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Chúa Nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022
Giáo Xứ (56 E-Giving): $22,640.50

Mua Máy Lạnh: $ 4,273.00
Thứ Tư Lễ Tro: $15,058.00

Quỹ Sinh Hoạt Cộng Đoàn: Phạm Thông $200

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Chúng Ta
Người thế gian nói rằng thực hiện sự cứu độ của mình là điều quá 
khó. Tuy nhiên chẳng có gì dễ dàng hơn: hãy tuân giữ các giới răn 
của Chúa và Giáo hội, lánh xa bảy mối tội đầu; hoặc có thể nói 
cách khác: hãy làm lành lánh dữ, khi có thể! 

Những Kitô hữu tốt làm việc để cứu rỗi linh hồn mình thì lúc nào 
cũng sung sướng và hài lòng; họ nếm trước hạnh phúc đến muôn 
đời. Trong khi những kitô xấu tự trầm luân thì lúc nào cũng phàn 
nàn; họ lầm bầm, ủ rũ, và họ sẽ như thế muôn đời. 

Một kitô hữu tốt, một kẻ ham hố thiên đàng, rất ít quan tâm đến 
những của cải trần thế. Họ chỉ nghĩ tô điểm tâm hồn, thu tích 
những gì làm họ thỏa mãn mãi mãi, những gì tồn tại muôn đời. 
Hãy xem các bậc vua chúa, đế vương, những kẻ vị vọng trên thế 
gian: họ rất giàu sang, nhưng họ có thỏa mãn không? Nếu họ yêu 
mến Chúa, họ được thỏa mãn; ngược lại thì không: họ không được 
thỏa mãn. Riêng cha, cha thấy rằng không có gì đáng thương hơn 
là những người giàu có, khi họ không yêu mến Chúa. 

Hãy đi từ thế giới này đến thế giới khác, từ vương quốc này sang 
vương quốc nọ, từ cảnh sang giàu này đến cảnh phú quý kia, từ lạc 
thú này sang lạc thú khác, các bạn sẽ không tìm được hạnh phúc 
cho mình. Toàn thể trái đất không thể làm thỏa mãn một linh hồn 
bất tử, cũng như một nhúm bột trong miệng một người đói không 
thể làm cho họ no nê được.

Trích: Tư Tưởng Cha Thánh Họ Ars - Pensées choisies du saint 
Curé d’Ars
Chuyển ngữ: G.m Matthew Nguyễn Văn Khôi
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Quy Tắc Đối Nhân Xử Thế Trong Cuộc Sống
1. Bộc lộ sự nóng nảy ra ngoài, đó gọi là bản năng. Kìm nén sự 
nóng nảy vào bên trong, đó gọi là bản lĩnh. 

2. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn 
thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. 

3. Hãy cảm ơn người nói cho bạn biết khuyết điểm của bạn, chỉ có 
người nói cho bạn khuyết điểm của bạn một cách chân thành mới 
là người đối tốt với bạn. 

4. Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được 
nhận điều đó, mà là vì bạn xứng đáng được hưởng bình yên. 

5. Khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, tay bạn tự khắc cũng 
sẽ thơm. Cần lĩnh hội được rằng “yêu người khác thực ra là yêu 
chính mình”. 

6. Một lời nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ có thể làm mất thiện cảm, 
gây ra bất hòa. Một lời độc ác có thể làm tổn thương một tâm hồn. 
Một lời đúng lúc có thể mang lại bình an. Một lời yêu thương có 
thể đem lại hạnh phúc thật sự. 

7. Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết 
tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ. 

8. Thỉnh thoảng bạn cần đi xa, không phải để cho ai đó nhận ra vị 
trí của bạn trong lòng họ. Mà để chính bạn hiểu và nhận ra giá trị 
của chính bản thân mình. 

