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Thân Vội Nhưng Tâm Nhàn

Cuộc sống đơn giản mới là một cuộc sống hạnh phúc. Trong đời 
gặp phải sự tình gì thì cũng không nên nghĩ phức tạp. Trong tâm 

nặng thì sống cũng mệt mỏi.

Đừng quá so đo tính toán. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, giữ lại 
chỉ khiến bản thân thêm mệt, cuộc đời bớt vui chứ cũng không 

giải quyết được gì.

Sống sao để cho tâm được thanh thản. Bớt đi một chút giận giữ, 
sẽ thêm được chút rảnh rang, “thân vội nhưng tâm nhàn” mới là 
điều khó làm, còn “thân vội mà tâm cũng vội” thì ắt sinh ra loạn.

Nên biết thế nào là đủ, muốn vui vẻ thì tâm đừng vướng bận, tâm 
rộng lượng sung túc, đó là tài phú thực sự của đời người.

Còn sống ngày nào thì ngày ấy chính là phúc khí. Đời ngắn ngủi 
lắm, hãy sống cho hôm nay và ngày mai chứ đừng sống để nuối 

tiếc những việc đã qua.

Một đời người kỳ thực cũng không cần nhiều thứ lắm, chỉ cần có 

sức khỏe và chân thành yêu thương mọi người thì đó vẫn được 
coi là một đời giàu có, sung túc.

Người với người gặp được nhau là có nhân duyên. Tâm với tâm 
cần giao lưu chia sẻ. Giữa tình yêu thương và tình yêu thương 

chính là một loại cảm tình. Giữa tình cảm với tình cảm chính là 
một loại thật lòng, thật dạ. Giữa sai lầm, tội lỗi với sai lầm thì 

cần sự tha thứ.

Giữa người với người, hãy trao cho nhau tình yêu thương, hãy 
vui vẻ với việc giúp đỡ người khác. Bởi vì, khi bạn tặng hoa 

hồng cho người khác, trên tay bạn sẽ còn lưu lại hương thơm.

Thế gian thì quá rộng lớn mà lòng người lại quá phức tạp, sao có 
thể tránh khỏi kẻ tiểu nhân? Cõi hồng trần rất thâm sâu sao ta có 
thể tránh khỏi chuyện phiền lòng? Chỉ cần nghĩ đơn giản đi, mọi 

chuyên ắt tự xuôi.

Hãy trân quý người đang bên bạn, bởi không dễ dàng để tìm ra 
một người sẵn sàng lắng nghe bạn chia sẻ, người mà bạn không 
cần tranh giành, không cần đấu khí, tranh hơn thua, vui vẻ trò 

chuyện.

Nguồn: Internet 
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 10,27-30)

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng 

và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời 

đời.” (Ga 10,27-28)

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

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ

Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trẻ, là những người được 
mời gọi sống đời sống viên mãn; xin cho họ nhìn thấy nơi cuộc 
đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, tinh thần phân định sâu 

xa, lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin, và sự tận tụy phục vụ. 
***

Ý Cầu Nguyện Trong Tuần
Xin mở trí mở lòng cho các bạn trẻ biết đáp trả lời mời gọi của 

Chúa trong cánh đồng Truyền Giáo.

Tháng 05, ngày 14: Các Em Rước Lễ Lần Đầu

Tháng 05, ngày 21: Việt Ngữ - Giáo Lý

Tháng 05, ngày 28: Giáo Dân

Tháng 06, ngày 04: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Tháng 06, ngày 11: Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể

Tháng 06, ngày 18: 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
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LINH MỤC VÀ TU SĨ
Cha Quản Nhiệm: Lm. Joseph Trương Ngữ
T: (714) 956-3110 x130 | C: (714) 230-5493 | E: yeuchua@gmail.com
Thầy Phó Tế: Joseph Minh Tống C: (714) 548-7550
Sơ Đặc Trách Giáo Lý: Mary Nguyễn Tin
T: (714) 956-3110 x120 | E: srmarytinnguyen@lhcla.org

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

CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ
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, Văn Nghệ: 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

