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Chúa Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022
Giáo Xứ (58 E-Giving): $24,209.44

“Nhẫn nại chịu đựng là sự trọn lành của đức ái.”
-Thánh Ambrose -

“Sống trong nhẫn nhục và chết trong vui tươi.”
- Thánh Augustine -

“Hãy lấy lòng cảm thông để kéo dài sự nhẫn nại của anh 
em. Hãy điềm tĩnh chờ đợi niềm vui theo sau nỗi buồn.”

- Thánh Phêrô Damian -

“Khi bị trở tính và cô quạnh trong nỗi ngao ngán, chán 
chường với cuộc sống và bực dọc với bản thân, tôi đã nhẫn 
nại để tiếp tục sống giữa những khó khăn…và lập tức sau 
đó, Chúa lại ban cho linh hồn tôi niềm an ủi và thanh thản 

trong hoan lạc và vững tin.”
-Chân phúc Julian Norwich-

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

Sưu Tầm: Ban Thư Ký

LUẬT HẤP DẪN TỪ NỤ CƯỜI
1. Mỗi lần bạn mỉm cười với một người, thì đó là một hành 

động của tình yêu, một món quà cho người đó và là một 
điều tốt đẹp - Mother Teresa.

2. Tôi đã mỉm cười ngày hôm qua. Tôi đang mỉm cười 
ngày hôm nay và khi ngày mai đến, tôi sẽ mỉm cười. Vì đơn 
giản, cuộc sống quá ngắn để ta khóc về mọi thứ - Santosh 

Kalwar.

3. Bạn sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống, nếu như 
bạn nở một nụ cười - Charles Chaplin.

4. Cuộc sống như một tấm gương, bạn cau mày thì nó cũng 
cau mày lại với bạn, hãy mỉm cười... nó cũng sẽ mỉm cười 

với bạn - Herbert Samuels.

5. Nụ cười luôn thường trực trên môi tôi, nó sẽ không bao 
giờ chết. Tôi đang đứng đây với nó để chờ đợi bạn, cho 

đến khi bạn ở bên tôi - Freida Martinez.

6. Bạn sẽ không bao giờ thấy nuối tiếc với những điều ý 
nghĩa đã làm bạn mỉm cười - Bei Maejor.

7. Hãy lấy nụ cười của chúng ta để thay đổi thế giới, nhưng 
đừng để thế giới thay đổi nụ cười của chúng ta.

8. Một nụ cười có thể làm bừng sáng một ngày đen tối 
nhất.

9. Mỗi người trong chúng ta đều có một vết thương lòng, 
một số người giấu trong đôi mắt, một số khác lại giấu nó 

trong nụ cười - Nylle

10. Một nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm 
hồn.

11. Cô ấy cười không có nghĩa là cô ấy hạnh phúc. Cô ấy 
cười vì cô ấy đang tràn ngập hy vọng, niềm tin và sự mạnh 

mẽ.

12. Nụ cười là chiếc chìa khóa duy nhất mở được trái tim 
của người khác.

13. Phương thuốc tốt nhất trên thế giới này mà không có 
các tác dụng phụ khác đó là nụ cười. Tôi mong rằng thứ 

thuốc hữu hiệu ấy luôn luôn có trong bạn.

14. Đôi khi bạn phải luôn phải mỉm cười, hãy nghĩ rằng: 
mọi thứ rồi sẽ ổn, gạt đi nước mắt và hãy tiếp tục bước đi.

15. Mỉm cười và hãy cho mọi người thấy rằng bạn đã trở 
thành một người mạnh mẽ hơn bạn của ngày hôm qua.

16. Hãy luôn hạnh phúc bởi bạn sẽ không bao giờ biết 
rằng có những người đã yêu nụ cười của bạn mất rồi!

17. Đôi khi nụ cười được bắt nguồn từ những niềm vui, 
nhưng có lúc niềm vui có được là nhờ nụ cười - Thích Nhất 

Hạnh.

18. Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải 
số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không 

phải bằng nước mắt - John Lennon.

19. Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn 
đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết 

phải cười thế nào.

20. Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình 
ra và “chơi” với nó! - Charlie Chaply.

Nguồn: Internet 
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C

Lc 10, 25-37

“Ai là người thân cận với người với người đã bị rơi 

vào tay kẻ cướp?... Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối 

với người ấy.”(Lc 10, 36-37)

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

Cầu cho người cao tuổi
Chúng ta cầu nguyện cho những người cao tuổi, là đại diện của 

cội rễ và ký ức của một dân tộc; xin cho kinh nghiệm và sự khôn 
ngoan của họ giúp người trẻ nhìn về tương lai với niềm hy vọng 

và tinh thần trách nhiệm.
*****

Ý Cầu Nguyện Trong Tuần
Xin cho chúng ta biết tìm đến Chúa trong mọi hoàn cảnh.

 

Tháng 07, ngày 23: Giáo Lý - Việt Ngữ

Tháng 07, ngày 30: Giáo Dân

Tháng 08, ngày 06: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Tháng 08, ngày 13: Legio Marie

Tháng 08, ngày 20: Hội Dòng Ba Đa Minh

Tháng 08, ngày 27: Giáo Dân

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: 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

ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

BAÛN TIN COÄNG ÑOAØNBAÛN TIN COÄNG ÑOAØN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

CHÚA NHẬT TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN C • NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2022

CÁC THÁNH

LỜI HAY Ý ĐẸP
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người đàn ông nào trên tầng này cả. Tầng này tồn tại duy 
nhất như một bằng chứng chứng minh cho bạn rằng, không 
tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cảm ơn vì đã ghé thăm cửa 
hàng ‘chồng’ của chúng tôi! 

