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Rôma. Sứ vụ của Thánh Catherine là thuyết 
phục Đức Giáo hoàng quay trở lại Rôma. 
Trong cửa sổ chúng ta thấy Ngài đã đến 
Avignon để cầu xin Đức Giáo hoàng. Sau 
khi Đức Giáo Hoàng đã trở lại Rôma, Ngài 
đã ủy quyền Thánh Catherine đến Florence 
với tư cách là Đại sứ đại diện cho Đức Giáo 
Hoàng ở đó. Thánh Catherine đã thành công 
trong việc hòa giải Florence với Tòa thánh, 
mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn. Vị 
hồng y được minh hoạ trong cửa sổ có thể 
là Hồng Y Robert của vùng Geneva, người 
đã dẫn đầu quân đội của Đức Giáo Hoàng 
tiến vào Florence, là người chịu trách nhiệm 
cho nhiều vụ đổ máu. Đời sống cá nhân của 
Robert cũng không quá danh giá, và Thánh 
Catherine đã dám tố cáo những vụ bê bối 
đang đe dọa Giáo hội chia rẽ hơn nữa.

Ở trên cùng cửa sổ là hình nhà thờ Thánh 
Phêrô xiêu vẹo trong thời đại đó, tượng 

trưng cho mối đe dọa sự bất ổn bởi sự ly giáo và tai tiếng của Giáo 
Hội trong thời Trung Cổ.

Chuyển Ngữ: Phạm Anh
Còn tiếp

Chúa Nhật Phục Sinh: $39,157.00
Thứ Năm Tuần Thánh: $ 5,549.00

Quỹ Thứ Sáu Tuần Thánh cho Đất Thánh: $5,897.00

Những “Vùng” Thinh Lặng
Chúng ta sống trong một thế giới ồn ào. Tuy nhiên, phải thú 
nhận rằng có những tiếng động cho chính ta gây ra hoặc đi tìm. 
Ngược lại, ta có thể tạo ra sự thinh lặng, hoặc cố gắng đi tìm nó.

1. Thinh lặng môi trường. Ta có thể tạo ra thinh lặng trong môi 
trường ta sinh sống bằng cách hạn chế những tiếng động: đóng 
cửa nhè nhẹ, giảm âm thanh radio, đừng la lối,…

2. Thinh lặng thiên nhiên. Ta có thể đi tìm một khung cảnh 
thinh lặng trong thiên nhiên (núi cao, bờ hồ, cánh đồng), hoặc 
lúc tĩnh mịch của ban đêm. Đây cũng là khung cảnh thuận tiện 
cho việc cầu nguyện nữa.

3. Thinh lặng thân thể. Truyền thống tu hành các tôn giáo đều 
nói đến sự thinh lặng của thân thể: từ dáng đi nhẹ nhàng cho 
đến cử chỉ khoan thai, và nhất là thinh lặng của miệng lưỡi. 
Thinh lặng của miệng lưỡi không phải là không la lối om sòm, 
nói năng luyên thuyên mà thôi, nhưng còn là không nói những 

lời công kích nhạo báng, những lời nói xấu dèm pha, những lời 
gây chia rẽ thù óan.
4. Thinh lặng con tim. Những thứ thinh lặng trên đây liên quan 
đến tiếng ồn ào ở bên ngòai. Thinh lặng con tim chi phối những 
ồn ào ngay ở bên trong tâm hồn ta: ồn ào của bao nhiêu ý 
tưởng, ồn ào của những hình ảnh tưởng tượng, ồn ào của những 
cảm xúc (thương, ghét, vui, buồn, thích, chán, hờn, tủi, giận, 
mê,v.v...). Chính đây mới là khu vực mà ta phải thiết lập sự 
thinh lặng để cầu nguyện. Nếu thiếu sự thinh lặng con tim, thì 
sự thinh lặng ngọai cảnh không giúp ích gì.

5. Thinh lặng của Thiên Chúa. Như đã nói, ta cần tập thinh lặng 
để lắng nghe tiếng Chúa, để nhận chân thân phận của chúng ta 
trước mặt Chúa, để hồi tưởng những ân huệ mà Chúa ban cho 
ta. Mặt khác, ta cũng cần làm quen với sự thinh lặng của Chúa 
nữa. Trong tiến trình cầu nguyện, ta sẽ gặp những lúc mà Chúa 
giữ thinh lặng. Lúc ấy, sự thinh lặng của Chúa thực là nặng nề, 
tựa như Đức Giêsu đã cảm thấy ở trên thập giá, với cảm giác 
bị bỏ rơi. Thiên Chúa nói qua sự thinh lặng của Ngài, một mầu 
nhiệm sâu thẳm.

