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Heart touching poem by soldier:

If I die in a war zone, box me up
and send me home.

Put my medals on my chest, tell 
my mom I did my best.

Tell my dad not to bow, he
won’t get tension from me now.

Tell my bro to study
perfectly, key of my bike will 

be his permanently.
Tell my sister not to be

upset, her bro will take a long
sleep after sunset.

Tell my nation not to cry.
“Because I’m a solder born to die.”

Bài Thơ Của Một Người Lính Ukraine cảm động làm 
chạm đáy tim người (phỏng dịch):

Nếu tôi chết trong vùng chiến sự, 
hãy đóng hộp quan tài cho tôi và được gửi về nhà.

Đặt huy chương của tôi trên ngực áo, 
nói với mẹ tôi là tôi đã làm hết sức đứa con trai 

Nói với bố tôi đừng cúi đầu, 
ông ấy sẽ không còn buồn lo cho tôi thêm lần nữa

Nói với em trai của tôi nhớ đi học tốt, 
chìa khóa xe đạp của tôi gởi lại cho nó đi 

Nói với em gái tôi đừng buồn tủi, 
sau khi mặt trời lặn không lâu, anh trai của nó sẽ ngủ say 

Hãy nói với dân tộc tôi đừng khóc:
“Bởi vì tôi là một người lính, sinh ra để chết cho quê 

hương!”

Nguồn: Internet
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

“Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới?
Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.”

“Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là 
điểm bắt đầu của yêu thương.”

“Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ 
đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với 

tình yêu vĩ đại.”

“Đừng để ai đến với bạn mà không rời đi tốt đẹp hơn và 
hạnh phúc hơn. Hãy là sự truyền đạt sống động cho lòng 
nhân từ của Chúa trời: lòng tốt trên gương mặt, lòng tốt 

trong đôi mắt, và lòng tốt trong nụ cười.”

“Lòng yêu thương sâu sắc không cần đo đạc, nó chỉ cho 
đi.”

“Có một số cách để luyện tập sự nhún nhường:
Nói càng ít càng tốt về bản thân.

Lo chuyện của chính mình.
Không muốn thao túng việc của người khác.

Tránh sự tò mò.
Vui vẻ chấp nhận mâu thuẫn và sự sửa chữa.

Bỏ qua lỗi lầm của người khác.
Chấp nhận tổn thương và sự xúc phạm.

Chấp nhận bị coi thường, lãng quên và ghét bỏ.
Tử tế và dịu dàng ngay cả khi bị khiêu khích.

Không khăng khăng câu nệ lòng tự trọng.
Luôn luôn lựa chọn đường gian nan nhất.

- Niềm vui trong sự yêu thương:
Hướng dẫn cuộc sống hàng ngày.

Đời là cơ hội, hãy nắm bắt.
Đời là cái đẹp, hãy mê say.
Đời là giấc mơ, hãy hiểu rõ.

Đời là thách thức, hãy đương đầu.
Đời là nghĩa vụ, hãy hoàn thành.
Đời là trò chơi, hãy nhập cuộc.

Đời là lời hứa, hãy giữ gìn.
Đời là khổ đau, hãy vượt qua.

Đời là bài hát, hãy hát ca.
Đời là tranh đấu, hãy chấp nhận.

Đời là bi kịch, hãy đối diện.
Đời là phiêu lưu, hãy mạo hiểm.

Đời là may mắn, hãy đón lấy.
Đời quá quý giá, đừng phá hủy nó.

Đời là đời, hãy đấu tranh vì nó.

-St. Teresa of Calcutta
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay
Lc 4,1-13

Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn vào 
hoang địa và chịu cám dỗ.  (Lc 4,2)

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu cho các Kitô hữu đáp lại những thách đố về 

mặt đạo đức sinh học
Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu đang đối diện 

với những thách đố mới về mặt đạo đức sinh học. 
Xin cho họ tiếp tục bảo vệ phẩm giá của toàn bộ sự 
sống con người, bằng lời cầu nguyện và hành động. 

***
Ý Cầu Nguyện Trong Tuần

Xin cầu nguyện cho hoà bình thế giới
đặc biệt cho đất nước Ukraine.

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
Tháng 04, ngày 16: Canh Tân Đặc Sủng
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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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
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VƯỜN CẦU NGUYỆN THÁNG 3

LỜI HAY Ý ĐẸPĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

VĂN THƠ
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những mất mát nhưng nó sẽ trở về với ta một cách tròn đầy, 
“vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại 
cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,38).

