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bóng tối của thế giới qua việc ban tặng ân sủng cho Giáo Hội 
của Ngài. Cây sồi là một trong số những loài cây được coi 
là cây mà từ đó cây Thập Tự được tạo ra. Vì sự vững chắc 
và bền, gỗ sồi còn là biểu tượng cho sức mạnh của đức tin, 
đức hạnh và sức chịu đựng nghịch cảnh của người theo đạo 
Thiên Chúa.

Chuyển ngữ: Phạm Anh
còn tiếp  

Chúa Nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022
Giáo Xứ (52 E-Giving): $22,088.87

Hoa Nào Cũng Đẹp
Thiên Chúa đã ban cho thánh Tôma Aquinô có bộ nhớ rất 
tốt và nhanh trí. Vì thế, sách vở luôn là những người bạn đặc 
biệt của ngài. 

Khi còn là sinh viên đại học, Tôma Aquinô đã học rất nhiều 
môn học và đều đậu hạng danh dự tất cả các môn học, không 
một phân khoa đại học nào là khó khăn đối với Tôma cả. 
Tôma có rất nhiều bạn, nhưng anh quan tâm đặc biệt đến 
những người bạn kém thông minh và những người cần giúp 
đỡ. Sự thông thái đã không bóp nghẹt lòng khiêm nhường 
của Tôma.

Một người bạn cùng lớp nói với Tôma:
– Tôi ghen tị với bạn. Bạn nhớ hết mọi sự bạn học. Chỉ một 
lần lướt qua là chúng đã in vào óc bạn. Làm sao bạn có thể 
làm được như thế?

Tôma khiêm tốn trả lời:
– Chúa giúp tôi.

Tôma đã cắt nghĩa cho người bạn sinh viên hiểu rằng anh 
được ơn học giỏi trong khi những người khác được Chúa 
ban cho các ơn khác mà Tôma không có. Rồi anh cắt nghĩa 
cho bạn về các loài hoa khác nhau như hoa hồng, hoa huệ,
hoa cúc, hoa nhài… Sau đó, Tôma hỏi bạn:
– Theo bạn, hoa nào đẹp nhất?

Người bạn tỏ ra ngượng ngùng một chút rồi trả lời:
– Các loại hoa đều đẹp cả, tôi nghĩ thế, mỗi loài đều có một 
vẻ đẹp khác nhau.
– Vậy có hoa nào tốt hơn hoa nào không?
– Không.

Tôma mỉm cười và dịu dàng nói:
– Chúa đã tạo dựng mỗi loài hoa đều có màu sắc, hương 
thơm và hình dáng khác nhau. Chúa cũng ban cho mỗi người 
có những tài năng khác nhau. Chúng ta không phải chất vấn 
tại sao? Vấn đề là chúng ta phải dùng tài năng đó cách tốt 
nhất.

Trich: 101 Giai Thoại Các Thánh
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Trước khi....
Trước khi nói, hãy lắng nghe.
Trước khi viết ra, hãy suy nghĩ.
Trước khi tiêu pha, hãy kiếm được.
Trước khi nghỉ hưu, hãy tiết kiệm.
Trước khi đầu tư, hãy nghiên cứu.
Trước khi phê phán, hãy đợi đến lúc thích hợp.
Trước khi cầu nguyện, hãy tha thứ.
Trước khi bỏ cuộc, hãy thử lại.
Trước khi chết, hãy cho đi.

Sự Quan Trọng Của Hài Hước
 Chỉ những người thông minh mới có khiếu hài hước

 Người tự trọng thường khôi hài bằng chuyện vui, kẻ 
huênh hoang hay giễu cợt khiếm khuyết của người khác.

 Người dám tự chế giễu bản thân là người có nội lực mạnh, 
ta nên kết bạn.

 Người không biết đùa là kẻ ngơ ngơ, người đùa không 
đúng lúc đúng chỗ là ứng viên vào trại Trâu Quỳ, Biên Hòa. 

 Tỉ lệ tử vong của những người biết hài hước và hiểu được 
sự hài hước thường ít hơn 20% so với những người không 
biết, không hiểu.  

 Phụ nữ không quên được đàn ông khiến họ cười, nam giới 
nhớ mãi người làm họ khóc. Sự vui tính, hài hước là bí quyết 
giữ mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc.

 Tính hài hước thật sự là “vệ sĩ” bảo vệ bạn khỏi áp lực, 
căng thẳng trong công việc.

 Người biết hài hước luôn là người bạn muốn gần gũi.