GÓP Ý
Website: info@cddmmtanaheim.org

Thư Ký: 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 5

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

BAÛN TIN COÄNG ÑOAØNBAÛN TIN COÄNG ÑOAØN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA PHỤC SINH • NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 2022

LỜI HAY Ý ĐẸP
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về nhà. Khi về đến trước nhà, cô gái nhìn thấy mẹ mình đang lo 
lắng và mệt mỏi vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy cô, mẹ 
cô mừng rỡ nói: - Vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi 
phải không? Cơm nước mẹ nấu xong rồi, vào nhà ăn ngay cho 
nóng”. Cô gái ôm chầm lấy mẹ và khóc nức nở trong tay bà.

Quý vị và các bạn thân mến,
Lời cám ơn và những thái độ bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được 
sự quan tâm, giúp đỡ của người khác là bài học mà chúng ta 
đã được học ngay từ hồi thơ ấu. Những điều đó hình thành nơi 
chúng ta thái độ biết ơn và trân trọng những người đã dành 
bao điều tốt đẹp cho mình. Cô gái trong câu chuyện bên trên 
cũng đã bày tỏ thái độ biết ơn người đã dành cho mình một tô 
mì trong hoàn cảnh khó khăn: bụng thì đói mà túi thì không có 
tiền. Đây là điều hết sức hợp tình và hợp lý. Điều đáng buồn 
đó là cô đã cảm thấy hết sức cảm kích tấm lòng và sự giúp đỡ 
đó mà quên đi tình thương lớn lao và biết bao điều tốt đẹp mà 
mẹ cô đã dành cho cô suốt nhiều năm tháng khi cho rằng mẹ 
mình không thương yêu và quan tâm đến mình bằng một người 
dưng nước lã.

Theo thời gian và tuổi đời, lòng biết ơn vẫn lớn lên trong lòng 
chúng ta từ bao điều lớn, nhỏ mà chúng ta nhận được nơi con 
người, nơi cuộc đời và đặc biệt là nơi Thiên Chúa. Khi chúng 
ta tha thiết cầu xin Chúa ban cho điều mà chúng ta đang hết 
sức mong muốn mà vẫn không nhận được điều đó thì chúng ta 
đâm ra thất vọng và bắt đầu giận dỗi Chúa mà quên rằng Chúa 
đã yêu thương và ban cho chúng ta biết bao ơn lành khác trong 
cuộc đời. Trong cuộc sống hằng ngày, rất nhiều lúc, một sự 
giúp đỡ lớn hay nhỏ, tình cờ hay ngụ ý của bạn bè hoặc người 
nào đó mà chúng ta gặp gỡ lại làm chúng ta nhớ mãi không 
quên, còn bao sự hy sinh, quan tâm và chăm sóc của cha mẹ, 
vợ chồng hay anh chị em ruột thịt trong gia đình dành cho 
chúng ta suốt bao năm dài thì chúng ta lại coi đó là điều rất bình 
thường. Kết quả là lắm lúc chúng ta vô tình tỏ ra cảm kích và 
đối xử thân tình, niềm nở với những người xung quanh nhưng 
lại vô tâm với những người ruột thịt và ai đó đã luôn âm thầm 
yêu thương và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Học giả người Mỹ 
Westlake Taylor Purkiser đã nói rằng: “Không phải việc chúng 
ta nói về lòng biết ơn như thế nào mà việc chúng ta hành động 
như thế nào mới là thước đo thật sự cho lòng biết ơn”. Ước gì 
mỗi người chúng ta đừng bao giờ quên lãng hay xem thường 
công ơn trời bể của cha mẹ mình và tình thương vô biên của 
Chúa để luôn biết dành lòng biết ơn lớn lao nhất cho cha mẹ và 
tâm tình tri ân trọn vẹn nhất cho Thiên Chúa.

Lạy Chúa, làm sao chúng con có thể kể hết được những ơn 
lành của Chúa và bao hy sinh vất vả của cha mẹ đã dành cho 
chúng con trong cuộc đời này. Xin Chúa giúp chúng con luôn 
biết sống tình con thảo với Chúa bằng cách sống theo Lời Chúa 
và luôn cất tiếng tạ ơn Chúa. Và xin Chúa cũng giúp chúng 
con luôn biết cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói với cha mẹ, yêu 
thương, kính trọng và chăm sóc, yêu thương họ nhiều hơn. 
Amen.

