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con người hữu hạn và đầy khiếm khuyết. Vì thế chúng ta rất 
cần ân sủng và lòng tha thứ của Chúa. Chỉ có Thiên Chúa 
mới làm cho ta được sống tròn đầy viên mãn. Chỉ có tình yêu 
mới khỏa lấp được khoảng trống trong tâm hồn ta. Ai chưa 
một lần lầm lỗi vấp ngã thì không hiểu được sự cần thiết của 
ơn tha thứ. Ai chưa từng nếm trải đau khổ mất mát, không 
thể lớn lên và trưởng thành. Bởi vì không đau khổ lấy chi 
làm chất liệu sống, không buồn thương làm sao hiểu được 
chuyện con người. Chính Đức Giêsu dù là Con Thiên Chúa 
đã mặc lấy thân phận con người để cảm thông và chia sẻ 
những yếu đuối của kiếp người. Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã xác tín “Thiên Chúa không tha thứ bằng sắc luật nhưng 
bằng một cái vuốt ve dịu dàng. Lòng Thương Xót của Chúa 
như “Một biển ánh sáng yêu thương và trìu mến, vì Chúa 
không tha thứ bằng sắc luật nhưng với lòng trìu mến”.

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ đi hoang, hoang lạc trong 
suy tưởng, trong ích kỷ và những thói hư tật xấu, xin cho 
chúng con ơn hoán cải, can đảm trở về với Chúa làm lại một 
trang đời mới với niềm tin tưởng phó thác, để chúng con 
được yêu thương, được chăm sóc và chữa lành. Amen.

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

Trang Trí Nội Thất Nhà Thờ St.Boniface 
Chú giải cửa sổ kính màu thứ 4 nằm phía hướng đông Nhà 
Thờ St. Boniface được trích từ bài viết “The Major Stained 
Glass Windows of Saint Boniface Catholic Church” của tác 
giả Raymond Uribe. 

Bí Tích Thánh Thể 
Thánh Giáo Hoàng Piô X
Sinh ra với tên gọi Giuseppe 
Sarto tại một ngôi làng gần 
Venice nước Ý, Giáo Hoàng 
Piô X kế vị Giáo Hoàng Lêô 
XIII. Ngài đã làm đơn giản 
các nghi lễ của Vatican, cải 
cách luật giáo hội, cải tổ giáo 
dục tôn giáo cho giáo dân và 
hệ thống hoá Giáo Luật. Tuy 
nhiên, Ngài được Giáo Hội 
nhớ đến nhiều nhất vì sắc lệnh 
của Ngài vào tháng 12 năm 
1906 cho phép trẻ em được 
rước lễ khi các em có thể phân 
biệt Mình Thánh Chúa với loại 
bánh thông thường.
Trong khung kính này, Ngài 
được phác hoạ mặc lễ phục 
đang cho ba em nhỏ rước lễ. 

Ngài nhận xét việc Rước Lễ là con đường ngắn nhất để lên 
thiên đàng; và Giáo Hội, Nhiệm Thể của Chúa Kitô, cần đặt 
trọng lời của Chúa Kitô, “Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy và 
đừng ngăn cấm chúng.” Việc cho các trẻ em rước lễ rất phổ 
biến từ những ngày đầu của Giáo Hội, cho đến thế kỷ thứ 9 
thì độ tuổi tối thiểu rước lễ được nâng lên thành thanh thiếu 
niên. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Piô X đã đưa trở lại việc 
“Rước Lễ của trẻ em” và niềm vui của sự kiện này được thể 
hiện trên cửa sổ bằng vòng hoa ở phía sau Đức Giáo Hoàng 
Piô X và các em nhỏ. 

Chuyển ngữ: Phạm Anh
còn tiếp  

Chúa Nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022
Giáo Xứ (50 E-Giving): $24,103.53

Yêu là biết yêu
Khi yêu, người Anh nói: I love you, người Việt nói: Tôi yêu 
bạn. Nhưng có lẽ, lối tỏ tình của người Ý rõ nghĩa nhất: “Ti 
voglio bene”, nghĩa là: Tôi ước muốn điều tốt cho bạn. Yêu 
không có gì khác hơn là ước muốn điều tốt cho người mình 
yêu, một cách cụ thể, dù phải thiệt thòi. Yêu là bước vào 
cuộc hành trình chết đi cho hạnh phúc người khác. Bạn được 
mời gọi lên đường và biến từng khoảnh khắc cuộc đời thành 
Tình yêu. Hãy yêu như Thiên Chúa yêu

Yêu là biết mỉm cười
Nụ cười xóa tan nỗi ngờ vực, nỗi ngượng ngùng, sự sợ hãi; 
khích lệ lòng can đảm. Nụ cười biểu lộ niềm hạnh phúc. Nụ 
cười là giấy giới thiệu cho bạn đi vào tương quan với người 
khác. Hãy mỉm cười khi sửa lỗi, Hãy mỉm cười khi dạy dỗ, 
Hãy mỉm cười khi chăm sóc, Hãy mỉm cười khi gặp gỡ, Hãy 
mỉm cười khi đồng hành, Nụ cười làm cho hành động yêu 
thương của bạn mang dáng dấp của sự đơn sơ, thân thiện và 
khiêm tốn.

