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kiến trúc, phong cách và nghệ 
thuật mà Ngài đã chọn trong việc 
xây nhà thờ Saint Boniface. Các 
nghệ sĩ châu Âu đã được giao 
trọng trách tạo ra các tác phẩm 
nghệ thuật của thánh đường Saint 
Boniface, từ cửa sổ kính màu cho 
đến những cái chuông, cũng như 
các thiết kế rèn đúc trang trí hàng 
rào cho rước lễ và các bức tượng 
trong nhà thờ.

Giống như các thánh đường và 
nhà thờ cổ khác, nội thất nhà 
thờ Saint Boniface không mang 
tính đờn thuần là trang trí, nhưng 
chứa đựng các tác phẩm nghệ 
thuật rất phong phú. Những bức 
tranh ghép đầy chi tiết, màu sắc 

và những cửa sổ kính màu chuyển tải và truyền cảm hứng 
cho những ai ở bên trong thánh đường, như thể họ được kết 
nối sâu sắc hơn với sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa.

Nét son trang trí nội thất của nhà thờ chính là các cửa sổ kính 
màu, được thiết kế bởi nghệ sĩ người gốc Hà Lan Alex As-
perlagh (1901-1984), một sinh viên tốt nghiệp trường nghệ 
thuật Academie van beeldende kunsten ở Hague, Hà Lan. 
Các cửa sổ kính màu được chế tạo tại Altadena, California, 
bằng phương pháp kính màu Châu Âu.

Tổng cộng có 16 cửa sổ kính màu, cao 12 fts, tô điểm cho 
ngôi thánh đường. Các cửa sổ phía Đông diễn tả Bảy Ơn (ân 
tứ) của Chúa Thánh Thần. Các cửa sổ phía Tây trình bày 
Bảy Bí tích. Các cửa sổ còn lại mô tả sự Hiến Tế của tổ phụ 
Áp Ra Ham và Tiên Tri Mên Chi Xê Đéc.

Mỗi cửa sổ kính màu đều chất chứa đầy ý nghĩa và các chi 
tiết nhỏ được trình bày một cách thứ tự. Toàn bộ các cửa sổ 
kính màu có thể ví như là một cuốn sách giáo lý giàu tính 
thần học và biểu tượng. Ngắm và hiểu được thì người xem 
mới cảm nhận hết được thiên tài của các người nghệ sĩ tạo ra 
những tác phẩm nghệ thuật thiêng liêng này.
Từ bên ngoài bước vào bên trong thánh đường, người ta sẽ 
cảm nhận được một cảnh tượng tuyệt vời và bị thu hút bởi 
vẻ đẹp của ánh sáng tự nhiên xuyên qua các cửa sổ kính 
màu một cách nhẹ nhàng, như thể ánh sáng rửa sạch mọi thứ 
nó chạm vào bằng thứ ánh sáng tỏa ra muôn vàng hoa màu 
tuyệt đẹp, có thể sánh như một ánh sáng vinh quang ân sủng 
đã vượt qua bóng tối, trở nên ánh sáng rạng rỡ kỳ diệu, tắm 
gội sự hiện diện của chúng ta. 

Chuyển ngữ: Phạm Anh
Còn tiếp....

Chúa Nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022
Giáo Xứ (52 E-Giving):  $30,033.77

Quỹ Sinh Hoạt Cộng Đoàn: A. Đinh T Dương $100

Tiền Mua Máy Lạnh 
Tính đến cuối tháng 1 năm 2022

Số tiền đóng góp để thay máy lạnh là $43,768 (trong số tiền 
này có số tiền $15,000 từ Hội Chợ Pan Americans)
Số tiền giáo xứ cần để thay 6 máy lạnh là $62,000

Tĩnh lặng
Người có đôi mắt hiền là người từng thấy những chuyện 
đắng cay trong cuộc sống nhiều hơn ai hết; rồi nhờ đó, thấy 
được tình người phía sau những đắng cay.

Người có đôi tay ấm là người đã từng chạm phải những giá 
lạnh của nhân gian rất nhiều lần; rồi nhờ đó, biết cách giữ 
lấy hơi ấm cho đôi tay của mình, và biết có người sẽ còn cần 
đến nó.

Người có trái tim nhân hậu là người từng phải chịu nhiều 
tổn thương hơn kẻ khác; rồi nhờ đó, hiểu được người. Như 
hòn đất rắn chắc nhất là khi phải chịu lửa nung nhiều hơn 
những hòn đất khác, rồi từ đó, gió mưa không còn làm tan rã 
được nữa, giữ nguyên hình hài, mặc gió giông. Như cơn gió 
khi chạm vào vách núi, đổi hướng, quay đầu lại, cẩn thận đỡ 
từng cây cỏ mà nó đã xô nghiêng đứng dậy.