Tác Giả: Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ. 
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ  

 Thông Báo Của Hội Legio Mariae
Hội Legio Mariae sẽ có buổi họp vào chiều thứ Bẩy tuần tới 
, ngày 14 tháng 5 năm 2022, lúc  4:30 chiều (thay vì 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. Hôi Legio Mariae kính mời.

 Vé Số Hội Chợ Giáo Xứ
Hội Chợ Giáo Xứ sẽ diễn ra vào 2 ngày, thứ Bảy 25 tháng 6 và 
Chủ Nhật 26 tháng 6. Giáo xứ giao cho cộng đoàn chúng ta 50 
tập vé số hội chợ với giá $20/tập. 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. Xin quý ông bà anh chị em mua ủng hộ. 
Chi tiết được in trên vé.

 Hội Thảo Cho Phụ Huynh Về Sức Khỏe Tinh Thần Của 
Giới Trẻ Ngày Nay
Xin mời quý phụ huynh tham dự buổi hội thảo về sức khỏe tinh 
thần của giới trẻ ngày nay. Chi tiết được in ở trang cuối

 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.

 Sinh Hoạt Trong Tháng 5
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

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

 Sinh Hoạt Trong Tháng 6
Thứ Tư, ngày 1 tháng 6, lúc 5pm
Thánh Lễ Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức sẽ do Đức Cha Kavin 
Vann chủ tế cho 3 sắc dân

Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6
Thánh Lễ Tạ Ơn cho các em vừa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 6
Thánh Lễ Mình Máu Chúa Kitô, bổn mạng Ban Thừa Tác Viên 
Thánh Thể 

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 6
Sẽ có nghi thức chúc lành cho những người cha vào cuối Thánh 
Lễ nhân ngày hiền phụ (Father’s day)

Thứ Bảy ngày 25, và Chúa Nhật ngày 26 tháng 6
Hội Chợ Giáo Xứ

 
MOTHERS’ DAY 

Vị Trí Của Lòng Biết Ơn
Một cô gái đã đùng đùng rời khỏi nhà trong 
đêm tối, sau cuộc tranh cãi dữ dội với mẹ 
mình. Do vội vàng ra đi trong lúc tức giận, cô 

đã không kịp mang gì theo. Sau một hồi đi lang thang trên phố, 
cô cảm thấy đói bụng và chợt nhớ ra rằng mình chẳng có đồng 
bạc nào trong túi. Vừa lúc đó, cô đi ngang qua một tiệm bán 
mì. Mùi thơm của mì bốc lên ngào ngạt làm bụng cô càng cồn 
cào hơn. Cô thèm được ăn một tô mì ngay lúc này nhưng lại 
không có tiền! Bà chủ tiệm mì thấy cô gái đứng tần ngần trước 
cửa tiệm thì bước ra hỏi:- Này cô bé, cô có muốn ăn một tô mì 
không? Cô gái lúng túng trả lời: - Dạ, cháu rất muốn… Nhưng 
cháu không mang theo tiền. Bà chủ tiệm vui vẻ nói: - Ðược 
rồi, vào đây, tôi sẽ tặng cho cô một tô mì. Mấy phút sau bà chủ 
quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy 
miếng, cô gái chợt bật khóc. Người chủ quán đến gần hỏi: - Có 
chuyện gì vậy cháu? - Dạ, tại cháu cảm động quá! Cô gái vừa 
nói vừa lấy tay quẹt nước mắt: - Một người không quen biết 
ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cự 
cãi đã để cháu đi ra khỏi nhà. Bác là người lạ mà còn quan tâm 
đến cháu, còn mẹ cháu thì lại không thương cháu! 

