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Thánh Giacôbê tuyên bố tiền lương của những người lao động 
làm việc trên những vùng đất của người giàu và họ không được 
trả tiền. Có thể có người nào đó so sánh thánh tông đồ Gi-
acôbê với “một thành viên công đoàn.” Tuy nhiên, ngài chính 
là “người nói theo sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Ngay cả 
ở Ý này, để cứu những khoản đầu tư lớn, người ta để cho dân 
chúng thất nghiệp. Điều này đi ngược lại điều răn thứ hai và 
ai làm điều này thì: “Khốn cho các bạn!” Không phải tôi nói, 
nhưng chính Chúa Giêsu: Khốn cho các bạn, những kẻ khai 
thác bóc lột người, thuê người làm lậu, không đóng tiền nghỉ 
hưu, không cho ngày nghỉ. Khốn cho các bạn! Làm “phá giá”, 
lừa đảo về những việc các bạn phải trả tiền, về tiền lương. Đó 
là tội, thật sự là tội. Có người nói: “Không, thưa cha, con đi lễ 
mỗi Chúa Nhật và tham dự Hội đoàn Công giáo đó và con rất 
là Công giáo và con làm tuần chín ngày ...” Nhưng mà các bạn 
không trả tiền lương? Sự bất công này là tội nặng. Tôi không 
nói điều đó, Chúa Giêsu đã phán như vậy, thánh tông đồ Gi-
acôbê đã nói như thế. Đây là lý do tại sao của cải giàu có làm 
bạn xa cách điều răn thứ hai, xa cách tình yêu với người xung 
quanh. Cầu nguyện và đền tội cho người giàu: Của cải có khả 
năng làm cho chúng ta trở thành những nô lệ. Bạn không tự do 
trước của cải. Để được tự do đối với của cải bạn phải xa lánh 
chúng và cầu nguyện với Chúa. Nếu Chúa ban cho bạn của cải 
giàu có thì chính là để trao tặng cho người khác, để nhân danh 
Chúa làm nhiều điều tốt cho tha nhân. Nhưng của cải có khả 
năng cám dỗ chúng ta và chúng ta bị sa ngã, trở thành nô lệ của 
sự giàu có. Chúng ta hãy cầu nguyện một tí và hy sinh một tí, 
không phải cho người nghèo, nhưng cho người giàu.
Chuyển Dịch: Hồng Thủy
Sưu Tầm: Linh Mục Joseph Trương Ngữ

Chúa Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022
Giáo Xứ (51 E-Giving): $26,835.67

Trang Trí Nội Thất Nhà Thờ St.Boniface 
Tuần này, chúng ta tìm hiểu chú giải về cửa sổ kính màu số 
7 phía Đông, được trích từ bài viết “The Major Stained Glass 
Windows of Saint Boniface Catholic Church” của tác giả Ray-
mond Uribe. Cánh cửa kính màu số 7 nói về Ơn Khôn Ngoan 
và trọng tâm quay quanh Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.

Ơn Khôn Ngoan
“Hỡi Bà, tại sao Bà làm tôi phải liên quan?” Chúa Giêsu đáp. 
“Giờ tôi vẫn chưa đến.” Mẹ Chúa Giêsu nói với những người 
giúp việc, “Hãy làm bất cứ điều gì Ngài nói với vị.” Gioam 2: 
4-5. Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, được xem như là Trí Tuệ của 
Thiên Chúa, được mô tả ở đây như là hình mẫu của nhân đức 
hoặc ân tứ của sự khôn ngoan. 

Sự khôn ngoan là ơn quan trọng nhất trong Bảy Ơn Chúa Thánh 
Thần bởi vì nó là món quà cho phép chúng ta lãnh nhận những 
điều thiêng liêng. Ơn Khôn Ngoan giúp chúng ta ước tính đúng 
về mọi thứ, đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó, để thiết lập trật 

tự và chuẩn mực.

Trong khung cửa sổ này, chúng 
ta thấy Đức Maria tham dự tiệc 
cưới Cana, nơi Chúa Giêsu công 
khai làm phép lạ đầu tiên, theo sự 
thỉnh cầu của Mẹ Maria. Trong 
hình, Chúa Giêsu Kitô đang trò 
chuyện với cô dâu và chú rể. Đức 
Maria đã nói với Chúa Giêsu rằng 
đôi vợ chồng trẻ đã hết rượu, và 
Ngài dường như đã từ chối yêu 
cầu không trực tiếp nói ra của mẹ 
Ngài. Sự khôn ngoan của Đức Ma-
ria đã thúc đẩy Mẹ nhìn ra sự thích 
hợp của tình huống, khiến Mẹ tiếp 
cận giải quyết vấn đề mà không 
để cảm xúc chi phối, và khiến Mẹ 
cộng tác với công trình của Thiên 
Chúa trong việc thiết lập và ban 
phước lành cho hôn nhân. Ngoài 
ra, Đức Maria cũng biết ý chí của 
con trai mình, là Ngài có thể biến 
đổi một việc nhỏ trở nên một điều 
gì đó tuyệt vời. 