Hãy yêu như Thiên Chúa yêu
Yêu và làm những gì bạn muốn. 
Dù là bạn nín lặng, hãy nín lặng vì yêu thương. 
Dù là bạn nói, hãy nói vì yêu thương. 
Dù là bạn sửa lỗi, hãy sửa lỗi vì yêu thương.
Dù là bạn tha thứ, hãy tha thứ vì yêu thương.
Đã có ở trong bạn nguồn cội của yêu thương

(S. Agostino, Ep, 1Ga 7, 8)
Bạn biết đâu là chìa khóa của hạnh phúc?  Hãy biết yêu.
Tin Mừng là một lá thư của Thiên Chúa cho con người, 
trong đó Ngài nói với họ: “Con được Ta yêu mến” Chỉ ai tin 
điều này mới có khả năng Yêu.
Nguồn: Internet
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay
Lc 15,1-3.11-32

“Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em 
con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà 

nay lại tìm thấy.” (Lc 15,32)

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 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
Tháng 04, ngày 30: Giáo Dân
Tháng 05, ngày 07: 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
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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 IV MÙA CHAY • NGÀY 27 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

ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

LỜI HAY Ý ĐẸP

TÌM HIỂU
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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)

Vần Thơ Tím
Ta viết cho em một vần thơ tím                                   
Tím của màu hoa tím cả lối về                                      

Tím tuổi học trò với khoảng trời quê                             
Tím thủy chung màu tím của đợi chờ                              
Em có biết Mùa Chay tím giấc mơ                                  

Của lòng cha đợi đứa con hoang đàng                          
Cuộc đỏ đen vui lạc thú trần gian                                   
Rời xa cha lao vào chốn đam mê                                     

Những hạt mưa vỡ trên hiên rất khẽ
Con bước đi dẫu bốn hướng cuộc đời
Sỏi đá gập ghềnh chân bước chơi vơi

Rồi ngã gục mịt mù chốn quê xa
Con lỗi phạm rất nhiều tháng năm qua
Một lần thống hối đắng cay tội mình
Cha nhân hậu xin chớ chấp tội tình

Dìu con về trong màu tím từ bi.

Quý vị và các bạn thân mến,
Mỗi lần đọc dụ ngôn “Người cha nhân hậu” (x. Lc 15, 11-

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

về sự ra đi của: 

Cụ Ông Anthony Hoàng Uy
(giáo dân cộng đoàn) được Chúa gọi về ngày 19 tháng 03 

năm 2022. Hưởng thọ 90 tuổi.
    Chương Trình Tang Lễ

      Thứ Năm Ngày 24 tháng 3 năm 2022
      12:00pm - 2:30pm: Phát tang, thăm viếng

       2:30pm: Thánh Lễ An Táng
       Nhà Thờ St Boniface

Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Duệ
được Chúa gọi về  ngày 14 tháng 3 năm 2022. Hưởng thọ 
104 tuổi. Cụ Bà Anna đã sinh hoạt với cộng đoàn từ năm 
1975. Dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, Cụ 
Anna đã tặng cây hoa đào hồng Magnolia và cây đào để 
cộng đoàn chúng ta trang hoàng bàn thờ Các Thánh Tử Đạo. 

Thánh Lễ An Táng
Thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022 lúc 1:30pm

Nhà Thờ St Boniface

Cụ Bà Maria Lê Thị Hương
được Chúa gọi về ngày 19 tháng 03 năm 22. Hưởng thọ 93 
tuổi. Cụ bà Maria đã sinh hoạt cộng đoàn rất lâu và phục vụ 
cộng đoàn qua công việc xướng kinh đầu lễ các Thánh Lễ 

Thứ Bảy hằng tuần trong nhiều năm.
Chương Trình Tang Lễ

     Thứ Tư ngày 30 tháng 3 năm 2022
     9:00am - 11:30am: Phát tang, thăm viếng, cầu nguyện

     11:30am: Thánh Lễ An Táng 
     Giáo xứ St. Boniface

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 Anthony, Cụ Bà Anna, và Cụ Bà Maria

Thành Kính Phân Ưu

 Thánh Lễ Cầu Nguyện Chấm Dứt Chiến Tranh và 
Khôi Phục Hoà Bình Thế Giới
Đức Giám mục Kevin Vann sẽ chủ tế Thánh Lễ Thánh Hiến 
nước Nga và Ucrina cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 
của Mẹ Maria.
Thời gian: Thứ Sáu, ngày 25 tháng 3, lúc 9 giờ sáng 
Địa Điểm: Arboretum, Nhà Thờ Chánh Toà Chúa Kitô. 
Thánh Lễ sẽ được cử hành cùng một thời điểm với Thánh Lễ 
do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ tế ở Rôma tại đền Thánh 