Có lẽ, ai cũng phải chờ rất lâu, chờ ngày thuyết phục được 
lòng mình biết sợ những tháng năm phù phiếm để cùng dừng 
lại. Để một chân chạm được vào tĩnh lặng. Để những giông 
gió trong cuộc sống không còn cuốn ai đi nữa. Để một lần đủ 
bình thản ngồi nhìn lại những điều từng làm chúng ta điêu 
đứng rồi mỉm cười.Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm, một hôm 
mới hay, bình yên ở ngay trong đáy mắt mình!

“Kẻ có Thiên Chúa thì có mọi sự
Kẻ có mọi sự mà không có Thiên Chúa, thì chẳng có gì”

-Thánh Augustinô

“Kẻ hy sinh ý riêng cho Chúa sẽ được Chúa ban cho mọi 
sự như ý vì được Chúa yêu thương vô ngần”

-Thánh Lorensô Justianô

Nguồn: Internet
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên
Lc 6,39-45

“Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt 
của lòng mình.” (Lc 6,45)

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu cho các nữ tu

và các phụ nữ sống đời thánh hiến
Chúng ta cầu nguyện cho các nữ tu và các phụ nữ 

sống đời thánh hiến, cám ơn họ vì sứ mạng và lòng 
can đảm của họ; xin cho họ tiếp tục tìm ra những giải 

đáp mới trước bao thách đố của thời đại. 
***

Ý Cầu Nguyện Trong Tuần
Chúng ta hãy tin tưởng cầu khẩn cùng Thiên Chúa vì 
Ngài đang dành những ơn huệ cao cả hơn sự chờ đợi 

của chúng ta.

Tháng 03, ngày 05: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Tháng 03, ngày 12: Việt Ngữ - Giáo Lý
Tháng 03, ngày 19: Legio Marie
Tháng 03, ngày 26: Giáo Dân
Tháng 04, ngày 02: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Tháng 04, ngày 09: Hội Dòng Ba Đa Minh
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 x130 – Cell: (714) 230-5493 - Fax: (714) 399-0566
Thầy Phó tế Joseph Minh Tống - Điện thoại: (714) 548-7550

CHÚA NHẬT TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN C • NGÀY 27 THÁNG 2 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 (951) 312-4718
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 2

ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

LỜI HAY Ý ĐẸP
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mênh mông, trải rộng tầm mắt tới bốn bề 
đất nước. Chú bèn lên đường đi tìm cho 
mình lời giải đáp cho câu hỏi: “Vì sao Vịt 
lại có cánh ngắn?” Chú Vịt cứ kiên trì đi 
mãi cho tới một hôm, Vịt gặp Mặt Trăng. 
Vịt nhìn ông Trăng hiền từ phúc hậu, cất 
tiếng oàng oạc hỏi: “Ông Trăng ơi, vì sao 

cánh của con không dài như của bạn Hải Âu!” Ông Trăng 
dịu dàng nhìn Vịt nói: “Hải Âu suốt ngày ở ngoài biển xanh, 
phải lo tìm kiếm thức ăn ở giữa biển cả mênh mông, còn con 
ở đất liền ăn sung mặc sướng nên không cần cánh dài để làm 
gì nữa”. Vịt nghe vậy thì không chịu. Nó không muốn đôi 
cánh ngắn cũn cỡn của mình mà muốn một đôi cánh dài hơn. 
Vì thế, nó cất tiếng cầu xin: “Nhưng con muốn cánh dài cơ, 
ông Trăng giúp con được không?”

Ông Trăng trầm ngâm hồi lâu, sau đó gật đầu đồng ý. Từ 
trên mặt trăng cao vút, một dải sáng trắng ngần như pha lê 
chiếu rọi lên thân hình của Vịt. Giây lát sau, đôi cánh ngắn 
kia đã được thay thế bằng đôi cánh dài trắng muốt. Vịt ta 
hứng thú vung đôi cánh mới của mình lên ngắm nghía. Bất 
chợt, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới mang theo hơi mặn 
của biển khơi khiến cho Vịt chao đảo, nó nhanh chóng vỗ 
cánh để chống chọi lại sức gió quái ác kia. Và cứ thế, gió 
vẫn thổi, Vịt vẫn phải vỗ cánh không ngừng nghỉ. Gió đẩy 
nó đi về đại dương bao la, nơi quanh năm bao phủ một màu 
xanh vô tận. Vịt vừa mệt vừa đói. Nó muốn buông xuôi tất 
cả. Lúc này, nó mới cảm thấy ân hận, thà chấp nhận đôi cánh 
ngắn nhưng an nhàn sung sướng như trước còn hơn có đôi 
cánh dài này để suốt ngày đêm phải vất vả vỗ đập liên hồi.

