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thòi về phía mình. Ngược lại, một tình yêu đích thực sẽ mang 
một ý nghĩa rất tích cực đó là tâm tình sẵn sàng đón nhận mọi 
cảm xúc, mọi ý kiến khác biệt của nhau để có sự quan tâm đúng 
đắn. Nếu người vợ có thể thành thật chia sẻ những điều mình 
chưa đồng ý về tính cách hay lỗi lầm của người chồng thì chắc 
chắn số tiền bán búp bê đã không tăng cao như thế. Trong một 
tình yêu được triển nở một cách tự do như thế, người chồng 
cũng có cơ hội nhìn nhận lại bản thân để có những điều chỉnh 
thích hợp, họ sẽ tạo được nhiều điều mới mẻ và thú vị hơn rất 
nhiều so với việc người vợ cứ mãi loay hoay trong một định 
kiến về sự hy sinh và trách nhiệm tình yêu đối với chồng của 
mình. Bà ta đã gìn giữ được sự an bình trong gia đình, tuy 
nhiên, cái giá bà phải trả đó là những nỗi niềm canh cánh riêng 
mang. Và trong nhiều trường hợp, đây chính là những tác nhân 
bào mòn tình yêu và hạnh phúc đích thực trong gia đình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con tình yêu rộng mở, một trái tim 
nhạy cảm, biết quan tâm đến những xúc cảm vui buồn của 
những người sống chung quanh chúng con. Đừng bao giờ để 
chúng con phải sống trong nỗi ân hận, tiếc nuối vì đã sống một 
cách vô tình trước những nỗi đau buồn của những người hiện 
diện quanh mình. Amen

Tác Giả: Bình Minh
Sưu Tầm: LM Joseph Trương Ngữ     

   

Chúa Nhật, Ngày 26 Tháng 12 Năm 2021
$24,303.42 (E-Giving 53)
$16,687.00 (Christmas)

1. Tuần I:  Ngày 10/11/21 - 16/10/21 ...................... $   1500
2. Tuần II:  Ngày 17/10/21 - 23/10/21 ......................$     900
3. Tuần III: Ngày 24/10/21 - 30/10/21 ...................... $     970
4. Tuần IV: Ngày 31/10/21 - 06/11/21 .....................$   3440
5. Tuần V:  Ngày 07/11/21- 13/11/21 .....................$   2700

TUẦN VI: NGÀY 14/11/21 - 20/11/21
1. John/Mỹ Hạnh Nguyễn ............................................ $  100
2. Joseph/Hao D. Cao .................................................. $  100
3. AC. Trương Quốc Thịnh ......................................... $  100
4. Le Van Hung ............................................................ $  100
5. Vu  Lillian ................................................................ $  100
6. Hung Dinh/Hong Thu Tran ..................................... $  100
7. Kim Oanh Thi Mai .................................................. $  100
8. Nguyễn Văn  Hoàn ................................................... $  100
9. Nguyễn  Hoàng Nguyên ........................................... $  100
10. Nguyen Van Le ........................................................ $  100
11. Hanh/Danielle Nguyen ............................................ $  100
12. Nhon/Thi Van Do .................................................... $  100
13. Do  Thi  Hoi ............................................................. $  100
14. Kim/Nga T. Cao ....................................................... $  100
15. Bui  Suong ................................................................ $  100
16. Nguyễn Thị  Khâm .................................................. $  100
17. Một Vị Ẩn Danh ......................................................$  200

Chúa Nhật Tuần II Mùa Giáng Sinh
Mt 2, 1-12

“Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người 
xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi 
đến bái lạy Người.” (Mt 2, 2)

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại 
Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đau khổ vì bị 
phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo. Xin cho các 

quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, vì họ 
thật là anh chị em trong gia đình nhân loại.

***
Ý Cầu Nguyện Trong Tuần

Cầu cho chúng ta luôn tin tưởng sự hiện diện của 
Thiên Chúa từng giây phút trong cuộc sống.

