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Không thể nói hết những tác hại của việc truyền tải, 
phổ biến những thông tin gây bất lợi cho một cá nhân 
hay cộng đoàn nào đó ngay trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng, bởi lẽ mức độ phát tán của nó là khắp 
năm châu bốn bể và lại lan truyền rất nhanh, nhanh như 
tốc độ của đường truyền của ánh sáng. Đây là phương 
cách gây đau khổ hay thiệt hại tinh thần cho cá nhân hay 
cộng đồng bị hại, đồng thời gieo rắc chia rẽ trong cộng 
đoàn một cách hiệu quả nhất.

Vì thế, việc loan báo Tin Mừng trong thời đại bùng nổ 
thông tin như hiện nay luôn là những ưu tư, trăn trở của 
Giáo Hội. Đức GH Benedictô thứ XVI đã nói: “Truyền 
thông là phương tiện mới để phục vụ Tin Mừng”. Tuy 
nhiên truyền thông chỉ trở nên phương tiện tốt nhất để 
loan báo Tin Mừng khi và chỉ khi mỗi người chúng ta 
biết trang bị cho mình đạo đức truyền thông đó là có 
trách nhiệm thẩm định sự thật và tôn trọng sự thật, đồng 
thời luôn biết sử dụng những lợi thế của các phương tiện 
truyền thông với một tâm thế hướng thiện, hòa bình và 
xây dựng thì việc loan báo Tin Mừng mới mang lại kết 
quả hữu hiệu trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tôn trọng sự thật 
và có tinh thần bác ái trong mỗi lời nói của mình, để 
mỗi lời chúng con thốt ra phải là một cơ hội tốt làm cho 
“danh Cha được cả sáng”, để mọi người nhận ra tình 
yêu và bình an của Chúa hiện diện trong cuộc sống này. 
Amen
Tác Giả: Bình Minh
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ

GIÁO XỨ
Chúa Nhật, Ngày 3 Tháng 10 Năm 2021

$22,517.58 (53 Giving Donors)
*****************************************

ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ
***********************************
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đổi phiếu mua thực 
phẩm tại các chợ Á Đông, Sài Gòn và Đà Lạt. Xin 
vui lòng liên lạc:  
Chị Thắm .......................................(714) 632-5786 
Chị Quỳ ..........................................(714) 530-1623
Chị Thục .........................................(657) 345-0682
Chị Jenifer ......................................(714) 732-2750
Chị Kim Anh ..................................(714) 661-0135
Xin Cộng Đoàn dân Chúa ủng hộ mua phiếu thực 
phẩm nơi Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, nhằm giúp 
đỡ quĩ của Hội, cũng như các sinh hoạt Cộng Đoàn

(Tiếp theo trang 3 - Phải Nói Sự Thật Với Lòng Bác Ái)
Cuối cùng thầy Khổng nghiêm giọng hỏi : “Chuyện bác 
sắp cho tôi biết có tốt không ?”. Người bạn đáp qua quýt : 
“Tốt làm sao được, chẳng ra thể thống, chẳng ra làm sao cả. 
Chẳng còn tình nghĩa tình người gì hết. Xóm với làng gì mà 
chán quá”.
Quý vị và các bạn thân mến!
Những câu hỏi của thầy Khổng Tử là một nhắc nhở cần thiết 
về những suy nghĩ cần phải có trước khi chúng ta muốn nói 
một điều gì, nhất là khi điều mình nói có liên quan đến người 
khác. Hãy tập cho mình thói quen tự hỏi là mình có vai trò 
gì trong câu chuyện sắp được đề cập hay không? Và cho 
dù câu chuyện đó có liên quan đến mình thì mình có được 
phép nói ra hay không? Đồng thời một yếu tố khiến chúng ta 
không thể không xét đến đó là tính sự thực trong câu chuyện 
chúng ta muốn nói. Đây là vấn đề mà đa số chúng ta hay 
mắc sai lầm, vì chúng ta chỉ đánh giá sự việc theo hình thức 
bên ngoài, trong khi cuộc sống vốn rất đa đoan và phức tạp, 
có những sự việc thấy thế nhưng không phải thế, chúng ta 
không thể dùng con mắt quan sát rồi kết luận bản chất của 
sự việc được. Đó là chưa nói đến tính độc đoán, chủ quan 
của chúng ta trong các nhận định. Chúng ta không quan tâm 
đến đúng sai thật giả của vấn đề mà chỉ khăng khăng cho 
rằng chỉ có mình mới nắm được phần chân lý. Chúng ta đã 
không, hoặc ít chịu tìm hiểu bản chất của vấn đề với tinh 
thần khách quan và độ lượng mà chỉ thích giải thích thiên 
lệch một chiều theo quan điểm chủ quan của mình.