Quý vị và các bạn thân mến,
Tâm trạng không hài lòng với những gì mình có và mong 
muốn có được những thứ mà người khác có thường khiến 
cho con người luôn sống trong trạng thái bất an. Câu chuyện 
ngụ ngôn mà chúng ta vừa nghe đã phản ánh rất rõ ràng hậu 
quả của việc “đứng núi này trông núi nọ” đó. Với đôi cánh 
ngắn được tạo hóa ban cho, chú vịt có thể tự do, thong thả 
tìm kiếm thức ăn trên những bờ đất yên ả và có được giấc 
ngủ êm đềm dưới những tán lá nhẹ lao xao. Thế nhưng, chú 
vịt đã không hài lòng với những gì mình có mà lại mơ ước 
và khắc khoải đi tìm cho được đôi cánh dài của chú hải âu. 
Với đặc tính vốn có là phải bay lượn, đương đầu với những 
cơn gió lớn và kiếm ăn trên biển cả mênh mông, hải âu được 
thiên phú cho một đôi cánh dài, rộng và nghị lực phi thường 
để lướt thắng mọi thử thách cam go. Còn chú vịt, với đặc 
tính sống trên đất liền, khi mang vào đôi cánh không phải 
dành cho mình và phải bước vào một hoàn cảnh sống xa lạ, 
chú mới cảm thấy hối tiếc cuộc sống và những gì mình đã 
có.

Mơ ước những điều không thuộc về mình là một cảm xúc rất 
quen thuộc, và dù ít hay nhiều, cũng thường có nơi tất cả mọi 
người. Thấy người ta có xe hơi, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, 

Cha Quan Nhiệm, Thầy Sáu, Sơ và Ban Thường Vụ 
xin chia buồn đến gia đình tang quyến 

về sự ra đi của: 
Ông Luca Nguyễn Văn Hoà

qua đời vào lúc 1:30 chiều ngày 20 tháng 2 năm 2022
tại Las Vegas. Hưởng thọ 78 tuổi

Lúc sinh thời, ông Luca là cựu Chủ Tịch cộng đoàn Đức 
Mẹ Mông Triệu, phục vụ cộng đoàn từ năm 2000 tới năm 
2004, dưới thời cha Quản Nhiệm Nguyễn Đăng Đệ. Trước 
khi nhận trách nhiệm Chủ Tịch cộng đoàn, ông Luca đóng 
góp cho cộng đoàn qua vài trò Thủ Quỹ, Tổng Thư Ký và 
Phó Chủ Tịch Nội Vụ của các Ban Thường Vụ cộng đoàn 

trong thời gian từ năm 1985 đến 1992. 

Xin Thiên Chúa là Đấng hay thương xót và qua lời bầu cử 
của Đức Mẹ Mông Triệu ban thưởng Nước Trời cho 

cụ ông Luca

Thành Kính Phân Ưu

  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 5 tháng 3 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. 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)

  Nghi Thức Chúc Lành Cho Những Cặp Hôn Nhân
Vào Thứ Bảy Đầu Tháng 3, sau Thánh Lễ Thứ Bảy chiều
ngày 5 tháng 3 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 3

  Sinh Hoạt Mùa Chay tại Thánh Đường St. Boniface
Từ Thứ Tư, ngày 2 tháng 3 đến thứ Sáu, ngày 8 tháng 4
Ngắm Đàng Thánh Giá
Thứ Ba hằng tuần trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng 
Thánh Giá, lúc 6:30pm và Thánh lễ sẽ được cử hành ngay 
sau đó.

Lịch Giải Tội
Thứ Ba: 5:30pm (Tiếng Việt, Tiếng Anh)

Thứ Sáu: 5:30pm (Tiếng Việt, Tiếng Anh)
Ghi chú: Cha Quản Nhiệm sẽ đứng giải tội bên ngoài văn 
phòng giáo xứ. Nếu trời mưa gió thì giải tội bên trong nhà 
thờ. Giờ giải tội bắt đầu vào lúc 5:30pm và kéo dài cho tới 
khi không còn giáo dân xưng tội. Trong thời gian chờ giáo 
dân đến xưng tội, nếu không có người đến xưng tội trong 
vòng 15 phút, Cha Quản Nhiệm sẽ kết thúc giờ giải tội 
ngày hôm đó và tiếp tục giải tội vào ngày kế tiếp theo như 
lịch trình.

Giải tội chung của Giáo Xứ cho 3 sắc dân
Thứ Năm, ngày 7 tháng 4, lúc 7:00pm

Thứ Tư Lễ Tro
Thứ Tư, ngày 2 tháng 3, lúc 7:30pm tại Hội Trường Giáo 
Xứ

Lễ Lá
Thứ Bẩy, ngày 9 tháng 4, 
lúc 6:15pm 

Thứ Ba
Thứ Ba, ngày 12 tháng 
4, lúc 6:30pm  sẽ có rước 
chặng đàng Thánh Giá. 

