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thánh Elizabeth đang bí mật lấy thức 
ăn cho những người nghèo và người 
bệnh tật, Ludwig đã chặn lại và xét 
chiếc áo choàng của Ngài. Thánh 
Elizabeth rất vui mừng, chứng kiến 
sự ngạc nhiên của Ludwig khi thức 
ăn Ngài mang theo dưới áo choàng đã 
biến đổi thành hoa hồng một cách kỳ 
diệu.

Cuộc hôn nhân của họ kết thúc 
khi Lugwig qua đời Louis vì bệnh 
dịch. Từ đó trở đi, thánh Elizabeth từ 
bỏ thế giới trần tục, trở thành một tu 
sĩ dòng ba Phanxicô và tận tụy chăm 
sóc những người bệnh cho đến khi cô 
qua đời vài ngày trước sinh nhật lần 
thứ 24 của mình.

“Elizabeth hiểu rõ bài học Chúa Giê-
su dạy khi rửa chân cho các môn 
đồ trong Bữa Tiệc Ly: Người Tín 

Hữu phải là người phục vụ nhu cầu cao cả nhất của người 
khác, ngay cả khi người đó phục vụ từ một địa vị cao quý.

Thánh Elizabeth, Lugwig và con cái của họ được mô tả 
trong cửa sổ kính màu này. Phía sau phác hoạ hình lâu đài 
Wartburg. Tại chính nơi đây, thánh Elizabeth đã sống và 
xây dựng bệnh viện, nơi Ngài phục vụ những người nghèo 
và người bệnh tật. Những bông hoa trên chiếc váy Ngài mặc 
như một lời nhắc nhở về điều phẹp lạ kỳ diệu hoa hồng.

Chuyển ngữ: Phạm Anh
còn tiếp  

“Chúng ta dẫm nát đầu con cựu xà khi chúng ta khinh chê 
và chà đạp dưới chân chúng ta vinh quang trần thế, những 

lời tán tụng, những phù hoa, và tất cả những thứ hào 
nhoáng kiêu sa khác.”

--Thánh Gabriel Possenti--

“Chúa Kitô cho chúng ta biết nếu muốn kết hợp với Người, 
chúng ta phải bước theo con đường Người đã đi qua. Con 

Thiên Chúa đi trên con đường nhục nhã, trong khi con 
cái nhân loại lại đi trên con đường vinh hoa trần thế, thật 

chẳng hữu lý chút nào.”
--Thánh Augustine--

Trích: Danh Ngôn Các Thánh 
Chuyển Dịch: Matthias M. Ngọc Đính, CMC 

Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật ngày 10 tháng 4 năm 2022
Giáo Xứ (52 E-Giving): $29,614.66

SỐNG VỚI NGƯỜI
Đừng xem sự lương thiện của người khác là mềm yếu, bởi 
vì người mạnh mẽ mới có thể vượt qua cái ác của bản năng 

để sống đời lương thiện .

Đừng coi sự tha thứ cho người khác là nhu nhược, bởi vì 
muốn có sự độ lượng, nội tâm phải chan chứa từ bi mới 
xem nhẹ và bỏ qua được sự xúc phạm của người khác. 

 Người tâm tính tốt không dễ nổi giận, nhưng không có 
nghĩa là sẽ không nổi giận. Tuy nhiên, cái giận của người 

tốt như lửa rơm, không ghim gút, để lòng.

Người biết xem nhẹ không có nghĩa là ngu ngơ trước sư 
việc, mà là họ đã có cái nhìn thông thấu.

SỐNG VỚI MÌNH
Một tâm thức tự do, cuộc sống sẽ tự do, đến nơi nào cũng 

là hạnh phúc. 

Một tâm tư đơn giản, thế giới cũng trở nên đơn giản, hạnh 
phúc từ đó mới có thể sinh sôi.

Lúc thành công đừng quá đắc ý, cần xem nhẹ
Lúc thất bại, đừng quá bi quan, cần cởi mở vì “sau cơn 

mưa trời sẽ sáng”

Cuộc sống có rất nhiều thứ có thể buông bỏ, chỉ cần buông 
xuống được, thì sẽ lấy lại được. 

Khoan dung hơn, rộng lượng hơn, cởi mở trong lòng, đôi 
khi cần cười lên một cái, (mặc cho ai nghĩ mình bị chạm 
dây!!) thì hết thảy những chuyện không thoải mái đều trở 

thành dĩ vãng, phôi phai.

Nguồn: Internet
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật Phục Sinh
Ga 20,1-9

Ông Si-mon Phê-rô vào thẳng trong mộ, thấy 
những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. 

Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, 
xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới 
mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,6-8)

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 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
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

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIMCỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM
GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGEGIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

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 PHỤC SINH • NGÀY 17 THÁNG 4 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 4

ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

CÁC THÁNH

LỜI HAY Ý ĐẸP
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Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5
Bế giảng các lớp Giáo Lý & Việt Ngữ

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5: 
Thiếu Nhi Thánh Thể dâng hoa

Bé Mến Thương
 Có em bé nhỏ kia xinh xinh thật dễ 
thương, được cha mẹ đặt tên cho là Mến 
Thương. Ðến tuổi đi học, ai cũng cảm 
thấy có điều lạ là mỗi ngày cắp sắp đến 
trường, bàn tay trái của em nắm chặt như 
đang giữ một cái gì quí giá trong tay.

Trong lớp, mỗi khi cô giáo gọi tên, em lễ 
phép đứng lên trả lời nhưng tay trái vẫn 

nắm chặt. Khi viết bài, làm bài bằng tay phải thì bàn tay trái 
vẫn nắm chặt kê trên bàn. Các bạn và thầy cô, ai cũng thắc 
mắc hỏi: sao cô bé có bí mật gì vậy? Nhưng em bé vẫn nhất 
định không chịu tiết lộ bí mật.

Sau nhiều lần dụ dỗ và nhiều cách thuyết phục của bạn bè, 
cuối cùng bé Mến Thương chấp nhận bật mí cho chúng bạn 
và nói:
Sở dĩ em thường nắm chặt bàn tay trái lại là bởi vì mỗi buổi 
sáng ra khỏi nhà lên xe tới trường, má em luôn âu yếm đặt 
vào bàn tay em một cái hôn, rồi má em nhẹ nhàng gấp các 
ngón tay em lại, mỉm cười rồi nói: Con yêu dấu, con hãy 
luôn giữ lại mùi hương thơm tình thương của mẹ trong bàn 
tay của con bất cứ đi đâu hay làm gì. Vì thế, để khỏi mất đi 
hương thơm tình yêu của mẹ, em luôn luôn âu yếm nắm giữ 
lấy cái hôn trong bàn tay nhỏ bé của em như một báu vật quí 
giá không tiền nào có thể mua được.
 
Chúa Giêsu Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha là món quà 
của tình yêu vô biên, Ngài dành cho toàn thể nhân loại, cho 
tất cả mọi người. Ðón nhận món quà tình thương của Chúa 
một lần mà thôi chưa đủ, còn cần phải biết gìn giữ tình yêu 
đó luôn mãi, đừng đánh mất và cũng đừng để cho ai cướp 
giật hoặc lấy mất đi.

Nhưng làm thế nào có thể giữ lại tình yêu Chúa trong bàn 
tay, trong tâm hồn chúng ta được? Có thể nói được rằng 
phương cách gìn giữ tình yêu không bị mất hụt nhưng để 
được lời thêm nữa, tức là chia sẻ tình yêu, là cho đi một cách 
nhưng không, bởi vì tình yêu cho đi là tình yêu không bao 
giờ bị mất nhưng sẽ càng được thêm phong phú hơn.
Tình yêu Chúa trong đời sống chúng ta được ví như cái bồn 
nhận nước từ trên thác đổ xuống, một khi bồn đã đầy nước 
thì dầu muốn dầu không tự nhiên sẽ tràn ra chung quanh. 
Tuy bồn nước tràn đầy ra bên ngoài và rơi xuống ra xung 
quanh, nhưng nước trong bồn vẫn không bao giờ bị vơi hụt, 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Ít-ra-en hãy nói lên rằng :

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,

tay hữu Chúa giơ cao.
Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.
Đó chính là công trình của Chúa,

công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23

Trong niềm vui mừng
Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Kitô Tử Nạn và Phục Sinh

Cha Quản Nhiệm, Thầy Sáu, Sơ
và Ban Thường Vụ chúng con

xin kính chúc qúy cụ, quý ông bà, anh chị em
mừng Đại Lễ Phục Sinh 2022

với nhiều niềm vui, an bình, hy vọng,
tràn đầy ơn phúc và tràn ngập ánh sáng của

Chúa Kitô Phục Sinh.

Trân Trọng
Ban Thường Vụ 

CĐ Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim
Nhiệm Kỳ 2021 - 2024

 Vé Số Gây Quỹ Cho Việc Tổ Chức Đại Hội Thánh 
Mẫu 2022 Tại Giáo Phận Orange
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange bán vé 
số gây quỹ tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu 2022 lần đầu tiên tại 
Linh Đài Đức Mẹ La Vang khuôn viên nhà thờ Chính Tòa 
Chúa Kitô vào ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2022.
Giá: $5/vé ($20/tập/5 vé)
Giải Độc Đắc:  Tesla Model 3 hoặc $50,000
Giải I: $10,000   Giải II: $5,000
Giải III: $2,500   Giải IV: $500 (5 giải)
Chi tiết: Xin xem trên tờ vé số
Cộng Đồng Công Giáo giao cho cộng đoàn Anaheim 1,000 
tập (5,000 vé). Sẽ có các hội đoàn bán vé số và nhận lại cùi 
vé sau các Thánh Lễ Thứ Bảy của Cộng Đoàn trong những 
tuần tới
Hạn chót để mua vé: Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2022.
Xổ Số: Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2022 lúc 8:00 pm tại 
Đại Hội Thánh Mẫu.
Xin qúy ông bà ông chị em rộng tay, nhiệt tình tham gia hỗ 
trợ chương trình và mua vé số gây quỹ để có cơ hội trúng 
giải cũng như đóng góp cho việc tổ chức Đại Hội Thánh 
Mẫu lần đầu tiên tại Giáo Phận Orange được thành công tốt 
đẹp.