Tháng 01, ngày 01: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Tháng 01, ngày 08: Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu
Tháng 01, ngày 15: Hội Phụ Huynh Học Sinh
Tháng 01, ngày 22: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Tháng 01, ngày 29: Giáo Dân
Tháng 02, ngày 05: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
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

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIMCỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM
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 x130 – Cell: (714) 230-5493 - Fax: (714) 399-0566
Thầy Phó tế Joseph Minh Tống - Điện thoại: (714) 548-7550

CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA GIÁNG SINH • NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 2022

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 GIÊNG

18. Jennifer/Sony ........................................................... $  100
19. Chieu/Le thi Pham ...................................................$  300
20. Khiem/Hong Thi Dang ............................................ $  100
21. Quang/Katie T. Le ................................................... $  100
22. Trần Kiều Liên ......................................................... $  100 
23. Phung T. Tran ........................................................... $  100 
24. Thu N. Tran .............................................................. $  100 
25. AC. Nhàn & Linh Sơn .............................................$  100
Tổng Cộng: .................................................................... $2800

TUẦN VII: NGÀY 21/11/21 - 20/27/21
Nguyễn  Elizabeth ......................................................... $    100
Nguyễn  Paul/John  ....................................................... $    100
Nguyễn Ngọc Hiền ....................................................... $    100
Đặng Đức Huy .............................................................. $      50
Lã Văn Nguyên ............................................................. $    100
Một vị ẩn danh .............................................................. $    100
Nguyễn Thắng ............................................................... $    100
Nguyễn Văn Long/ Hiền Thị Nguyễn ........................... $    100
Tạ Hương Maria ............................................................ $    100
AC. Nghĩa Lan .............................................................. $    100
Bà Biệt .......................................................................... $    100
Nguyễn Đình Văn ......................................................... $    100
Tổng Cộng: .................................................................. $  1150

TUẦN VIII: NGÀY 28/11/21 - 04/12/21
Bùi Văn Giang .............................................................. $    100
Hoàng Hồng .................................................................. $    100
Vũ Văn Xương .............................................................. $    100
Cao Văn Bách/Thanh Thị Trần ..................................... $    100
Đặng Thị Xuyến ............................................................ $    100
Trần T. Khâm/Liễu T. Trần .......................................... $    100
Tổng Cộng:  ................................................................. $    600

TUẦN IX: NGÀY 13/12/21 - 19/12/21
AC. Long & Thùy Linh ................................................ $    100
ÔB. Vũ Ngọc Oánh & Tâm  ......................................... $    100 
Hoang Thi Le ................................................................$    100
Bong Phan .....................................................................$      20
Mr. Khang H. Doan ......................................................$    100
Hạnh Phạm/ Lê Thu ......................................................$    100
Tổng Cộng:  ................................................................. $    520

TUẦN X: NGÀY 20/12/21 - 26/12/21
ÔB. Cao Văn Ngà ......................................................... $    100
Tổng Cộng Tuần I - X:  .............................................. $14680

Xin chân thành cám ơn qúy cơ sở thương mại sau đây tài trợ 
cho việc in lịch Công Giáo 2022 cho cộng đoàn:
1. James Auto Center ..................................................... $  700
2. Tobia Casket ............................................................... $  500
3. Dr. Vu T. Truong, M.D. .............................................. $  500
4. Nguyễn Hữu Hạnh, Certified Medicare Adva ........... $  300
5. Hội Thiện Nguyện OC Vietnam Catholic Mission .... $  500
Tổng Cộng:  .................................................................. $2500

QUỸ SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

TÀI TRỢ LỊCH CỘNG ĐOÀN

ĐÓNG GÓP CHO GIÁO XỨ



Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, Giáo Phận Orange, CABản TinCộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, Giáo Phận Orange, CABản Tin

Mừng Chúa Giáng Sinh Năm 2021 và Năm Mới Nhâm Dần 2022 
Cha Quản Nhiệm, Thầy Sáu, Sơ và Ban Thường Vụ

xin kính chúc toàn thể quý cụ, quý ông bà, và anh chị em:
MỘT MÙA GIÁNG SINH
ấm áp, bình an và tràn đầy

Ơn Thánh của Chúa Hài Đồng Giêsu
MỘT NĂM MỚI

 thịnh đạt trên mọi lĩnh vực, may mắn trong công việc,
và hạnh phúc, sum vầy đến từng mỗi gia đình.

 

  Thông Báo Của Hội Legio Mariae
Hôi Legio Mariae sẽ có họp vào chiều thứ Bẩy tuần tới,  ngày 
8 tháng 1 năm 2022, lúc 5 giờ chiều, tại phòng họp Bethany 
Hall. Kính mời Cha Quản Nhiệm, qúy hội viên, và qúy vị có 
lòng kính mến Đức Mẹ đến tham dự. Hội Legio Mariae trân 
trọng kính mời.

  Liên Nhóm Cursillo sẽ có họp vào Chúa Nhật, ngày 9 
tháng 1 năm 2022
Liên Nhóm Cursillo sẽ có họp vào Chúa Nhật, ngày 9 tháng 
1 năm 2022 lúc 7:45 AM tại phòng B. Kính mời Cha Quản 
Nhiệm và quý Anh Chị Cursillistas vui lòng đến tham dự buổi 
cầu nguyện và chia sẻ đời sống đạo. Xin vui lòng đến trước 
7:45 AM.