Thánh Lễ sẽ được cử hành ngay sau đó.

Thứ Năm Tuần Thánh
Thứ Năm, ngày 14 tháng 4, Nghi Thức Phụng Vụ sẽ được 
cử hành lúc 7:00pm  (Tiếng Việt)
Ghi chú:
5:30pm (Tiếng Anh)
8:30pm (Tiếng Tây Ban Nha) 

Thứ Sáu Tuần Thánh
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4, lúc 7:00pm, Suy tôn Thánh Giá 
(Tiếng Việt)
Ghi chú:
8:30pm (Tiếng Tây Ban Nha)

Thánh Lễ Phục Sinh
lúc 7:00pm Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 (Tiếng Việt)
5:30pm (Tiếng Anh)
9:00pm (Tiếng Tay Ban Nha)

Bình An Với Những Gì Nhận Được Từ Thiên Chúa
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể lại rằng: Ngày xưa, có một 
chú Vịt lông trắng như tuyết. Chú đã từng ước mơ mình 
được sở hữu đôi cánh sải dài của những bạn Hải Âu, để 
được lướt trong làn gió nhẹ phiêu du dưới ánh mặt trời 
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con ngoan, quyền cao chức trọng, ai mà lại không ngưỡng 
vọng và ao ước có được ít là một trong những điều đó. Thấy 
người quen của mình có tài hát hay, đàn giỏi… mình cũng 
ước gì có được chút tài năng như họ. Những mơ ước đó kh-
iến lòng người khắc khoải khôn nguôi và khi không có được 
những điều ấy, thì sự bất an đã đến cư ngụ trong những cõi 
lòng ấy rồi. Chúa Giêsu đã từng cảnh báo chúng ta rằng: 
“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham 
lam. Vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người 
ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu” (Lc 12, 15). Mỗi 
người chúng ta cũng được Chúa ban cho những khả năng 
riêng, được sở hữu những tài sản vật chất và tinh thần khác 
nhau và một cuộc sống khác nhau. Ước gì mỗi chúng ta luôn 
sống trong tâm tình biết ơn những gì Chúa trao tặng cho 
mình và cảm nhận được niềm vui và sự bình an với những gì 
nhận được từ Thiên Chúa trong cuộc đời.

Lạy Chúa, như Người Mẹ Hiền luôn yêu thương và ủ ấp 
đoàn con thơ, Chúa luôn ban mọi ơn lành cần thiết cho phần 
xác lẫn phần hồn của chúng con để chúng con sống an vui 
trong cuộc đời này và vững bước tiến về Quê Trời với Chúa. 
Xin cho chúng con luôn biết trọn niềm tri ân Chúa về muôn 
ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, cùng với gia đình của 
chúng con và luôn vững niềm phó thác, cậy trông vào tình 
yêu quan phòng của Chúa trong đời mình. Amen.

Tác Giả: Duy An
Sưu Tầm: LM Joseph Trương Ngữ      

Trang Trí Nội Thất Nhà Thờ St. Boniface
Bản tin cộng đoàn tuần này và những tuần kế tiếp sẽ đăng 
các bài có nội dung về trang trí nội thất nhà thờ St. Boniface, 
đặc biệt chú trọng vào nghệ thuật và ý nghĩa của các Cửa Sổ 
Kính Màu (Stained Glass windows) của ngôi thánh đường. 
Sau đây là phần Giới Thiệu được trích từ bài viết “The Major 
Stained Glass Windows of Saint Boniface Catholic Church” 
của tác giả Raymond Uribe.

Giáo xứ Saint Boniface được thành lập vào năm 1860, là 
một giáo xứ có nguồn gốc sâu xa từ những năm đầu của 
những người di dân định cư tại Nam California, của các Hội 
Truyền Giáo và là di sản của người Đức di cư đến sinh sống 
tại Anaheim. Có nhiều nhà thờ phục vụ các cộng đồng tôn 
giáo tại địa phương, nhưng không có tòa nhà thờ nào có 
những nét đặc biệt về cấu trúc và uy nghi như nhà thờ Saint 
Boniface được xây dựng vào đầu những năm 1960 hiện nay.

Ngôi nhà thờ hiện này là công trình xây dựng của Đức ông 
John Quatannens, từng là cha Chánh Xứ từ năm 1958 đến 
năm 1971. Đức ông John Quatannens sinh ra tại Bỉ và tốt 
nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật Louvain của Mỹ. Nguồn 
gốc châu Âu của Đức ông Quatannens được thể hiện rõ qua 

TÌM HIỂU

THÔNG BÁO