 Ngày Hội Ngộ Giới Trẻ 
Ngày Hội Ngộ Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Công 
Giáo với
Đề tài: Develop Effective Tools to Hold Difficult Conver-
sations
Thời gian: lúc 2:00pm-5:00pm ngày 17 tháng 4 năm 2022
Địa điểm: Vietnamese Catholic Center
1538 Century Blvd
Santa Ana, CA 92703
Khách Mời Đặc Biệt:
Linh Mục An Bình  Dr. Thanh Tâm
Lương Tạ   Christine Nguyễn
Hưng Nguyễn
Sẽ có free dinner & boba.
Thông tin chi tiết được đăng trên website  www.gioitreoc.
org và liên lạc qua email gioitreoc@gmail.com

Sinh Hoạt Trong Tháng 5
Thứ Bảy, ngày 30 tháng 4: 
Thiếu Nhi Thánh Thể dâng hoa 
Sẽ có nghi thức rước kiệu và đầu Thánh Lễ

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 5: 
Sau Thánh Lễ sẽ có nghi thức tặng hoa cho các bà, mẹ 
nhân ngày hiền mẫu (Mother’s Day)

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5:
Lễ Các Em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

 Trang 3 Trang 2

MỪNG CHÚA PHỤC SINH

GÓC SUY TƯ

THÔNG BÁO
trái lại càng thêm trong mát vì luôn được thanh lọc và đổi 
mới, không sợ mùi hôi của bồn nước đọng lại.

Cũng một cách tương tự, để giữ được vẻ hương thơm tươi 
mát được chứa trong tâm hồn và trong đời sống mỗi người, 
không phải là giữ bo bo cho mình một cách ích kỷ, nhưng là 
biết chia sẻ tức là cho đi vì tình yêu, phục vụ vì tình yêu và 
yêu mến tất cả mọi người với chính tình yêu Chúa đã đổ tràn 
trong tâm hồn chúng ta.

Tình yêu Chúa ban cách nhưng không cho mỗi người, là 
như món quà quí báu, là như nén bạc cần được tận dụng, cần 
được khai thác để sinh lời gấp mười, gấp trăm lần chứ không 
phải như người khờ dại nhận được món quà quí giá và nén 
bạc duy nhất lại đem chôn giấu dưới đất. Kết quả là gì? Là 
nó nằm trơ trơ ra đó, không thêm lời mà có khi lại bị lỗ nữa, 
bởi vì chôn vùi dưới đất lâu ngày sẽ bị xoi mòn hoặc bị trộm 
đến đào lên lấy mất đi luôn nữa.
 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận sinh ra trong sự yếu 
hèn của trẻ thơ để trở nên hiện thân của sức mạnh tình yêu 
Chúa Cha, xin giúp chúng con cảm nghiệm được tình yêu đó 
và khắc ghi sâu trong tâm hồn chúng con để chúng con cũng 
biết chia sẻ tình yêu Chúa với những người chưa nhận biết 
Chúa, những người chưa hề nghe biết rằng Chúa là tình yêu 
và Chúa đến để ban tặng tình yêu cho họ. Amen.

Trích từ Tập Sách: Nghĩa Cử Yêu Thương.
Sưu Tầm: Linh Mục Joseph Trương Ngữ.

Trang Trí Nội Thất Nhà Thờ St.Boniface 
Chú giải cửa sổ kính màu số 7 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 Hôn nhân
Thánh Elizabeth nước Hungary
Thánh Elizabeth sống từ năm 1207 đến 1231, là con gái của 
Vua Andrew nước Hungary, ở tuổi mười ba kết hôn với nhà 
quý tộc người Đức tên Ludwig, người cai trị vùng Thuringia 
thuộc nước Đức. Thánh Elizabeth là một cô dâu xinh đẹp, yêu 
chồng hết mực.  Ludwig đã đáp lại tình yêu dành cho thánh 
Elizabeth với hết cả trái tim mình. Cuộc hôn nhân của họ tuy 
ngắn ngủi, chỉ kéo dài 6 năm vì Lugwig qua đời, nhưng lại 
là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thánh Elizabeth được biết đến với lòng hảo tâm đối với 
người nghèo và người bệnh tật. Tuy nhiên lòng hảo tâm của 
thánh Elizabeth không được mọi người ủng hộ. Gia đình 
Ludwig cho rằng thánh Elizabeth đang phung phí tài sản 
của gia đình mình vào những người nghèo. Một lần khi 
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