  Xin Tiền Mua Máy Lạnh
Vì giáo xứ không xin tiền lần thứ hai trong tháng 12 năm 2021 
để tài trợ cho việc sửa chữa hay thay máy lạnh, nên trong tháng 
1, 2022 giáo xứ sẽ có 2 lần xin tiền lần thứ hai. Cộng đoàn 
chúng ta xin tiền lần thứ hai sau phần rước lễ của thánh lễ thứ 
Bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2022 và thánh lễ thứ Bảy ngày 15 
tháng 1 năm 2022.  

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 
được kêu gọi trong các thánh lễ tại giáo xứ cho tới tháng 6 năm 
2022 (Fiscal year 2021 - 2022).

  Nghi Thức Chúc Lành Cho Những Cặp Hôn Nhân
Vào Thứ Bảy Đầu Tháng 1, sau Thánh Lễ Thứ Bảy chiều ngày 
1 tháng 1 năm 2022, Cộng Đoàn chúng ta sẽ có “Nghi Thức 
Chúc Lành Hôn Phối” cho những đôi hôn nhân kỷ niệm ngày 
thành hôn vào tháng 1.

  Thông Báo Họp Hội Đồng Mục Vụ Chúa Nhật, Ngày 9 
Tháng 1, Năm 2022
Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, 
Giáo xứ St. Boniface xin kính mời Cha Quản Nhiệm, Thầy 
Sáu, qúy Sơ, cùng qúy vị trong các ban ngành, đoàn thể bỏ chút 
thời gian qúy báu tham dự buổi Họp Hội Đồng Mục vào Chủ 
Nhật, ngày 9 tháng 1 lúc 7:45 sáng tại Phòng C. Tại phiên họp 
Hội Đồng Mục Vụ lần này, Ban Thường Vụ chúng con sẽ bàn 
thảo Lễ Tất Niên và Lễ Tết Nguyên Đán 2022

hộp được mở ra,bên trong chỉ vỏn vẹn  có hai con búp bê bằng 
len nhỏ va một số tiền là 95.500 đô. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ: 
“Thế này là sao?”.
 “Khi chúng ta mới lấy nhau”, cụ bà nói: “Bà nội của em có 
dặn em rằng: Bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao 
giờ cãi nhau. Nếu lỡ chồng con có làm  điều gì  khiến con bực 
mình, tức giận. Con nên im lặng và bình tĩnh, đi ra chỗ khác  
lấy len đan một con búp bê nha con”. Và anh thấy đó...
Nghe thế, Cụ ông không cầm được nước mắt. Cả suốt cuộc 
đời, sống chung với nhau  người vợ thân yêu của mình chỉ giận 
mình chỉ có hai lần thôi ư? Ông cảm thấy  hạnh phúc vô cùng.
“Và còn món tiền lớn nay thì sao?”. Ông cụ hỏi.
Cụ bà mắt đỏ hoe trả lời: “Và đó là.. số tiền  em đã bán những 
con búp bê mà em đã đan..”
Quý vị và các bạn thân mến!
Câu chuyện có một kết thúc bất ngờ đầy thú vị. Nó khiến người 
đọc mĩm cười nhưng dư âm của nụ cười là một sự cảm động 
sâu sắc. Số tiền khá lớn thu được từ việc bán những con búp 
bê cũng chính là số lần những nhịn nhục âm thầm mà người 
vợ phải chịu trong suốt thời gian chung sống với chồng mình. 
Người vợ đã cho chúng ta một gương sống yêu thương và nhẫn 
nhịn chịu đựng những lầm lỗi của người chồng. Bà ta tìm một 
lối thoát rất tích cực mỗi khi người chồng làm mình bực mình, 
tức giận, tránh những cãi vả tranh chấp có thể gây mất hạnh 
phúc cho gia đình đó là lấy len ra ngồi đan búp bê. Một việc 
làm xem ra rất bình thường, rất đơn giản nhưng với một tình 
yêu sâu sắc, sự cảm thông, chấp nhận những bất toàn của người 
chồng trong yêu thương, hành động đó đã trở nên một phương 
cách hữu hiệu trong việc gìn giữ hòa khí trong gia đình. Sự 
nhẫn nhịn đó thực sự là kết quả của một tình yêu rất mạnh mẽ 
và khả năng chiến thắng cảm xúc nóng giận của bản thân rất 
tuyệt vời.
Tuy nhiên, đa số mỗi người trong chúng ta lại là hình ảnh của 
người chồng, tức là chúng ta cứ vô tình gây khổ, làm đau lòng 
người thân của mình mà không hề hay biết. 
Khi một cặp vợ chồng khủng hoảng về tình cảm đưa nhau tới 
văn phòng tư vấn hôn nhân của Williams Harley ở Mỹ, ông 
thường tách họ ra hai phòng khác nhau và yêu cầu mỗi người 
trả lời trên giấy câu hỏi sau đây: “Người bạn đời của bạn có 
thể làm cho bạn điều gì thì bạn hạnh phúc?”. Ông thường nhận 
được câu trả lời đó là sự quan tâm chăm sóc cho nhau. Nếu 
người chồng thực sự quan tâm đến cảm xúc của vợ mình sẽ 
nhận ra sự nhẫn nhịn âm thầm của bà ta ngay trong thời gian 
còn chung sống, chứ không phải chỉ phát hiện ra điều ấy khi 
người vợ sắp qua đời. Có phải đã quá muộn màng khi ông hiểu 
ra sự hy sinh của người vợ trong việc chấp nhận những tật xấu 
của mình để bảo vệ hạnh phúc gia đình từ bao nhiêu năm qua? 
Có phải đã quá trễ để có thể chăm sóc vợ mình thật nhiều như 
để bù lại sự vô tâm mà mình đã gây ra?
Vì thế, ý nghĩa thực sự tích cực trong việc thể hiện tình yêu đó 
là mỗi người trong chúng ta phải được mạnh dạn trình bày, chia 
sẻ những suy nghĩ, ước muốn và tình cảm thực sự của bản thân. 
Đây mới là đỉnh điểm tuyệt vời của tình yêu. Một tình yêu đích 
thực sẽ dẫn đến thái độ quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Mức độ 
của sự quan tâm và tôn trọng luôn tỉ lệ thuận với mức độ của 
tình yêu. Nhưng yêu thương và tôn trọng nhau không chỉ dừng 
ở mức độ chấp nhận hy sinh, âm thầm gánh chịu những thiệt 