Tình yêu là một món quà, trao đi mà không bao giờ mất, 
càng sẻ chia càng nhân lên gấp bội. Có lần Mẹ Têrêsa Cal-
cutta đã chia sẻ “Khi ta trao cho ai một món quà và nếu nó 
là một mất mát hy sinh to lớn đối với ta thì món quà đó càng 
trở nên quý giá”. Một người mẹ trao tặng sự sống cho con,  
đó là món quà lớn nhất, kết quả của chín tháng cưu mang 
với muôn vàn vất vả hy sinh. Một người cha tặng cho con 
món quà quý giá là khi ông dành sức lực thời giờ cả một đời 
người để nuôi dạy con cái. Một người tình trao tặng món quà 
quý nhất cho người mình yêu khi họ dám hy sinh tất cả vì 
người mình yêu.

Khoa học đã chứng minh rằng quả tim của con người không 
bao giờ bị bệnh ung thư, bởi vì nó luôn luôn vận động thực 
hiện tuần hoàn trao đổi máu. Nếu quả tim giữ lại một lượng 
máu cho riêng mình, nó sẽ bị nghẽn mạch và có thể ngừng 
đập. Cũng vậy, khi yêu thương, con tim luôn mở rộng để 
chia sẻ và cho đi. Càng cho đi, tình yêu càng được lớn thêm, 
được đền đáp.

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã trao tặng cho nhân loại món 
quà vô giá đó chính là Đức Giêsu. Trong thông điệp “Thiên 
Chúa Giàu Lòng Thương Xót”, Đức Thánh Cha Phanxicô 
xác tín: Mạc khải và đức tin không dạy chúng ta suy niệm 
mầu nhiệm Thiên Chúa một cách trừu tượng, Người hiện 
diện giữa loài người qua những người nghèo khó, người 
không có công ăn việc làm, những người bị tước đoạt tự 
do, những người đui mù không thấy được vẻ đẹp của vũ trụ, 
những người đang sống với tâm hồn tan nát, những người 
đau khổ vì bất công xã hội, và sau cùng là những người tội 
lỗi. Chính vì đặc biệt đối với những người như thế mà Đấng 
Cứu thế trở nên một dấu chỉ rất rõ ràng cho sự kiện Thiên 
Chúa là tình thương (x. Dives In Misericordia số 3). 

Lạy Chúa, bài học yêu thương Chúa dạy chúng con phải 
thực hành mỗi ngày với tất cả sự khiêm tốn, xin cho chúng 
con đừng từ chối yêu thương người khác vì chính chúng con 
đã được Chúa yêu thương. Xin Chúa thanh luyện con tim 
của chúng con để có thể yêu những người đang có điều bất 
hòa với chúng con, nhờ đó chúng con cùng nhau sống và lan 
tỏa tình yêu thương của Chúa cho mọi người. Amen.

Tác Giả: Nt. Anh Thư 
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ

  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 Tư: 5:30pm (Tiếng Việt, Tiếng Anh)
Sẽ không có Giải Tội vào thứ Sáu như đã đăng.

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.

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

Thứ Ba Tuần Thánh
Thứ Ba, ngày 12 tháng 4
6:30pm: Rước Chặng Đàng Thánh Giá
6:50pm: Thánh Lễ
7:30pm: Giờ Giải Tội đặc biệt cho Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Mông Triệu Anaheim

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

7:00pm: Suy tôn Thánh Giá (Tiếng Việt)
Ghi chú:
8:30pm (Tiếng Tây Ban Nha)

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

Tình Yêu Và Sự Đáp Trả
Khi nói về đề tài yêu và chọn người yêu, 
một bạn trẻ đã chia sẻ rằng: Khi ta còn 
trẻ, ta có nhiều lựa chọn trong tình yêu, 
chọn người mình yêu hay chọn người 
yêu mình? Khi trưởng thành, nhận đủ 

nhiều sóng gió cuộc đời, nhận ra câu hỏi ngày đó thật ngớ 
ngẩn, mà đúng hơn là chọn người mình thương hay người 
thương mình.

Người thương mình nguyện sẽ ăn cùng mình bữa cơm dù 
đạm bạc. Người thương mình là thương đến sau cùng dù 
nhan sắc mình không còn vẹn nguyên như ngày trẻ. Người 
thương mình mới là người nguyện ở cùng mình đến cuối 
cùng dù bản thân thành công hay thất bại. Người thương 
mình mới là người không lấy khoảng cách làm thước đo cho 
tình cảm, mà là động lực để thương nhớ nhau hơn mỗi ngày. 
Người thương mình là người âm thầm theo dõi mình, vui 
một mình khi thấy ta vui, nhưng khi ta trắc trở liền hỏi han 
tức khắc. Người thương mình sẽ không lấy bất kỳ lý do gì 
để ta phải ở một mình.