9. Làm người phải tự tin, nhưng không được tự tin đến mức tự 
phụ. Làm người nên khiêm tốn, nhưng không được khiêm tốn đến 
mức đánh mất lòng tự tin của mình. 

10. Duyên phận là một cuốn sách, nếu lật giở mà không để tâm 
sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt. 

11. Quản lý tốt cái miệng, không nên ăn nói hàm hồ, vì một phút 
vui vẻ nhất thời mà tùy tiện phát ngôn. 

12. Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả, còn với kẻ 
thù thì dù bạn có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy 
cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng. 

13. Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin 
hãy cười và hỏi: “Tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”. 

14. Đừng cho rằng người khác có nghĩa vụ phải giúp bạn, hơn nữa 
còn đương nhiên như lẽ phải, dù sao người đó tồn tại không phải 
để hầu hạ bạn. 

15. Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người 
khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của 
mình. 

16. Cuộc sống, ngay cả khi có một ngàn lý do để làm cho bạn 
khóc, bạn vẫn phải tìm một triệu lý do để giữ nụ cười. 

17. Không tranh luận với kẻ ngốc, nếu không sẽ không thể biết rõ 
ai là kẻ ngốc. 

18. Có ba thứ cần lãng quên: Tuổi tác, quá khứ và ân oán. 

19. Những lời không nói được trước mặt, vậy cũng đừng nói nó 
sau lưng. 

20. Có chuyện gì thì phải nói ra, đừng chờ đợi 
đối phương hiểu ra, vì đối phương không phải 
bạn, làm sao biết bạn nghĩ gì, đợi chờ nhiều, 
tới cuối cùng có khi chỉ nhận lại đau lòng và 
thất vọng, nhất là trong chuyện tình cảm. 

Nguồn: Internet
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay
Lc 9, 28b-36 

Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là 
Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy 

vâng nghe lời Người.” (Lc 9,35)

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

Nhận ra lầm lỗi của mình, kêu cầu sự tha thứ và tha 
thứ cho người khác

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
Tháng 04, ngày 23: Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu
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 II MÙA CHAY • NGÀY 13 THÁNG 3 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 3

LỜI HAY Ý ĐẸP

ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

CÁC THÁNH
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của mình. Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp để tỏ lòng biết 
ơn cuộc đời đã cho ta có cơ hội nếm trải những thương đau. 
Không phải niềm vui khiến chúng ta biết ơn. Chính lòng biết 
ơn mới giúp chúng ta có được niềm vui. Chúng ta cần sống 
trọn giây phút hiện tại. Niềm vui chỉ thực sự tồn tại trong 
thời điểm hiện tại. Việc ngoái nhìn tiếc nuối quá khứ hay lo 
lắng cho tương lai khiến ta mất đi niềm vui trong hiện tại. 
Những điều tiêu cực và nỗi đau trong quá khứ có thể là rào 
cản khiến ta không đón nhận được niềm vui. Bằng cách hàn 
gắn quá khứ, rút kinh nghiệm và phát huy những điều tích 
cực, ta có thể có được niềm vui. Hãy thành thật với bản thân 
và mọi người. Thái độ lừa dối, cố quên, đè nén càng khiến 
ta rơi vào trầm cảm và cô đơn. Một điều chúng ta dễ bỏ qua, 
đó là sống gần gũi hòa mình với thiên nhiên, nó giúp ta có 
suy nghĩ và cảm xúc tích cực. Trong thông điệp Laudato si’, 
Đức Thánh Cha Phanxicô xác tín mỗi thụ tạo đều phản chiếu 
một điều gì đó về Thiên Chúa. Đức Kitô đã tháp nhập thế 
giới này vào bản thân Người. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu 
càng hiện diện thiết thân trong mỗi hữu thể, bao bọc nó bằng 
tình thương và cho rạng ngời ánh sáng của Chúa (x. LS 221).