Nghe cô gái nói xong, bà chủ quán thở dài: - Này cô bé, hãy suy 
nghĩ lại đi, tôi chỉ mới cho cô một tô mì mà cô cảm động như 
vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, đã cho cô biết 
bao món ăn, bao quần áo đẹp và bao điều tốt đẹp khác nữa, sao 
cô không biết ơn mà lại cãi lời mẹ và cho là mẹ không thương 
mình? Cô gái chợt giật mình rồi lại bật khóc - Tại sao mình lại 
không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy 
xúc động và mang ơn vô cùng, còn mẹ mình đã nuôi nấng mình 
bao năm qua. Thậm chí mình còn chưa bao giờ tỏ ra quan tâm 
đến mẹ dù chỉ một chút. Vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ, mình lại cự 
cãi với mẹ. Cô nhanh chóng đứng lên, rời khỏi quán mì để trở 
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THÔNG BÁO

Trang Trí Nội Thất Nhà Thờ St.Boniface 
Tuần này, chúng ta tìm hiểu chú giải về cửa sổ kính màu số 
ba phía Đông, được trích từ bài viết “The Major Stained Glass 
Windows of Saint Boniface Catholic Church” của tác giả Ray-
mond Uribe. 

Ơn Hiểu Biết
Cánh cửa kính màu số 3 nói về Ơn Hiểu 
Biết của Chúa Thánh Thần và trọng tâm 
quay quanh Thánh Augustinô thành 
Hippo. Ơn Hiểu Biết cho phép chúng 
ta nhận ra sự thật, không chỉ để “tán 
đồng” mà còn “thấu hiểu”. Ơn Hiểtu 
Biết giúp chúng ta làm sáng tỏ sự thật 
và có cái nhìn sâu sắc về đức tin. Khi soi 
mặt vào kiếng trong bóng tối, Ơn Hiểu 
Biết “chiếu sáng” mặt kiếng để chúng ta 
nhìn thấy mình ngay cả trong bóng tối.
Thánh Augustinô thành Hippo là một 
người hiểu biết rõ về kinh nghiệm thay 
đổi hẳn cách sống của chính mình. Khi 
còn trẻ, Ngài sống một cuộc đời trần tục 
xa hoa và hoán cải nhờ lời cầu nguyện 
của mẹ Ngài, Thánh Monica và các bài 
giảng của Thánh Ambrôsiô. Sau khi cải 
đạo, Ngài trở thành một linh mục và sau 

đó là Giám mục của Hippo ở Châu Phi. Ngài trở thành một nhà 
hùng biện lổi lạc và viết 2 cuốn sách nổi tiếng với nhan đề Lời 
Thú Tội và Thành Phố Thượng Đế. Thiên Chúa ban cho Ngài 
những hiểu biết sâu rộng về chân lý của đức tin và khoa học về 
đời sống tâm linh của chính Ngài. Thánh Agustinô cũng hiểu 
được bản chất con người vì những thất bại trước đây của riêng 
mình. Giáo Hội đã phong cho Ngài danh hiệu “Tiến sĩ của Giáo 
hội” vì những bài viết và những đóng góp to lớn của Ngài trong 
việc giúp chúng ta thấu hiểu đức tin. Trong cửa sổ kính màu 
này, Thánh Augustinô mặc lễ phục của một Giám Mục. Ngài 
nhìn ngước lên qua cửa sổ, biểu hiện Ngài là một người có sự 
thanh thản và mãn nguyện, làm tôn lên sự hiểu biết có tầm nhìn 
nội tâm mà Ngài sở hữu đến những điều thiêng liêng. Người 
tu sĩ ngồi dưới chân Thánh Agustinô là người thư ký của Ngài. 
Chuyển ngữ Phạm Anh
Còn tiếp...........

Chúa Nhật, ngày 1 tháng 5 năm 2020
Giáo Xứ (52 E-Giving): $25,572.37

Parishes in Collaboration:  $5,070.00
Quỹ đóng góp Parishes in Collaboration nhằm mục đích hỗ trợ các giáo 
xứ trong Giáo phận Orange có những nhu cầu liên tục mà thu nhập bình 
thường của họ không thể trả được và có những nhu cầu khẩn cấp (chẳng 

hạn như sửa chữa và bảo trì).
Cộng Đoàn

Bà Đỗ Thị Hợi ..................................................................$100
AC. Tiến/ Phương Lâm  ....................................................$100
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