Và ngay cả khi sự việc đó đã là sự thực và chúng ta cũng 
được phép nói, thì điều nên làm đó là chúng ta cũng nên cân 
nhắc là có cần thiết, có nên nói ra hay không vì không phải 
sự thực nào được tỏ bày cũng mang ảnh hưởng tích cực cho 
người nghe cả. Khi làm được điều đó là chúng ta đã biết nghĩ 
trách nhiệm của mình đối với hậu quả của điều mình sắp 
nói. Chúng ta không nên nhân danh sự thật như tờ giấy phép 
cho ta nói tất cả những gì mình muốn nói. Khi nói về sự 
thật, Thánh Phaolô cũng đưa ra một nguyên tắc đó là sự thật 
phải đi đôi với bác ái; phải nói sự thật nhưng với lòng bác 
ái. Khi nói lên điều gì, chúng ta phải biết quan tâm đến lợi 
ích của người nghe, biết chắc lọc và biết chỉ nên nói những 
điều mang lại bình an cho người khác và thích hợp với lợi 
ích của cộng đồng. 

Trong thời buổi mà các phương tiện truyền thông đại chúng 
được phát triển một cách vượt bực như hiện nay, quả là 
không khó khăn gì để chúng ta muốn đưa một thông tin nào 
đó đến với công chúng. Chúng ta không phải đi rỉ tai từng 
người một cách “thủ công” như người hàng xóm của thầy 
Khổng Tử. Vì thế, hơn lúc nào hết đạo đức truyền thông trở 
nên một tố chất rất cần thiết cho những người tham gia công 
tác truyền thông. Chỉ một cái nhấp chuột nhẹ nhàng thì hàng 
ngàn hàng vạn người trên khắp thế giới có thể tiếp cận được 
những ý tưởng có thể làm tổn hại uy tín, tinh thần của một cá 
nhân, một cộng đoàn mà chúng ta muốn nhắm tới.

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B 
Mc 10,17-30

“Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể 
được.” (Mc 10,27b)

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu nguyện cho

Các Môn Đồ Truyền Giáo
Chúng ta cầu nguyện rằng mọi người đã được rửa tội 

có thể tham gia vào việc truyền giáo, sẵn sàng cho 
việc truyền giáo, bằng cách trở thành chứng nhân của 

một cuộc sống mang hương vị của Tin Mừng.

***
Ý Cầu Nguyện Trong Tuần

Tôn kính Mẹ Maria với tràng chuỗi 
Mân Côi, sống mầu nhiệm cứu rỗi 

trong từng phút giây của cuộc sống.

Thứ Bảy, Ngày 02: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Thứ Bảy, Ngày 09: Hội Phụ Huynh Học Sinh
Thứ Bảy, Ngày 16: Việt Ngữ - Giáo Lý
Thứ Bảy, Ngày 23: Cộng Đoàn
Thứ Bảy, Ngày 30: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Lưu ý: Tuần nào có tang lễ, xin các hội đoàn dành cho 
nhà hiếu dâng của lễ. Nếu có thay đổi, xin liên lạc anh 
Phạm Anh Linh, Phó Nội Vụ
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120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520
Linh Mục Quản Nhiệm: Joseph Trương Ngữ

Điện thoại: (714) 956-3110 x139 – Cell (714) 230-5493 - Fax: (714) 399-0566
Thầy Phó tế Joseph Minh Tống - Điện thoại: (714) 548-7550
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BAN THƯỜNG VỤ
Chủ Tịch: A. Phạm Anh (714) 718-2225
Phó Nội Vụ: A. Phạm Anh Linh (714) 926-7263
PT Phó Nội Vụ: A. Nguyễn Long (714) 677-7302
Phó Ngoại Vụ: A. Ninh Đức Hạnh(657) 243-2571
PT Phó Ngoại Vụ:
A. Dương Hưng Tony (714) 363-7815
Tổng Thư Ký: A. Lê Kim Long (714) 722-5768
PT Tổng Thư Ký: A. Trần Quý (714) 366-4724
Thủ Quỹ: C. Lê Kim Dung (714) 548-2664
PT Thủ Quỹ:
C. Vũ Phương Loan Christina (714) 478-9983

 CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Ba  5:30 PM – 6:30 PM  (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM
Quý vị muốn rửa tội cho con em mình xin liên lạc thẳng 

với Linh Mục Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ
Email: yeuchua@gmail.com | Cell: (714) 230-5493

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT
Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng: 
Sr. Mary Nguyễn Tin, LHC   (714) 956-3110 x120

srmarytinnguyen@lhcla.org
Trao Mình Thánh Chúa
A. Nguyễn Đình Long (714) 623-0034 
Tang Lễ Và Thăm Viếng: 
Ô. Lê Phước Điện (714) 420-6329
Việt Ngữ: 
C.Đỗ Ngọc Anh Katherine (714) 224-9281 
Giúp Lễ: 
C. Đỗ Michelle  (714) 781-9521       
Thiếu Nhi Thánh Thể: 
Trưởng Lê Chris: (714) 461-1620  
Ca Đoàn Hương Việt:  
A. Nguyễn Ngọc Diệp (714) 951-9182
Ban Văn Nghệ: 
A. Lê Kim Long (714) 722-5768

TRANG NHÀ
www.cddmmtanaheim.org

GÓP Ý
Website: info@cddmmtanaheim.org

Bản Tin: thuky@cddmmtanaheim.org
Ban Thường Vụ: btv@cddmmtanaheim.org

 THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN 
S a i n t  B o n i f a c e  C h u r c h  ,  A n a h e i m  *  F a c e b o o k ,  Y o u t u b e 

Chúa Nhật 
Thứ Bẩy 6:15pm 

****

Ngày Thường 
Thứ Ba 6:30pm
Thứ Sáu đầu tháng 7:30pm

 Trang 4  Trang 1

LỜI CHÚA

VƯỜN CẦU NGUYỆN THÁNG 10

ĐÓNG GÓP TRONG THÁNG 10

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THÁNG 10
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  Sinh Hoạt Trong Tháng 10 Mân Côi Tại Cộng Đoàn
Tượng Đức Mẹ sẽ được để trên cung thánh suốt tháng Mân 
Côi. Các Thứ Bảy trong tháng 10 từ Thứ Bảy ngày 9 tháng 
10 đến ngày 23 tháng 10, trước Thánh Lễ, cộng đoàn sẽ 
cùng đọc kinh dâng kính Đức Mẹ

Thứ Bảy ngày 30 tháng 10: Giã hoa kết thúc tháng Mân Côi. 
Trước Thánh Lễ sẽ có phần vũ phụng vụ kính Đức Mẹ

  Sinh Hoạt Trong Tháng 11
Thánh Lễ Các Thánh (lễ trọng và buộc):
lúc 7:30pm thứ Hai, ngày 1 tháng 11

Thánh Lễ Các Đẳng Linh Hồn:
lúc 6:30pm thứ Ba, ngày 2 tháng 11

Thứ Bảy ngày 6 tháng 11: Thánh Lễ Cầu Hồn cho người quá 
cố có thân nhân trong Cộng Đoàn (người quá cố có thể là 
người không thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Ana-
heim).

Quý vị có thân bằng quyến thuộc đã qua đời trong năm vừa 
qua, muốn dâng ý cầu nguyện cho họ trong Thánh Lễ này, 
xin gởi tên thánh và họ tên của người quá cố đến:
Ban Thường Vụ: 
Email: btv@cddmmtanaheim.org
Hoặc cha Quản Nhiệm
Email: yeuchua@gmail.com | Cell: (714) 230-5483

Quý vị nào không muốn gửi thông tin qua email, xin gặp 
qúy anh chị trong Ban Thường Vụ nhận ý lễ trước Thánh 
Lễ thứ Bảy hằng tuần ở phía cuối nhà thờ để viết xuống tên 
thánh và họ tên của người đã khuất. Hạn chót để email hoặc 
viết tên xuống là thứ Bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2021. 

Trong Thánh Lễ này, sẽ có nghi thức dâng hoa cầu nguyện 
cho người đã khuất. Tên Thánh và tên người quá cố sẽ được 
ghi vào Sổ Tưởng Nhớ và được đọc sau phần bài giảng cuả 
cha chủ tế. Sau khi tên người quá cố được đọc, thân nhân sẽ 
lần lượt tiến lên Cung Thánh để dâng cành huệ trắng trước 
bàn thờ tưởng niệm.