Niềm vui có giá trị về tinh thần. Nó có thể đến từ những điều 
nho nhỏ như thưởng thức một tách trà ngon, ngắm một bông 
hoa đẹp hay hòa nhịp trong một nhạc phẩm ý vị. Như cái cây 
xanh tốt, niềm vui chỉ có được khi ta biết gieo mầm và chăm 
sóc. Niềm vui có tính nhân văn, nó làm cho ta trở thành 
người khi ta được tôn trọng và yêu thương, được lắng nghe 
và thông cảm. Niềm vui làm cho tinh thần ta thêm phấn chấn 
trong một bầu khí ‘bình thường mới’. Vẫn là hoa đó nhưng 
người có niềm vui thì thưởng hoa chứ không ngắt hoa. Vẫn 
là thơ, là nhạc đó nhưng người có niềm vui thì lắng nghe 
bằng cả trái tim. Họ có thể vui trong trắc trở muộn phiền, có 
thể hát khi hơi thở đang dần tàn. Niềm vui giúp ta có thêm 
năng lực để phục vụ và trao hiến.

Cuộc sống là sự đan dệt giữa niềm vui và nỗi buồn. Người 
khôn ngoan sẽ biết học hỏi chiết xuất niềm vui từ nỗi buồn 
đau. Điều này có thể sánh ví như sự tỉnh thức tâm linh để đạt 
đến chân lý. Đời sống của người Kitô hữu là tìm kiếm niềm 
vui trong Thánh Thần (x. Rm 14,17). Đó là việc thực hành 
bác ái với mọi người, xa tránh những điều xấu và khiêm tốn 
phục vụ. Đức Giêsu phục sinh đã bảo đảm cho chúng ta sẽ 
tận hưởng niềm vui đích thực dù có phải trải qua cảnh khóc 
lóc. Trong Đức Giêsu chúng ta sẽ có được niềm vui trọn vẹn 
và không ai có thể lấy mất (x. Ga 16,22).

Lạy Chúa Giêsu là nguồn tình thương và thiện hảo, xin cho 
chúng con biết sống gắn bó với Chúa để tận hưởng niềm 
vui vững bền. Xin cho chúng con biết vun đắp cho niềm vui 
trong tâm hồn qua đời sống cầu nguyện và những cố gắng 
hy sinh. Amen.

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

  Thông Báo Của Liên Nhóm Cursillo
Liên Nhóm Cursillo sẽ không họp sáng CN ngày 13/03/2022
lúc 7:45am tại phòng B như thường lệ, thay vào đó sẽ họp 
trực tuyến trên Zoom buổi tối lúc 8:30pm cùng ngày. Xin 
quý anh chị đọc email để biết thêm cách vào Zoom trên 
computer hoặc cell phone.

  Hình Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Xin cộng đoàn theo dõi những hình ành trên mạng trang nhà 
cddmmtanaheim.org qua những tiết mục:
• Mủa Chay Cộng Đoàn đi đàng Thánh Giá hàng tuần 
• Giáo Lý Nguời Lớn (RCIA) tham dự Nghi Thức Tuyển 

Chọn
• Nghi Thức Sai Đi cho Dự Tòng
• Cộng Đoàn Cầu Nguyện cho LH Luca Cựu Chủ Tịch

  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)

Chìa Khóa Niềm Vui
Có một người phụ nữ thường than phiền với 
mọi người “cuộc sống của tôi rất buồn khổ, vì 
chồng tôi thường hay vắng nhà không có lý 
do”. Một người phụ nữ khác cũng nói “con trai 
tôi không biết nghe lời khiến tôi muốn nổi điên 
lên”. Một anh nhân viên văn phòng luôn bực 

bội về ông chủ công ty không thăng chức tăng lương cho 
anh, khiến tinh thần anh giảm sút và không còn hứng thú 
làm việc”. Một cụ bà kia lại than thở “con dâu tôi không hiếu 
thuận, khiến gia đình tôi luôn xảy ra những chuyện cãi vã và 
bất hòa”. Một sinh viên nọ cũng than phiền về thái độ phục 
vụ của người coi thư viện thật đáng ghét…