Tác Giả: Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.
Sưu Tầm: Ban Thư Ký
Nguồn: catechesis.net

Ban Giúp Lễ: C. Đỗ Michelle .....................................(714) 781-9521
Ban Hôn Lễ: C. Trần Anna .........................................(714) 837-5792
Ban Nhiếp Ảnh: A. Trần Hữu Thành ..........................(714) 234-1551
Ban Phân Phối Hiệp Thông: A/C Vũ Đình Phương ...(714) 285-1122
Ban Phụng Vụ Thánh Đường:A. Phạm Anh Linh ......(714) 926-7263
Ban Rửa Tội Trẻ Em: C. Trần Anna ...........................(714) 837-5792
Ban Tang Lễ: Ô. Lê Phước Điện ................................(714) 420-6329
Ban Thánh Ca: A. Nguyễn Ngọc Diệp .......................(714) 951-9182
Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa: A. Nguyễn Công Huy (714) 548-1653
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể:A.Nguyễn Đình Long(714) 623-0034
Ban Trang Nhà:A. Lê Kim Long ................................(714) 722-5768
Ban Trật Tự:A. Nguyễn Rinh .....................................(714) 829-0739
Ban Trợ Tá Thiếu Nhi Thánh Thể:A. Phạm Thiên Triều (714) 553-7581
Ban Việt Ngữ: C. Đỗ Ngọc Anh Katherine ............. (714) 224-9281
Ban Xướng Kinh: C. Nguyễn Như Tuyết ...................(714) 829-0741
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: Ô. Phan Hiền ............... (714) 710-6629
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: A. Lê Chris ............... (714) 461-1620
Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu: Ô. Vũ Ngọc Oánh .......(714) 774-0355
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: B. Lê Thục .....................(657) 345-0682
Hội Đền Tạ Đức Mẹ Anaheim:Ô. Lã Văn Nguyên ... (714) 875-5541
Hội Đền Tạ Đức Mẹ Fullerton:Ô. Đỗ Minh Tuấn ......(714) 234-0923
Hội Dòng Ba Đa Minh:C. Nguyễn Thùy Dung ........ (714) 209-3058
Hội Legiô Marie: C. Trần Thị Thanh .................... (714) 328-0297
Hội Phụ Huynh Học Sinh: C. Đặng Tamiee  ..............(714) 768-8677
Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng: C. Trần Bạch Yến .(714) 728-2584
Phong Trào Cursillo, Liên Nhóm Anaheim:
A. Nguyễn Hồng Phúc ................................................(562) 640-0471

Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục Sinh
Kính Lòng Chúa Thương Xót

Ga 20,19-31
“… để anh em tin mà được sống nhờ Danh Người.”

(Ga 20,31)

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
Xin cầu nguyện cho hoà bình thế giới

đặc biệt cho đất nước Ukaine.

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
Tháng 05, ngày 28: Giáo Dân
Tháng 06, ngày 04: HCBMCG
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 PHỤC SINH • NGÀY 24 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 4ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

LỜI HAY Ý ĐẸP

CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ
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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

Rác
Một người đàn ông nọ đến khám bệnh một tại 
bệnh viện lớn. Sau khi đã làm hết các xét ng-
hiệm nhưng bác sĩ vẫn không tìm ra bệnh. Ông 
ta thường có triệu chứng đau đầu, khó thở, táo 
bón kinh niên, thêm nữa là ăn không ngon, 
ngủ không sâu. Sau cùng, bệnh nhân mới kể 
thêm, ông thường bực tức trong lòng và giận 

điên lên vì người hàng xóm hay xả rác qua nhà ông. Bấy giờ, vị 
bác sĩ mới ân cần nói: - Ông không có bệnh gì đâu, có lẽ vì ông 
quá bực tức với túi rác của nhà hàng xóm.

Quý vị và các bạn thân mến,
Ai trong chúng ta cũng mong muốn có cuộc sống hạnh phúc, được 
mọi người yêu mến. Thế nhưng, chúng ta tích chứa những suy 
nghĩ tiêu cực và sự ghen ghét ở trong lòng. Đặc tính của tình yêu 
thương là luôn hướng về người mình yêu. Trong tương giao, nếu 
chỉ yêu mến những người yêu thương mình, chúng ta đâu hơn gì 
những người thu thuế và biệt phái. Nếu chỉ đón tiếp những đại 
gia và những người nổi tiếng, chúng ta chẳng được gọi là môn 
đệ Chúa Giêsu. Chúng ta sinh ra trên đời này không phải tìm một 
người hoàn hảo để yêu thương, nhưng học cách yêu thương một 
người chưa hoàn hảo.