  Hội Cursillo họp, cầu nguyện và chia sẻ
Cursillo sẽ có buổi họp đầu tiên vào sáng Chúa Nhật ngày 
10 tháng 10 năm 2021 lúc 7:45am tại phòng B. Kính mời 
cha quản nhiệm và các anh chị Cursillistas đến tham dự buổi 
cầu nguyện và chia sẻ.  Xin vui lòng đến trước 7:45am.

  Xin Tiền Mua Máy Lạnh
Mỗi tháng một lần, giáo xứ có xin tiền lần thứ hai trong các 
thánh lễ thứ Bảy và Chủ Nhật để bảo quản, sửa chữa, và cần 
mua máy lạnh mới, thay máy lạnh đã bị hư. Do đó, cộng 
đoàn chúng ta sẽ có xin tiền lần thứ hai sau phần rước lễ của 
thánh lễ thứ Bảy, ngày 9 tháng 10 năm 2021.

 Trang 3 Trang 2

Ghi chú: Việc xin tiền lần thứ hai là dùng vào việc thay 3 
máy lạnh cho Annex building and 2 máy lạnh cho school 
building. Xin tiền lần thứ hai được kêu gọi trong các thánh 
lễ tại giáo xứ, mỗi tháng 1 lần trong những tháng còn lại 
của năm 2021 và tới tháng 6 năm 2022 (Fiscal year 2021 - 
2022).

 Mời Tham Dự Tiệc Mừng Thượng Thọ 70 Tuổi và 40 
Năm Thụ Phong Linh Mục Đức Cha Kevin Vann, Chủ 
Chăn Giáo Phận Orange
Nhân dịp sinh nhật thứ 70 và 40 năm đời sống linh mục 
của Đức Cha Kevin Vann, Cha Giám Đốc và Ban Thường 
Vụ Cộng Đồng CGVN sẽ tổ chức tiệc mừng thượng thọ và 
kỷ niệm 40 năm thụ phong linh mục của Ngài. Như gợi ý 
của Đức Cha Nguyễn Thái Thành, buổi tiệc này là để chúc 
mừng Đức Cha, sau nữa là tri ân Ngài đã luôn quý mến và 
dành những ưu ái đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam, nhất là 
qua việc xây cất và thánh hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại 
nhà thờ Chính Toà Christ. 

Tiệc mừng sẽ vào lúc 12:00 trưa Chúa Nhật, ngày 24 tháng 
10, 2021 tại nhà hàng Diamond Seafood 3, tọa lạc tại 6731 
Westminster Blvd. #122, Westminster. 

Xin kính mời toàn thể qúy cụ, qúy ông bà anh chị em tham 
dự. Khi có thêm chi tiết về buổi tiệc, cha quản nhiệm và 
BTV chúng con sẽ báo tin. Quý vị có thể đăng ký tham dự 
tiệc với cha quản nhiệm và Ban Thường Vụ. Xin chân thành 
cám ơn.

 Hình Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Xin cộng đoàn theo dõi những hình ảnh sinh hoạt mới nhất 
những tuần vừa qua trên mạng trang nhà www.cddmmtana-
heim.org

Phải Nói Sự Thật Với Lòng Bác Ái
Một hôm, thầy Khổng Tử đang 
ngồi làm việc, có ông bạn đến và 
bảo: “Thầy có nghe gì không, ở đầu 
xóm người ta đang nói ì xèo tùm 
tum kìa”.

Nghe vậy, Thầy Khổng nói: “ Vậy bác cho tôi hỏi vài câu 
nhé! Chuyện bác sắp nói có liên quan đến tôi và bác không?” 
Người bạn đáp: “Ồ không, tôi kể cho thầy nghe thôi mà. 
Còn nếu liên quan đến tôi thì tôi để yên và còn ở đây với 
thầy được sao.”

Thầy Khổng Tử lại hỏi: “Chuyện bác sắp kể có đúng sự thật 
không?” Người bạn lại tròn mắt đáp : “Ô hay, làm sao tôi 
biết được, thầy cứ làm như tôi là cảnh sát điều tra không 
bằng”. (Xem tiếp trang 4)

GÓC SUY TƯ