Dĩ nhiên, Chúa Giêsu đã làm điều mà mẹ Ngài tin chắc rằng 
Ngài sẽ làm được; Ngài biến nước thành rượu ngon.
Chuyển ngữ: Phạm Anh
Còn tiếp

CUỘC SỐNG NHÌN TỪ Ô CỬA THIỀN
Một trong những khoảnh khắc ấm nhất trong đời người, là khi 
nhìn lại những ngày giông bão đã qua, và thấy, trong những 

ngày đó ta đã không bỏ rơi chính mình.

Một lần khởi ác niệm, là một lần bỏ rơi chính mình, để mặc 
cho những biến cố lấy hết những điều thiện trong lòng đi. 

Một lần kết oán thù, là một lần bỏ rơi chính mình, để mặc cho 
sợi dây oán thù quấn quanh đời mình muôn nghìn mối.

Một lần khởi tâm sân hận, là một lần bỏ rơi chính mình, để 
cho ngọn lửa hận thù của thế gian mặc tình thiêu đốt.

Một lần thôi hiền hậu, là một lần bỏ rơi chính mình, để mặc 
cho những khắc nghiệt cuộc đời xô nghiêng.

Khi nhận ra, thứ đáng giá nhất mà con người có thể sở hữu 
được chính là trái tim bình yên, chúng ta sẽ tự biết cách chọn 
chất liệu thích hợp, dệt cho mình chiếc áo thật ấm thật bền, 

khoác lên người, đi qua thế gian vô thường.

Nguồn: Internet 
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

(Ga 20, 19-23)

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Bình an cho anh 

em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói 

xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy 

Thánh Thần.” (Ga 20,21-22)

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 các gia đình

Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình Kitô hữu trên toàn thế 
giới; xin cho họ diễn tả và trải nghiệm tình yêu vô điều điện, 

cũng như tiến bộ về sự thánh thiện trong cuộc sống thường nhật.
*****

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 06, ngày 11: Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể

Tháng 06, ngày 18: Thiếu Nhi Thánh Thể

Tháng 06, ngày 25: Hội Phụ Huynh Học Sinh

Tháng 07, ngày 02: 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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www.cddmmtanaheim.org * btv@cddmmtanaheim.org * thuky@cddmmtanaheim.org

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: C. Lê Hồng Nhung (714) 204-1901
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: Thầy Phùng Hữu Ái (714) 833-6365
Ban Xướng Kinh: C. Nguyễn Như Tuyết (714) 829-0741
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: A. Antôn Lê Trí Đạt (714) 422-9256
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 6
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ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY
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CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG • NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2022

LỜI HAY Ý ĐẸP



Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, Giáo Phận Orange, CABản TinCộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, Giáo Phận Orange, CABản Tin

Thứ Bảy ngày 25, và Chúa Nhật ngày 26 tháng 6
Hội Chợ Giáo Xứ: Thứ Bảy 25, từ 12 noon - 11pm, Chủ Nhật 
26, từ 8am - 10pm.
Ẩm Thực của  Cộng Đoàn Việt Nam: Thịt nướng, tôm hoả tiễn, 
cơm chiên, mì xào, chả giò, Boba drinks.
Lưu ý: Cộng đoàn rất cần quý anh, quý ông ra giúp nướng thịt 
tại hội chợ. Xin liên lạc BTV.

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bóc Lột Lao Động Là Tội Nặng
Giáo Hoàng Phanxicô
Dựa trên bài đọc từ thư thánh Giacôbê (5:1-6), Đức Thánh Cha 
Phanxicô mời gọi các tín hữu xa tránh những của cải giàu sang 
quyến rũ và làm cho chúng ta trở thành nô lệ; của cải được 
Thiên Chúa ban cho chúng ta để trao tặng cho tha nhân. Khó 
nghèo là tâm điểm của Tin mừng: Đoạn thư thánh Giacôbê cho 
thấy rằng những người lao động không được trả lương đã than 
khóc và những lời phản kháng của họ đã đến tai Thiên Chúa. 
Thánh Tông đồ Giacôbê đã nói với những người giàu, không 
bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng, nhưng bằng những lời mạnh mẽ. 
Ngài nhắc đến sự giàu có hư hoại, cách thiếu đạo đức. Chúa 
Giêsu cũng nói mạnh mẽ như thế:

“Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có!”. Trong Tin mừng 
thánh Luca, ngay sau các Mối Phúc thật, Chúa Giêsu đã nói 
đến mối họa đầu tiên là “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu 
có!” Nếu hôm nay một linh mục giảng như thế, trên báo chí, 
ngày hôm sau người ta sẽ nói: ông cha đó là cộng sản!” Nhưng 
nghèo khó là trung tâm của Tin Mừng. Giảng dạy về nghèo khó 
là trung tâm lời rao  giảng của Chúa Giêsu: “Phúc cho những 
người nghèo” là mối phúc đầu tiên trong các mối phúc và nó là 
thẻ căn cước, tấm thẻ căn cước mà Chúa Giêsu tự giới thiệu khi 
trở về làng của Người, ở Nazareth, trong hội đường Do thái:  
“Thần Khí ngự trên tôi, tôi được sai đi rao giảng Tin Mừng, Tin 
Tốt lành, cho người nghèo, tin vui cho người nghèo.” Nhưng 
trong lịch sử, chúng ta luôn có điểm yếu này khi cố gắng loại 
bỏ lời giảng dạy về nghèo khó này, bằng cách tin rằng đó là một 
vấn đề chính trị, xã hội. Không! Đó là Tin mừng thuần khiết, là 
Phúc âm tinh tuyền.

Kính yêu Chúa với cả trái tim: Tại sao lời giảng của Chúa 
Giêsu cứng cỏi như thế. Lý do chính là vì của cải là ngẫu tượng, 
chúng có thể cám dỗ. Chính Chúa Giêsu nói rằng “người ta 
không thể làm tôi hai chủ: hoặc là bạn phục vụ Chúa hoặc là 
bạn phục vụ của cải”: do đó nếu bạn xem của cải là chủ của 
mình thì của cải sẽ nắm lấy bạn, không buông bạn ra và như thế 
là đối nghịch lại với điều răn thứ nhất là thờ kính Thiên Chúa, 
yêu Chúa hết lòng. Của cải cũng làm cho chúng ta đi ngược lại 
với giới răn thứ hai, vì nó phá hủy mối liên hệ hòa hợp giữa 
con người chúng ta với nhau, hủy hoại cuộc sống, hủy hoại linh 
hồn. Dụ ngôn người giàu có, người nghĩ về cuộc sống sung 
sướng, nghĩ đến yến tiệc hội hè, đến quần áo nhung lụa sang 
trọng, nhưng không hề nghĩ đến người ăn mày Ladarô tí nào. 
Của cải giàu sang đưa chúng ta ra khỏi sự hòa hợp với anh em, 
xa với tình yêu thương dành cho người lân cận, làm cho chúng 
ta trở nên ích kỷ.

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.

  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
Xin cộng đoàn theo dõi những hình ảnh sinh hoạt tuần qua 
trên mạng trang nhà www.cddmmtanaheim.org trong những 
tiết mục 
• Tháng Năm Cung Nghinh Đức Mẹ và Múa Dâng Hoa 
• Giáo Lý Nguời Lớn Chấm dứt Năm học
• Nghi thức Tuyên Hứa Thừa Tác Viên Lời Chúa 

 Sinh Hoạt Trong Tháng 6
Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
• Thánh Lễ Tạ Ơn cho các em vừa lãnh nhận Bí Tích Thêm 

Sức
• Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Hương Việt

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

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 6: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Theo lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong 
chương trình Phục Hồi Đời Sống Thánh Thể trong 3 năm (Na-
tional Eucharistic Rivival), cộng đoàn sẽ tổ chức rước Mình 
Thánh Chúa bên trong Thánh Đường. Thánh Lễ sẽ bắt đầu lúc 
6pm. Kính mời quý ông bà và anh chị em sắp xếp thời gian 
tham dự. Sau Thánh Lễ, sẽ có:
• Nghi thức chúc lành cho những người cha vào cuối Thánh Lễ 

nhân ngày hiền phụ (Father’s day)
• Chúc mừng kỷ niệm 10 năm thụ phong linh mục của Cha 

Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ

“Bất cứ ai dù đau khổ vì bệnh tâm thần, cũng luôn mang hình 
ảnh và dung mạo giống Thiên Chúa, và có một quyền bất khả 
nhượng phải được coi là một người và được đối xử như vậy” 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Mental Awareness Month
Thông điệp từ địa phận

 Mời Họp Hội Đồng Mục vào Chủ Nhật ngày 12 tháng 6, 
2022 
Ban Thường Vụ (BTV) chúng con xin kính mời Cha Quản 
Nhiệm, Thầy Sáu, Sơ, qúy vị Hội Trưởng, Hội Phó các ban 
ngành, đoàn thể đến tham dự Họp Hội Đồng Mục Vụ vào Chủ 
Nhật ngày 12 tháng 6, 2022 lúc 7:45 sáng tại phòng E.

