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tha nhân và kiến tạo một tương lai tốt đẹp trong sự 
hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Amen.

Tác Giả: Duy An 
Sưu Tầm: L.M. Joseph Trương Ngữ

QUỸ SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 2021-2022
TUẦN I : Ngày 10/11/21 - Ngày 16/10/21

B. Hảo Thảo Vũ  ............................... $  100
A/C Anh & Tú  ................................. $  200
A/C Linh & Ánh  .............................. $  100
A/C Tony & Liên  ............................. $  100
A/C Long & Kim Dung  ................... $  100
A/C Chí & Huyền  ............................ $  100
A/C Ninh & Lily  .............................. $  100
A/C Sơn & Nhung  ........................... $  100
A/C Hoàng & Hương ........................ $  100
A/C Quý & Ngân .............................. $  100
A/C Long & Huỳnh-Anh .................. $  100
B. Phạm Sửu ..................................... $  100
A/C Hiếu & Trang ............................ $  100 
A/C Đức Mai  .................................... $  100

Tổng Cộng:  ...................................... $1500

GIÁO XỨ
Chúa Nhật, Ngày 10 Tháng 10 Năm 2021

$22,999.93 (57 E-Giving)
$4,272.00 (A/C 2nd Collection)

*****************************************
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 - Người Đồng Hành Trong Đời)
Quý vị và các bạn thân mến,
Những người bị khuyết tật về thể lý hoặc gặp những vấn 
đề về thần kinh thường không thể tự chăm sóc cho mình, 
nên họ cần lắm sự cảm thông, hiện diện và giúp đỡ của 
người khác. Trong gia đình, những đứa con khuyết tật, 
đau yếu hay gặp phải những nỗi bất hạnh thường được 
cha mẹ đặc biệt yêu thương và chăm sóc nhiều hơn những 
anh chị em lành lặn, khỏe mạnh khác. Nếu không được 
chính cha mẹ, anh chị em ruột thịt của mình yêu thương, 
chăm sóc thì liệu họ sẽ nhận được nơi ai tình thương yêu 
như vậy? Bộ phim được đề cập đến ở trên đã thể hiện rất 
đậm nét vai trò của người mẹ khi đồng hành với đứa con 
trai thiểu năng của mình, trong hành trình bước vào một 
cuộc sống tự lập, tự chăm lo cho bản thân ngay trong 
những giới hạn của anh. Nhờ có mẹ bên cạnh chỉ dẫn 
cho cách dùng đúng kem đánh răng thay vì dầu gội, cách 
chiên trứng để làm một bữa ăn, cách mặc quần áo chỉn 
chu và kể cả việc rèn luyện thể lực và tạo các mối tương 
quan với người xung quanh bằng môn thể thao leo núi…, 
người con trai thiểu năng ấy đã có thể sống chan hòa với 
những người xung quanh và tự chăm lo cho mình khi 
người mẹ thân yêu không còn bên cạnh nữa.

Với tất cả những người con, cha mẹ là nơi vững chắc 
để họ nương tựa trong những ngày thơ bé và là người 
bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình bước vào 
đời. Chính Chúa Giêsu trong cuộc đời tại thế cũng có 
Mẹ Maria đồng hành với Ngài trên bước đường rao giảng 
Tin mừng, và trung kiên đứng cạnh Ngài bên thập giá 
cuối đời. Những người trẻ trong gia đình chúng ta hôm 
nay cũng cần có được sự đồng hành của cha mẹ. Cho dù 
không gặp vấn đề thiểu năng về thể lý, nhưng nhiều người 
trẻ lại bị khiếm khuyết và đang phải đương đầu với nhiều 
vấn đề khó khăn, phức tạp về tâm lý, những sự khủng 
hoảng trong tinh thần và cả các giá trị đạo đức
bởi hoàn cảnh và những thay đổi của xã hội hôm nay. Khi 
dành thời gian để thường xuyên trò chuyện với người trẻ 
về các vấn đề mà họ đang gặp phải, lắng nghe, chia sẻ và 
đặt mình vào vị trí của họ để cảm thông và tìm cách giúp 
đỡ họ, các bậc ông bà, cha mẹ sẽ giúp con cháu mình 
vượt qua được những khó khăn, giới hạn của bản thân để 
có khả năng tự lập một cuộc sống có ý nghĩa và góp phần 
làm cho tốt đạo, đẹp đời. 