Yêu thì hữu hạn, nhưng thương mới là cả một đời. Bỏ lỡ tình 
yêu này có thể ta sẽ có một tình yêu khác, nhưng bỏ lỡ một 
người thương, là ta bỏ lỡ cả một đời người.

Quý vị và các bạn thân mến,
Tình yêu thương dù nhìn ở góc độ nào cũng luôn là lẽ sống, 
là máu thịt của mỗi người. Bởi lẽ có ai sống trên đời mà 
không yêu thương và không mong muốn được yêu thương. 
Có người vì yêu mà khổ lụy, mất mát đớn đau, nhưng cũng 
không vì thế mà lừa dối con tim mình. Ai cũng cần có đối 
tượng để yêu thương nhưng không phải ai cũng biết yêu 
đúng cách, vì thế mà cứ trăn trở, khao khát kiếm tìm.

Chúa Giêsu giúp chúng ta vượt lên tầm cao mới, đó là yêu 
thương cả kẻ thù, làm ơn cho kẻ đối nghịch với chúng ta, 
thậm chí làm gấp đôi những điều được yêu cầu, xin một 
thì cho hai. Nếu ta chỉ chào hỏi kết bạn với những người 
giàu có, xinh đẹp, nổi tiếng thì có gì là ân với nghĩa. Cách 
yêu thương của Đức Giêsu là xóa mình đi vì hạnh phúc 
của người khác. Cách yêu thương ấy có thể đem đến cho ta 
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GÓC SUY TƯ

TUẦN THÁNH

Trang Trí Nội Thất Nhà Thờ St.Boniface 
Chú giải cửa sổ kính màu đầu tiên nằm phía hướng đông 
Nhà Thờ St. Boniface
Trích từ bài viết “The Major Stained Glass Windows of Saint 
Boniface Catholic Church” của tác giả Raymond Uribe.  

Bí Tích Xức Dầu
Thánh Giacôbê tiền (Saint 
James the Greater)
Trong 12 Môn Đệ Chúa 
Giêsu, có Thánh Giacôbê 
tiền (St. James the Greater, 
con ông Alphê) và Thánh 
Giacôbê hậu (St. James the 
Lesser, anh em họ với Chúa 
Giêsu). Trên cửa sổ kính 
màu này, Thánh Giacôbê 
tiền được miêu tả đang xức 
dầu, an ủi bệnh nhân (Ex-
treme Unction). Không hiểu 
tại sao họa sĩ lại chọn khắc 
họa Thánh Giacôbê tiền thay 
vì Thánh Giacôbê hậu mà 
thư tín hữu của Ngài được 
trích dẫn trong chú giải này. 
Tất nhiên, tất cả các Môn 
Đệ Chúa Giêsu đều thi hành 
các Bí Tích giống nhau và vì 
vậy có thể miêu tả bất kỳ Bí 
Tích nào ở đây. Tuy nhiên, 

chính Thánh Giacôbê hậu là người được Công Đồng Trent 
nhìn nhận là người ban hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Trong thư gởi tín hữu chương 5, đoạn 14 tới 15, chúng ta 
thấy đoạn thánh thư được coi là bằng chứng về cơ sở Kinh 
Thánh cho bí tích này: Ai trong anh em bị đau yếu? Hãy 
nên triệu tập những người chủ trì của hội thánh để họ cầu 
nguyện trên người bệnh và xức dầu nhân danh Chúa. Lời 
cầu nguyện với đức tin sẽ cứu người bệnh. Chúa sẽ khiến họ 
trỗi dậy. Nếu họ phạm tội thì họ được thứ tha.

Cửa sổ kính màu này diễn tả Thánh Giacôbê tiền xức dầu 
cho một người phụ nữ đang hấp hối trong khi con gái của bà 
ôm mặt khóc bên cạnh giường của bà. Hình cây được thấy 
qua cửa sổ biểu thị sự sống, là hoa trái của sự mới mẻ, biểu 
tượng bình an của chim bồ câu, vì tất cả những điều này là 
kết quả của việc xức dầu thiêng liêng.

Chuyển ngữ: Phạm Anh
còn tiếp.........
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