Quý vị và các bạn thân mến,
Mỗi chúng ta có hoàn cảnh sống khác nhau và có nỗi khổ 
riêng. Chúng ta thường hay bị tác động bởi những điều bất 
như ý khiến ta dễ dàng trách móc người khác. Lúc đó hành 
vi và lời nói của chúng ta sẽ truyền đi những điều tiêu cực 
làm cho đời sống mất vui. Trong tâm tư của mỗi người đều 
có chiếc “chìa khóa của niềm vui”, nhưng chúng ta lại không 
biết sử dụng và nắm giữ. Một người biết nắm chặt chìa khóa 
niềm vui của mình, người đó không chờ đợi người khác làm 
cho mình vui nhưng biết chủ động đem niềm vui đến cho 
người khác. Một vị tiến sĩ tâm lý ở Mỹ nghiên cứu về cảm 
xúc đã tác động đến cơ thể của con người. Niềm vui giúp 
cho nhịp tim và huyết áp con người được ổn định, nó giúp 
tăng cường hệ miễn dịch và cho con người được trường thọ. 
Có một số cách giúp chúng ta tạo lập niềm vui. Đó là sống 
lòng biết ơn. Chúng ta thường hay gặm nhấm những nỗi đau 
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Trang Trí Nội Thất Nhà Thờ St.Boniface 
Chú giải cửa sổ kính màu thứ 2 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.  

Đền Tội
Sau đó, Người thổi hơi lên họ 
và nói: “Hãy nhận lấy Chúa 
Thánh Thần; các con tha tội 
cho ai, thì họ được tha, các 
con cầm buộc ai, thì người ấy 
bị cầm buộc.” Gioan 20:23
Thánh John Vianney, thường 
được biết đến là Cha Xứ làng 
Ars (the Cure of Ars, làng Ars 
thuộc nông thôn nước Pháp), 
là người nổi tiếng trong các 
vị Thánh ban rất nhiều phép 
giải tội. Ngài sống từ năm 
1786 đến năm 1859, là một vị 
Thánh Chúa nâng lên để giúp 
giáo hội đương đầu với sự 
chống phá tôn giáo do Cách 
mạng Pháp gây ra. Là thánh 
Quan Thầy của các Cha triều, 
Ngài được biết đến người có 
sự phán xét một cách tuyệt 
vời, có khiếu hài hước, cũng 
như sự thánh thiện rõ rệt và 
những khả năng siêu nhiên 
của bản thân. Lúc còn trẻ, 

Ngài không sáng dạ, không có trí tuệ như một chủng sinh, 
có trí nhớ kém, khiến việc học trở nên một việc quá sức. Tuy 
nhiên, sự thánh thiện của Ngài là quá đủ và đảm bảo cho 
việc truyền chức Linh Mục cho Ngài. 

Như một người chú tâm ban phép giải tội, giúp giáo dân sám 
hối, Ngài đã dành phần lớn thời gian cả ngày lẫn đêm ngồi 
trong tòa giải tội. Giáo dân thời đó xếp hàng chờ đợi hàng 
giờ để được Ngài giải tội và nhận những lời khuyên từ Ngài 
việc đền tội. Trên khung cửa sổ này, sự ảnh hưởng đặc biệt 
của Thánh John Vianney được thể hiện qua hình ảnh ma quỷ 
xuất khỏi tội nhân và qua tư thế ăn năn sám hối của tội nhân. 
Việc giảm nhẹ tội lỗi được biểu thị qua bàn tay nâng đỡ của 
linh mục.Hình ma quỷ bị đốt cháy lúc xuất khỏi tội nhận 
trái ngược một cách sống động với hình ảnh thanh thản của 
Thánh John Vianney và người ăn năn sám hối. 

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