Lạy Chúa, Chúa đã cùng đi với các môn đệ trên thuyền 
và giúp họ bình an vượt qua giông tố. Chúa cũng đồng 
hành với hai môn đệ trên đường Emmau khi họ gặp khủng 
hoảng về niềm tin. Xin Chúa cho chúng con, đặc biệt là 
các bậc ông bà , cha mẹ biết dành nhiều thời gian cho 
người trẻ trong gia đình mình để trở thành những người 
đồng hành đáng tin cậy giúp họ sống chan hòa bác ái với

Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B 
Mc 10,35-45

Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các 
anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, 

hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?”
(Mc 10,38-39)

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.

Tháng 10, Ngày 16: Việt Ngữ - Giáo Lý 
Tháng 10, Ngày 23: Cộng Đoàn
Tháng 10, Ngày 30: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Tháng 11, Ngày 06: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Tháng 11, Ngày 13: Legio Marie
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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GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGEGIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

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

CHÚA NHẬT XXIX QUANH NĂM •  NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2021

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

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

ĐÓNG GÓP
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  Sinh Hoạt Trong Tháng 10 Mân Côi Tại Cộng Đoàn
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.

 Tiệc Mừng Thượng Thọ 70 Tuổi và 40 Năm Thụ 
Phong Linh Mục Đức Cha Kevin Vann, Chủ Chăn Giáo 
Phận Orange
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.  
Hiện tại các cộng đoàn sau đây đã ghi danh:

Trung Tâm Công Giáo 1 bàn
Ban Thường Vụ Cộng Đồng  1 bàn
Cộng Đoàn La Vang 6 bàn
Cộng Đoàn St. Polycarp 1 bàn
Cộng Đoàn Tustin 5 bàn
Cộng Đoàn Westminster 1 bàn
Cộng Đoàn St. Thomas More 1 bàn
Cộng Đoàn St. Columban 1 bàn

 Trang 3 Trang 2

Cộng Đoàn Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ 1 bàn
Cộng Đoàn Huntington Beach 1 bàn
Cộng Đoàn Thánh Linh 3 bàn

Xin kính mời toàn thể qúy cụ, qúy ông bà anh chị em 
tham dự ủng hộ, $50 mỗi người. Xin qúy vị đăng ký 
tham dự tiệc với cha quản nhiệm và Ban Thường Vụ. 
Xin chân thành cám ơn.  

Người Đồng Hành Trong Đời
Bộ phim “Ngày không còn Mẹ” do 
điện ảnh Hàn Quốc sản xuất năm 2017 
là một bộ phim thuộc thể loại tình cảm 
gia đình, lấy đi nhiều nước mắt của 
khán giả. Bộ phim kể về một người 
mẹ có một cô con gái và một cậu con 
trai. Người con trai bị mắc bệnh thiểu 
năng với bộ não không bình thường 

nên dù đã 30 tuổi, anh vẫn như một đứa trẻ lên 7 tuổi, 
luôn đi theo mẹ mọi lúc mọi nơi. Dù vậy, anh vẫn có 
những cảm giác và cách thể hiện cảm xúc tự nhiên của 
mình. Từ khi còn bé, anh luôn mặc cảm vì bị người 
khác kỳ thị. Thấy mẹ giận dữ một chút thôi, anh cũng 
đã cảm thấy buồn và bị tổn thương. Anh còn nhớ được 
ngày sinh của từng thành viên trong gia đình, nhớ cả 
ngày cưới của chị gái mà anh chẳng được phép đặt chân 
tới. Thương đứa con trai khù khờ tội nghiệp, người mẹ 
luôn chăm sóc cậu rất kỹ lưỡng và chu đáo, từ việc cạo 
râu, gội đầu cho đến từng miếng ăn, giấc ngủ.

Cho đến một ngày, bà hết sức đau buồn khi phát hiện 
ra mình mắc bệnh u não giai đoạn cuối. Biết mình chỉ 
còn lại chút thời gian ít ỏi trên cõi đời, bà đã quyết định 
dành những ngày cuối đời để dạy cho đứa con trai tội 
nghiệp của mình cách sống tự lập để có thể tự chăm sóc 
mình, khi không còn mẹ bên cạnh. Người mẹ kiên trì 
dạy cho người con trai cách chiên trứng, cách chuẩn bị 
bữa ăn và khó khăn lắm mới dạy cho anh hiểu về cái 
chết và chấp nhận được việc mẹ sẽ chết, sẽ không còn 
mẹ bên cạnh anh như trước đây nữa.

Bộ phim khép lại với những hình ảnh đẹp về người 
con trai thiểu năng ngày nào luôn phải có mẹ bên cạnh 
chăm chút từng li từng tí, đã có thể khéo léo làm ra 
những chiếc bánh, có khả năng tự chuẩn bị bữa ăn cho 
mình, và có được những mối tương quan tốt với bạn bè, 
khi anh không còn mẹ bên cạnh nữa.
(Xem tiếp trang 4)

GÓC SUY TƯ