Đức Mẹ Fatima. Xin kính mời cộng đoàn Dân Chúa cùng 
tham dự Thánh Lễ để cầu nguyện cho chiến tranh mau chấm 
dứt và hoà bình thế giới sớm được khôi phục

  Nghi Thức Chúc Lành Cho Những Cặp Hôn Nhân
Vào Thứ Bảy Đầu Tháng 3, sau Thánh Lễ Thứ Bảy chiều
ngày 2 tháng 4 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

 Thông Báo Của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (HCB-
MCG)
HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới Thứ Bảy ngày 
02 tháng 04 năm 2022 lúc 5:00 PM chiều tại phòng Bethany 
Hall. Thân mời tất cả các hội viên HCBMCG tham dự buổi 
họp mặt cho đông đủ. Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

 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 2 tháng 4 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)

 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.

 Trang 3 Trang 2

THÔNG BÁO

GÓC SUY TƯ

TUẦN THÁNH
32), ai ai cũng thấy dâng lên niềm cảm xúc và 
nhiều suy tưởng khác nhau. Có người không 
tiếc lời lên án người con cả, người khác lại 
bênh vực đứa con thứ. Có người cảm thông 
cho nỗi lòng của người cha, người khác lại 
nguyền rủa hai đứa con bất hiếu. Với thánh sử 
Luca, tình thương của người cha vượt qua mọi 

biên giới của sự tính toán hẹp hòi. Theo dụ ngôn, hai người 
con đều lên tiếng đòi quyền lợi cho riêng mình, người con 
thứ đòi chia gia tài, người con cả đòi được cha đối xử công 
bằng, đòi cha cho con bê béo để ăn mừng với bạn bè. Người 
con thứ tự ý rời xa cha, còn người con cả thì không chịu vào 
nhà, anh luôn cảm thấy là người xa lạ trong nhà cha mình. 
Thái độ nào cũng khiến người cha đau lòng. Cả hai người 
con đều không đòi quyền được phụng dưỡng cha khi tuổi già 
sức yếu, không lắng nghe nỗi lòng của cha. Còn người cha, 
không ngăn cản cũng chẳng trách móc nhưng chỉ một niềm 
tôn trọng tự do và ước muốn của từng đứa con. Thái độ của 
cha là nhẫn nại chờ đợi, bao dung và tha thứ.

Hình ảnh người cha diễn tả hình ảnh của Thiên Chúa là Đấng 
giàu lòng thương xót. Ngay từ lúc mới sinh ra, nhân loại chỉ 
là đứa trẻ còn đỏ máu bị bỏ rơi bên vệ đường. Thiên Chúa 
đã bồng ẵm về, tắm rửa cho bằng thứ nước ân sủng, cho mặc 
quần áo đẹp để che đi cái “sự thật”. Con người được chăm 
sóc càng lớn càng xinh đẹp như một thiếu nữ với làn da mịn 
màng, mái tóc óng ả... Thiên Chúa đối xử tốt đẹp với dân 
Israel. Người dẫn đưa dân vào Đất Hứa và ban cho thổ sản 
thay cho manna, nhưng chẳng bao lâu họ lại khước từ tình 
thương và chạy theo những thần ngoại. Thiên Chúa lại gọi 
về, lại tha thứ và ban cho cuộc sống no đủ bình an nhưng con 
người vẫn chứng nào tật đấy. Tội nguyên tổ đã di căn trên 
niềm tin khiến con người luôn phải chiến đấu, phải giằng xé 
phải chọn lựa giữa đi và ở, giữa tốt và xấu, giữa tội lỗi và 
ân sủng. Thiên Chúa Đấng giàu lòng xót thương chẳng bao 
giờ bỏ quên con người: “Mẹ nào quên được con thơ. Chẳng 
nâng niu nó làm ngơ con mình. Ví dù mẹ ấy có quên. Nhưng 
Ta vẫn nhớ chẳng hề nguôi ngoai” (Is 49,15).

Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta về sự tha thứ. 
Người đã vượt qua mọi rào cản mà đến với người tội lỗi như 
ông Giakêu, ông Matthêu, người đàn bà ngoại tình... Người 
đã nhìn người tội lỗi bằng ánh mắt cảm thông và tha thứ, 
đến với người họ bằng sự kiếm tìm chân thành, bằng tất cả 
sự trân trọng của một con người, một bệnh nhân đang cần 
thầy thuốc chữa trị. Chúa Giêsu đã đến ngồi đồng bàn ăn 
uống với người thu thuế và tội lỗi. Thái độ của Chúa Giêsu 
mang đầy tính nhân văn cao đẹp biểu hiện ở chỗ Ngài luôn 
tôn trọng phẩm giá con người mặc dù tội lỗi thì xấu xa và 
đáng trách. Chúa Giêsu khẳng định rõ về sứ mạng của mình 
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi 
người tội lỗi” (Mt 9,13).

Tình thương của Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại thân phận 

PHÂN ƯU