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phương cách trở nên hoàn hảo như 
Cha trên trời đó là sống yêu thương hết mọi người, kể cả những 
người xa lạ, những người đang có mối bất hòa với chúng ta. “Hãy 
yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như 
vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự 
trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu 
cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng 
như kẻ bất chính” (Mt 5, 44-45). Cách yêu thương của Chúa Giêsu 
vượt xa tất cả các điều trong luật cũ. Yêu với tất cả trái tim của 
người Cha nhân hậu, Đấng đã cho ánh mặt trời chiếu soi vạn vật, 
cho mưa thuận gió hòa, cho con người được sống và sống dồi dào 
sung mãn. Hãy vứt bỏ mọi sự thù hận để tâm hồn thanh thản. Hãy 
sống thứ tha với một trái tim đong đầy tình yêu thương. Một khi có 
tấm lòng quảng đại bao dung, chúng ta dễ dàng tha thứ cho người 
khác. Tha thứ là ngôn ngữ của tình yêu thương. Tha thứ cho người 
khác chính là cách chúng ta cởi trói cho chính mình.

Sống trong một xã hội thiếu vắng tình thương, chúng ta được mời 
gọi học sống yêu thương và tha thứ theo gương Chúa Giêsu. Với 
trái tim rộng mở, Chúa Giêsu luôn đón tiếp và yêu thương mọi 
người, nhất là những người nghèo yếu tội lỗi. Người không ngần 
ngại đồng bàn với người thu thuế và phường tội lỗi. Yêu thương 
và tha thứ cho người khác không phải là điều dễ, bởi lẽ chúng 
ta chưa vượt qua con người yếu đuối của mình, không dám chịu 
thua thiệt vì người khác. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy 
yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em; hãy chúc lành 
cho kẻ nguyền rủa và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Cách 
yêu thương thiết thực nhất là làm cho người khác những điều tốt 

Đại Lễ Phục Sinh 2022 đã diễn ra thật long trọng, sốt sắng, 
cung nghiêm. Chúng con xin tri ân đến Cha Quản Nhiệm, Thầy 
Sáu, Sơ và các ban ngành, đoàn thể, Ca đoàn Hương Việt đã 
hiệp nhất, cộng tác, tổ chức, giúp cộng đoàn có một Tuần Thánh 
Mùa Phục Sinh 2022 thánh thiện và thành công mỹ mãn. Một 
lần nữa, chúng con chúc mừng Đại Lễ Phục Sinh đến Cha Quản 
Nhiệm, Thầy Sáu, Sơ và toàn thể qúy cụ, qúy ông bà, anh chị 
em. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh ban cho toàn thể 
cộng đoàn nhiều bình an và ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh 
luôn chiếu rọi trong tâm hồn của mỗi người trong cộng đoàn.

To the Eucharist Youth of Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, 
Anaheim 

We thank you all for your integral contribution to the success 
of Easter 2022. We wanted to reiterate that we are extreme-
ly grateful to you for your services in making livestream pos-
sible for those who are not able to attend services in person 
every week due to their limited physical beings. Because of 
your technical skills and absolute devotion, your livestream has 
enabled the disabled and the sick to attend the masses, the ser-
vices, and the Vigil Easter mass during the Holy Week.  We are 
so proud of you. You are the best of the best. Thank you again. 
Happy Easter to you all and your families.

Trân Trọng
Ban Thường Vụ ĐMMT
Nhiệm Kỳ 2021 - 2024

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 Giuse Nguyễn Văn Lạc
vừa qua đời vào ngày 13 tháng 4, 2022. Hưởng thọ 85 tuổi

Ông Giuse Nguyễn Văn Lạc là giáo dân của cộng đoàn
đã gắn bó với sinh hoạt của cộng đoàn trong nhiều năm qua, 

cũng như đóng góp quỹ sinh hoạt cộng đoàn thường niên, 
hiện diện và thường xuyên tham dự các thánh lễ thứ Bảy

hằng tuần tại cộng đoàn.

Chương Trình Cầu Nguyện 
Thứ Sáu, ngày 22, tháng 4, năm 2022

11:30am - 12:15pm: Viếng xác
12:45pm - 1:45pm: Nghi thức làm phép xác và phát tang

1:45pm: Thánh Lễ an táng
Thánh Đường 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 Giuse

Thành Kính Phân Ưu

 Nghi Thức Chúc Lành Cho Những Cặp Hôn Nhân
Vào Thứ Bảy Đầu Tháng 3, sau Thánh Lễ Thứ Bảy chiều ngày 7 
tháng 5 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 5

 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 7 tháng 5 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)

 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.