Nguồn: Internet
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay
Ga 8, 1-11

“Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị 
này trước đi”.(Ga 8,7)

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe 

Chúng ta cầu nguyện cho các nhân viên chăm sóc sức 
khỏe, là những người phục vụ bệnh nhân 

và người cao tuổi, đặc biệt trong các quốc gia nghèo 
nhất; xin cho họ được hỗ trợ đầy đủ bởi 

chính quyền và những cộng đồng địa phương.
***

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 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
Tháng 05, ngày 14: Hội Phụ Huynh Học Sinh
Tháng 05, ngày 21: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
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
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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

 Trang 4  Trang 1

LỜI CHÚA

VƯỜN CẦU NGUYỆN THÁNG 4

ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

CÁC THÁNH

LỜI HAY Ý ĐẸP
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Quý vị và các bạn thân mến.
Nhà vật lý học Pascal đã nói rằng: “Con tim có lý lẽ của 
con tim. Hành động của con tim không đo lường bằng toán 
học, tính toán hơn thua, thiệt hại mà hành động của con tim 
chỉ bằng tình yêu. Thế nên, chỉ có những ai ở trong tình yêu 
mới có thể hiểu được những việc làm xem ra thiếu tính toán, 
không sợ thiệt thân, không mệt mỏi tìm kiếm hạnh phúc 
cho người mình yêu”. Đứa con dù hư hỏng và ngỗ nghịch 
thế nào thì vẫn là con của mình. Do vậy mà người cha trong 
câu chuyện nói trên vẫn hết lòng hết dạ lo lắng cho đứa con 
đang lêu lổng ở bên ngoài. Ông cũng không ngại trời đêm 
gió lạnh mà đứng chờ con về, thậm chí lấy cả thân mình thay 
cho chiếc ghế để bước chân con mình được an toàn bước vào 
nhà. Rất nhiều người cha, người mẹ đã đối xử như vậy với 
con cái của mình, nhất là với những đứa con lầm lạc. Và đó 
cũng phản ánh phần nào cách mà Thiên Chúa đối với chúng 
ta là những người con của Ngài, dù chúng ta bất xứng và có 
biết bao tội lỗi.

Lòng nhân từ của Thiên Chúa vẫn theo chúng ta mỗi ngày 
trong đời sống, cho đến suốt cuộc đời chúng ta. Chúng ta 
nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình nơi tấm 
lòng của người cha người mẹ, luôn yêu thương mình bằng 
cả trái tim và hy sinh cả một đời vì hạnh phúc của chúng ta. 
Và nơi tình thương trời bể của người cha người mẹ, chúng 
ta cũng hiểu được tình thương vô biên của Thiên Chúa dành 
cho mình. Kinh thánh đã diễn tả tình thương vô biên ấy, qua 
lời Thiên Chúa phán nơi miệng các ngôn sứ: “Có người mẹ 
nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa 
con mình đã mang nặng đẻ đau? Nhưng cho dù người mẹ 
có quên con đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao 
giờ” (Is 49,15). Và, Ngài cũng khẳng định rằng: “Các ngươi 
sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng 
niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các 
ngươi như vậy” (Is 66, 12).

Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cảm tạ tình 
thương của Thiên Chúa luôn trải dài trong cuộc đời chúng 
ta. Rất nhiều lúc, vì mải mê chạy theo danh lợi, thú vui, 
những đam mê trần gian, chúng ta đã lầm đường, lạc lối 
mà đánh mất phẩm giá cao quý của mình là hình ảnh Thiên 
Chúa, làm mối dây thân nghĩa với Thiên Chúa bị cắt đứt, và 
chúng ta đã rời xa Ngài. Nhưng không vì thế mà Thiên Chúa 
đoạn tuyệt và từ bỏ chúng ta. Ngài vẫn dõi theo cuộc đời 
mỗi người chúng ta. Dù cả khi chúng ta đã phạm những lỗi 
lầm tày đình, thì đối với Thiên Chúa, chúng ta vẫn là những 
người con yêu dấu của Ngài. Ngài không thể làm ngơ và bỏ 
mặc chúng ta rơi vào hố diệt vong nhưng vẫn sẽ thực hiện 
muôn ngàn cách để đưa chúng ta trở về nẻo chính đường 
ngay, trở về với tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Ứơc 
mong rằng mỗi người chúng ta nhận ra được tình yêu của 
Thiên Chúa trong cuộc đời mình để không ngừng tri ân, 
chúc tụng Chúa và biết yêu mến Chúa nhiều hơn bằng đời 
sống ngát hương tin, cậy, mến.

 Thông Báo Của Liên Nhóm Cursillo
Liên Nhóm Cursillo sẽ có họp vào Chúa Nhật  ngày 10 
tháng 4, 2022 lúc 7:45 AM tại phòng B. Kính mời Cha 
Quản Nhiệm và quý Anh Chị Cursillistas vui lòng đến tham 
dựbuổi cầu nguyện và chia sẻ đời sống đạo. Xin vui lòng đến 
trước 7:45 AM.

 Thông Báo Của Hội Legio Mariae
Hội Legio Mariae sẽ có buổi họp vào chiều thứ Bẩy tuần 
tới, ngày 9 tháng 4 năm 2022 , lúc 5 giờ chiều, tại phòng 
Bethany Hall. 