Kính mong Cha, Thầy Sáu, quý Sơ và quý vị sắp xếp thời giờ 
đến tham dự đông đủ để Ban Thường Vụ chúng con trình bày 
qua những sinh hoạt của cộng đoàn trong thời gian sắp tới, 
nhằm đón nhận những cộng tác quý báu của các hội đoàn trong 
tinh thần phụng sự Thiên Chúa, hiệp nhất và yêu thương.

Trân trọng và xin Chúa chúc lành cho Cha, thầy Sáu, Sơ và 
toàn thể qúy vị cùng gia đình.

Thay mặt BTV CĐĐMMT
Nhiệm Kỳ 2021 - 2024
Phạm Anh

  Thông Báo Của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (HCBMCG)
HCBMCG sẽ không có buổi họp vào tháng 1 năm 2022. Hẹn 
gặp các Bà và các chị trong tháng 2.
Kính mời các Bà và các Chị đến tham dự Thánh Lễ tại Trung 
Tâm Công Giáo. Mừng Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Xin các 
Bà và các Chị mặc đồng phục.
 
Thứ Bẩy ngày 1 tháng 1 năm 2022
12:30 PM Tập họp
1:00 PM Khai mạc
2:00 PM Thánh Lễ 
Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Bán Kẹo Đậu Phộng
Theo thông lệ hằng năm nhân dịp Tết Nguyên Đán, Đoàn Thiếu 
Nhi Thánh Thể tổ chức bán Kẹo Đậu Phộng với giá $15/ hộp 
nhằm gây quỹ sinh hoạt cho Đoàn. Xin cộng đoàn dân Chúa 
ủng hộ các em. Chân thành cảm ơn.
Ngày giao & bán: Sau Thánh Lễ Hai Thứ Bảy
Thứ Bảy, Ngày 8 Tháng 1 Năm 2022 
Thứ Bẩy, Ngày 15 Tháng 1 năm 2022
Liên lạc: Trưởng MeAnn Nguyễn  ..................(714) 696-9664

  Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá, Los Angeles Bán Vé Số 
Gây Quỹ Cho Trung Tâm Mục Vụ
Cộng Đoàn sẽ giúp quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles 
bán vé số nhằm mục đích gây quỹ cho Trung Tâm Mục Vụ để 
phục vụ giới trẻ, thanh thiếu niên, chăm sóc người già, bảo vệ 
sự sống, và cung cấp thực phẩm cho những người nghèo.   
Giá Vé: $5/vé hoặc $20/1 sấp (5 vé)
Giải Độc Đắc: một chiếc xe Tesla hoặc $50,000
Giải Nhất: $10,000  Giải Nhì: $5,000
Giải Ba:     $  3,000  Giải Tư:  $2,000 
Hạn chót nộp cùi vé cũng là ngày cuối cùng bán vé tại Cộng 
Đoàn: Chúa Nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022
Ngày xổ số: Chúa Nhật ngày 16, tháng 1 năm 2022; lúc 8:00pm. 
Kết quả xổ số sẽ được đăng trên http://www.lhcla.org và trang 
Facebook của LHCLA
Kính mời quý vị mua vé hỗ trợ cho chương trình gây quỹ và để 
có cơ hội lấy các lô trúng.

 Thông Báo Chương Trình Giúp Đỡ Của Giáo Xứ Dịp 
Giáng Sinh Năm Nay  

Giáo Xứ có chương trình hỗ trợ cho các gia đình nào có nhu 
cầu cần sự giúp đỡ vào dịp Giáng Sinh năm nay. Nếu gia đình 
qúy vị nào cần giúp đỡ hay biết ai cần giúp đỡ, xin liên lạc trực 
tiếp với Cha Quản Nhiệm, Ban Thường Vụ hay Sơ Mary Tin 
Nguyễn, hoặc email cho BTV (btv@cddmmtanaheim.org). Xin 
chân thành cám ơn.

 Hình Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Mạng trang nhà www.cddmmtanaheim.org tiếp tục đang tải 
hình ảnh và video Giáng Sinh tuần này và tuần sau:
. Chuơng trình Thánh Ca do ca đoàn Hương Việt trình diễn vào 
Đêm Vọng Giáng Sinh sẽ được đăng lên TV 57-14 qua channel 
“Lời Con Muốn Nói” của Cha “An Bình”
. Hình ảnh Đêm Vọng Giáng Sinh sẽ đuợc đăng lên tờ báo OC 
Catholic của địa phận. Kính mời cộng đoàn theo dõi.

 Thánh Ca Cộng Đoàn
Trong tâm tình cầu nguyện bằng Thánh Ca qua Lời Chúa trong 
các Thánh Lễ Chúa Nhật, những bài Thánh  Ca do Ca Đoàn 
Hương Việt hát trong các Thánh Lễ sẽ  được thâu và đăng lên 
website của Cộng Đoàn. Xin  mời quý ông bà anh chị em cùng 
lắng nghe và suy gẫm qua địa chỉ website cddmmtanaheim.org

 Sinh Hoạt Trong Tháng 1
Thánh Lễ Chúa Hiển Linh
Thứ Bảy, ngày 1 tháng 1, lúc 6:15pm tại Thánh Đường St. Bon-
iface
Thánh Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 1, lúc 6:15pm tại Thánh Đường St. Bon-
iface
Thánh Lễ Tất Niên
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 1, lúc 6:15pm tại Thánh Đường St. 
Boniface. Xin mời cộng đoàn cùng mặc quốc phục. Văn nghệ 
và tiệc mừng sẽ được diễn ra sau Thánh Lễ. Chi tiết sẽ sớm 
được cập nhật.

 Sinh Hoạt Trong Tháng 2
Thánh Lễ Tết Nguyên Đán
Thứ Ba, ngày 1 tháng 2, lúc 7:00pm. Xin mời cộng đoàn cùng 
mặc quốc phục. Sau Thánh Lễ sẽ có lì xì, phát lộc Lời Chúa, và 
tiệc mừng. Chương trình chi tiết sẽ sớm được cập nhật.

Kỷ Niệm Thành Hôn
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!
Có câu chuyện như sau: Hai ông bà cụ 
nọ, đã sống vơi nhau hơn 60 năm. Họ 
chia xẻ ngọt bùi, đủ mọi thứ. Duy chỉ có 
cái hôp đựng giầy  mà bà cụ để ở dưới 
gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó 
đựng cái gì. Và cũng tôn trọng riêng tư 
của bà, ông chẳng bao giờ hỏi tới  cái 
hôp đó. Năm  này qua năm nọ, một ngày 

kia cụ bà bổng bệnh nặng. Biết vợ mình không qua khỏi, cụ ông 
chợt nhớ tới  cái hộp giầy bí mật. Bèn lấy đem đến bên giường 
cụ bà, cụ bà cũng đồng ý  cho ông mở cái hộp ra. Khi chiếc 
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