 Hình Sinh Hoạt Cộng Đoàn:
Nhiều hình ảnh sinh hoạt trong Tuần Thánh đang tiếp tục đăng trên 
mạng trang nhà, xin cộng đoàn vào xem tại  www.cddmmtana-
heim.org

 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

LỜI CẢM TẠ

GÓC SUY TƯ

THÔNG BÁO
lành, là cho người đang khát nước uống, là ủi an người sầu khổ, 
cảm thông với người tội lỗi. Thánh Piô Năm Dấu chia sẻ cho ta 
một kinh nghiệm về tình yêu thương, ngài nói: “Người ta chỉ thực 
sự tạo được hạnh phúc của mình bằng cách quan tâm săn sóc đến 
hạnh phúc của người khác”.

Muốn có cuộc sống hạnh phúc, chúng ta phải quan tâm và tạo 
hạnh phúc cho người khác. Yêu thương và đối xử tốt với người 
khác là chúng ta được nên hoàn thiện như Cha trên trời. Bản tính 
của Thiên Chúa là tình yêu, Người đã tỏ cho chúng ta thấy tình 
yêu của Người qua cuộc sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa Cha, qua 
cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu và qua sự bảo trợ của 
Chúa Thánh Thần. Sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa nói lên 
một tình yêu bền vững. Chỉ trong tình yêu Thiên Chúa, con người 
mới tìm được nguồn hạnh phúc đích thực. Không có lời lẽ nào 
diễn tả hết sự nhiệm mầu của tình yêu Thiên Chúa. Để hiểu được 
mầu nhiệm này, chúng ta phải có lòng yêu mến và đời sống cầu 
nguyện thẳm sâu. Phải sống tâm tình tin tưởng, dám trao phó cuộc 
đời mình cho tình yêu Thiên Chúa dẫn dắt.  

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để yêu thương và cứu độ trần gian, 
xin cho chúng con biết yêu thương và đón nhận người khác với 
tất cả những giới hạn của họ, xin cho chúng con tìm thấy hình ảnh 
của Chúa nơi mọi người, nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn. Tình 
yêu Thiên Chúa luôn bao trùm phủ kín thân phận con người, trái 
tim Chúa luôn rộng mở để ôm trọn những người yếu đuối, quảng 
đại thứ tha cho những ai lầm lỗi, xin cho chúng con mỗi ngày cảm 
nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Chúa vì chỉ có Chúa mới đem lại 
cho chúng con nguồn tình yêu và hạnh phúc đích thực. Amen.

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

 

Trang Trí Nội Thất Nhà Thờ St.Boniface 
Tuần này, chúng ta bắt đầu tìm hiểu chú giải về các cửa sổ kính 
màu phía Đông, mô tả Bảy Ơn của Chúa Thánh Thần, được trích 
từ bài viết “The Major Stained Glass Windows of Saint Boniface 
Catholic Church” của tác giả Raymond Uribe. Cửa sổ kính màu 
phía Đông thứ Nhất nói về Ơn Khôn Ngoan và trọng tâm quay 
quanh Thánh Catherine thành Siena 

Thánh Catherine thành Siena là một nữ tu dòng Đa Minh sống vào 
thế kỷ thứ 14, là người nổi tiếng về sự sáng suốt, có quyết đoán 
đúng đắn, tính dũng cảm thánh thiện vì vinh quang của Chúa và 
nổi tiếng vì sự thánh thiện của mình.

Sự khôn ngoan về tâm linh không chỉ phân biệt đúng sai, mà còn 
phân biệt điều tốt với điều tốt hơn, và điều tốt hơn với điều tốt 
nhất, để chu toàn sứ vụ không chỉ qua sự vâng lời mà còn tìm kiếm 
sự hoàn hảo. Thánh Catherine thực sự sở hữu đức tính như vậy ở 
một mức độ phi thường và sự khôn ngoan bẩm sinh của Ngài thể 
hiện qua những lời khuyên mà Ngài dành cho người khác. Trong 
cửa sổ kính màu này, chúng ta thấy Giáo hoàng Gregory XI trong 
thời đại biến cố Schism (Ghi Chú: Giáo Hội chia rẽ trong giai đoạn 
biến cố Schism. Giáo Hội vào thể kỷ 14 có 3 Giáo Hoàng tranh 
giành ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi Giáo Hoàng có Hội Đồng Hồng 
Y và nhân viên Toà Thánh riêng). Giáo Hoàng dời Toà Thánh từ 
Rôma đến Avignon, nước Pháp, để tránh bạo loạn đang xảy ra ở 

TÌM HIỂUPHÂN ƯU