Kính mời Cha Quản Nhiệm/Linh Giám, tất cả qúy hội viên,  
và qúy vị yêu mến Đức Mẹ đến tham dự buổi họp.  
Hội Legio Mariae kính mời. 

 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 Chúa Trong Đời
Chuyện kể rằng: Có một đôi vợ chồng 
có một đứa con trai duy nhất nên rất yêu 
thương và cưng chiều đứa con này. Tuy 
nhiên, dù được cha mẹ dành hết tình 
thương chăm sóc, nhưng đứa con này vẫn 
không cảm nhận được. Càng lớn, anh ta 
càng trở nên hư hỏng và nhiều lần còn lớn 
tiếng nặng lời làm cho cha mẹ rất buồn 
lòng. Anh ta có một tật xấu là ban đêm 

thường trốn cha mẹ trèo tường ra phố rong chơi, tụ tập với 
đám bạn ăn nhậu cho thỏa thích. Vào một đêm kia, người 
cha đi kiểm tra phòng ngủ của con, không thấy con trong 
phòng, thì vô cùng hốt hoảng. Nhưng ngay lập tức, ông hiểu 
ra sự việc khi nhìn thấy chiếc ghế đẩu mà cậu con trai đặt ở 
ngoài sân để trèo tường ra ngoài. 

Sau khi suy nghĩ, người cha liền dời chiếc ghế đi chỗ khác 
và đứng thay vào chỗ chiếc ghế chờ con về. Mãi đến khi trời 
gần sáng, cậu con trai mới chịu trở về trong cơn say xỉn. Vì 
không biết rằng cha mình đang đứng vào chỗ của chiếc ghế 
nên anh ta cứ thản nhiên trèo lên tường rồi đặt chân vào đầu 
cha mình để nhảy xuống đất. Khi vừa nhảy xuống đất xong 
thì anh ta giật bắn mình, như tỉnh cơn say vì nhận ra việc 
làm tày trời của mình. Nhưng người cha vẫn bình tĩnh, nhỏ 
nhẹ bảo anh: “Sáng sớm trời lạnh lắm, con vào phòng nghỉ, 
cẩn thận kẻo bị cảm đấy”. Nghe xong câu nói trìu mến của 
cha, người con trai cảm thấy hối hận vô cùng vì nhận ra tình 
thương của cha mẹ dành cho mình bấy lâu nay. Kể từ ngày 
đó, anh không bao giờ dám trèo tường ra ngoài chơi ban 
đêm nữa và ngày một sống ngoan ngoãn hơn.

 Trang 3 Trang 2

THÔNG BÁO

GÓC SUY TƯ

TUẦN THÁNH

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con khám phá ra được tình 
yêu của Chúa hằng bao bọc cuộc đời chúng con. Nhờ đó, 
chúng con luôn biết ăn năn sám hối trở về với Chúa mỗi khi 
vấp ngã, và biết sống tình yêu thương tha thứ của Chúa đối 
với những người anh chị em xung quanh chúng con. Amen.

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

Trang Trí Nội Thất Nhà Thờ St.Boniface 
Chú giải cửa sổ kính màu thứ 5 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 Thêm Sức
Thánh Phaolô
“Khi Phaolô đặt tay trên họ, thì 
Thánh Linh ngự trên họ, họ nói 
tiếng lạ và nói những lời tiên tri.” 
Công Vụ 19: 6

Thánh Phaolô, còn gọi là Saolê 
trước khi trở lại đạo, là một trong 
những nhà truyền giáo có ảnh 
hưởng nhất của Công Giáo. Ngài 
đã thực hiện nhiều chuyến đi 
truyền giáo khắp Địa Trung Hải 
và các bài viết của Ngài đều nằm 
trong kinh điển của Kinh Thánh. 
Ngài đã bị chém đầu ở Roma 
trong cuộc đàn áp các Kitô Hữu 
dưới thời Hoàng Đế Nero.

Trong cửa kính này, Thánh 
Phaolô được mô tả đang ở Ê-phê-
sô, nơi Ngài nhận ra rằng các môn 
đệ của nhà truyền giáo Apollo 
chưa được thanh tẩy để gia nhập 
Giáo Hội. Ngài đưa họ gia nhập 
Giáo Hội thông qua phép thanh 

tẩy của Chúa Giêsu Kitô và đặt tay trên họ. Chúa Thánh 
Linh hiện xuống khi họ nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức. 

Thánh Phaolô đang ngồi trong tư thế của một nhà giảng đạo. 
Ngài đội mũ và đeo dây pallium sắc phục của một Giám 
mục và một mục tử.

Cây cung, mũi tên và lá sồi được mô tả trên hình vẽ. Cây 
cung tượng trưng Chúa Thánh Linh và các mũi tên là ân 
sủng Thánh Linh (Cô-Rin-Tô 12: 1-11). Thiên Chúa xoa tan 

TÌM HIỂU