Tại phiên họp Hội Đồng Mục Vụ lần này, Ban Thường Vụ 
chúng con sẽ đi qua những sinh hoạt sau đây:
• Hội Chợ Giáo Xứ 
• Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim đảm trách thánh lễ 

tại linh đài Đức Mẹ Lavang vào ngày 6 tháng 8
• Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn ngày 13 tháng 8

Các công việc quan trọng khác trong cộng đoàn:
• Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục của Cha Quản Nhiệm 
• Cộng Đồng 

Kính mong Cha, thầy Sáu, Sơ và quý vị sắp xếp thời giờ đến 
tham dự thật đông đủ để BTV chúng con đi qua những sinh 
hoạt của cộng đoàn trong những ngày tháng tới, nhằm cùng 
nhau cộng tác làm việc để các sinh hoạt cộng đoàn chúng ta 
được tốt đẹp trong tinh thần phụng sự Thiên Chúa và hiệp nhất.

 Thông Báo Của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (HCBMCG)
HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới Thứ Bảy ngày 04 
tháng 06 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.

 Thông Báo Của Liên Nhóm Cursillo
Liên Nhóm Cursillo sẽ có họp vào Chúa Nhật  ngày 12 tháng 6, 
2022 lúc 7:45 AM tại phòng C. Kính mời Cha Quản Nhiệm và 
quý anh chị Cursillistas đến tham dự buổi cầu nguyện và chào 
mừng Cursillistas tân khoa. Sau buổi họp sẽ có tiệc mừng do 
BĐH LN Cursillo Anaheim phụ trách và hàn huyên tâm sự. 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 11 tháng 6 năm 2022 , lúc  5:00 giờ chiều , tại phòng 
Bethany Hall.

 Tiệc Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn Lần Thứ 47 (1975 - 
2022)

Cộng đoàn chúng ta sẽ tổ chức Tiệc Mừng Bổn Mạng Cộng 
Đoàn năm nay vào lúc 8:00 tối , Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 
2022 tại hội trường Giáo Xứ với chủ đề với chủ đề: “Hòa Bình 
và Hy Vọng”

Kính mời tất cả quý vị đã và đang có một thời là giáo dân cộng 
đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, Anaheim trở về chung vui với cộng 
đoàn. Để cho chương trình văn nghệ thêm phong phú và hào 
hứng, ban tổ chức xin kính mời các ban ngành, đoàn thể và cá 
nhân ghi danh đóng góp tiết mục văn nghệ ca, vũ, nhạc, kịch

Chương trình sẽ có sự góp mặt có một không hai của MC 
kiêm Chủ Tịch Phạm Ngọc Anh và MC kiêm thủ quỹ Lê Kim 
Dung. Ban Nhạc Lê Tính (One Man Band). Nhiếp ảnh gia Lê 
Sơn. Ẩm thực phong phú do các Bà Mẹ Công Giáo chiêu đãi. 
Đặc biệt, sẽ có có chương trình đố vui và xổ số với nhiều giải 
thưởng hấp dẫn.

Vì niềm vui chung của đại gia đình Cộng Đoàn Dân Chúa, xin 
kính mời quý cụ, quý ông bà, và anh chị em hưởng ứng ghi 
danh và sắp xếp thời gian tham dự. 

Hạn chót ghi danh là:
Thứ Bảy ngày 16 tháng 7 năm 2022. 
Để ghi danh và biết thêm mọi chi tiết, xin liên lạc với trưởng 
Ban Văn Nghệ:
Anh Lê Kim Long
Email: thuky@cddmmtanaheim.org
Cell: (714) 722-5768

Xin chân thành cảm ơn
  Thông Báo Của Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng (CTĐS)
Khóa 28 tĩnh tâm Thánh Linh CTĐS 3 ngày cuối tuần ngày 
17, 18, 19 tháng 6, 2022 tại Trung Tâm Lambertian Dòng Mến 
Thánh Giá với chủ đề “Cầu Nguyện trong Thần Khí” (Roma 
8:26). Khóa 28 có 6 đề tài thuyết giàng và kết thúc với Thánh 
Lễ qua sư chủ tế của ĐGM Toma Nguyễn Thái Thành.  Chi tiết 
khóa có trên tờ Flyer trong phần “Bản Tin” trên mạng trang nhà 
www.cddmmtanaheim.org.  Xin ghi danh và liên lạc AC Sơn & 
Yến tại 714-728-2584.

  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 11 tháng 6 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 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 
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