Quý vị và các bạn thân mến ! 
“Mọi ngày trong đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi 
trong sổ sách của Ngài ( TV 139,16)”. Trong cuộc sống, 
nhiều người luôn ca thán số phận trắc trở, rằng Ông Trời 
không cho mình cơ hội phát triển. Thế nhưng, ai trong chúng 
ta cũng có những cơ hội trong đời: Cơ hội đến với sự yêu 
thương giúp đỡ của bạn bè, người thân; cơ hội là lúc chúng 
ta còn tuổi trẻ, còn sức khỏe với bao ước mơ, hy vọng; khi 
biết yêu thương, tha thứ biết quên mình vì người khác cũng 
chính là cơ hội “tìm lại bản thân” và “được nhận lãnh”; biết 
bao việc lành phước đức cũng là cơ hội để chúng ta tích lũy 
kho tàng cho cuộc sống mai sau … Có thể những cơ hội 
đó không hiện rõ trước mắt, có thể nó xuất hiện một cách 
bất ngờ, hoặc trong khi chúng ta đang tìm kiếm cơ hội, nó 
lại đang ở ngay bên cạnh. Vì thế nếu biết tận dụng cơ hội 
với lòng biết ơn và khiêm tốn, chúng ta khả dĩ có thể thay 
đổi cuộc đời mình, sẽ được triển nở toàn diện thành một 
con người có tài có đức, hữu dụng cho xã hội. Và đối với 
người Kitô hữu thì “đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng 
cho Thầy” (Lc 21.13) Hôm nay giáo hội mừng kính thánh 
nữ Elisabeth Lusitania Bồ Đào Nha. dù là một hoàng hậu 
nhưng Ngài không tận dụng cơ hội này để tận hưởng cảnh 
nhung lụa, giầu sang phú quí nhưng cuộc đời làm hoàng hậu 
của Ngài tại Bồ Đào Nha là một chuỗi những ngày tốt đẹp: 
thánh nhân luôn làm vừa ý chồng, giáo dục con cái theo ý 
Chúa và Giáo Hội. Đặc biệt, ngài đã kiên nhẫn chịu đựng 
một cách anh hùng sự thiếu chung thủy của chồng, thậm chí 
còn yêu thương và nhận nuôi những đứa con ngoại hôn của 
chồng. Dù phải sống với một người chồng luôn nghi kỵ về 
sự trinh khiết của mình, ngài vẫn một lòng chịu đựng yêu 
mến để rồi cuối cùng ngài đã chinh phục được người chồng 
đó, giúp ông trở về với Chúa và thanh thản an nghỉ trong tay 
của ngài. Ngài được mệnh danh là “Thiên Thần Hòa Bình” 
bời những nổ lực làm việc hầu phục vụ hòa bình, tích cực 
hòa giải những con người chia rẽ. Bị vu cho rằng bà sống 
buông thả và xúi giục làm loạn, bà vẫn giữ im lặng, toàn tâm 
toàn ý ăn chay cầu nguyện và gia tăng nỗ lực để tái tạo bình 
an. Thánh nữ đã tận dụng những cơ hội dù tốt hay xấu mà 
Chúa gởi trao đến cho cuộc đời của mình để tận tụy hy sinh, 
luôn làm mọi sự để yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân. Lạy 
Chúa là Đấng tác tạo hòa bình và yêu chuộng bác ái, Chúa 
đã ban cho thánh Elisabeth đặc ân hòa giải những kẻ bất 
hòa. Xin nhận lời chuyển cầu của thánh nữ, cho chúng con 
biết nỗ lực xây dựng hòa bình, để đáng được gọi là con cái 
Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kito Chúa chúng 
con. Amen. ( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Elisabeth Bồ Đào 
Nha ).
Tác Giả: Bình Minh
Sưu Tầm: LM Joseph Trương Ngữ     

Nhiệm
• Cộng đoàn tham dự đại hội La Vang tại Christ Cathedral

 Sinh Hoạt Trong Tháng 7
Thứ Bảy ngày 16 tháng 7: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Các Em 
Ra Trường

 Sinh Hoạt Trong Tháng 8
Thứ Bảy ngày 6 tháng 8: Cộng Đoàn Anaheim đảm trách 
Thánh Lễ tại Linh Đài Đức Mẹ Lavang lúc 9:00 am. Phụng 
Vụ Thánh Lễ sẽ là Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8: Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác 
Lên Trời, Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn. Tiệc mừng sẽ được 
tổ chức sau Thánh Lễ

Làm Thế Nào Vừa Lòng Phụ Nữ
Một cửa hàng bán những người chồng mới 
được mở ở thành phố New York, nơi mà 
phụ nữ có thể đến để chọn mua cho mình 
một người đàn ông. Giữa những hướng dẫn 
ở lối vào cửa hàng, có một phần mô tả về 

cách nơi này làm việc như sau: Bạn chỉ có thể ghé thăm nơi 
đây MỘT LẦN DUY NHẤT! Có tất cả 6 tầng và giá trị của 
các mặt hàng sẽ tăng lên khi khách hàng lên tầng kế tiếp. 
Khách hàng có thể chọn bất cứ mặt hàng nào ở một tầng 
cụ thể hoặc có thể đi lên tầng tiếp theo, nhưng sẽ không thể 
quay trở lại, trừ việc thoát ra khỏi tòa nhà! Một người phụ 
nữ sau khi dừng chân trước tấm biển ở lối vào cửa hàng liền 
quyết định vào trong để thử vận may. Ở tầng đầu tiên, tấm 
biển trên cửa ghi rằng:
Tầng 1 - Những người đàn ông này có công ăn việc làm 
đàng hoàng. Cô ấy bị hấp dẫn, nhưng vẫn tiếp tục đến tầng 
2, nơi tấm biển ghi:
Tầng 2 - Những người đàn ông này có công ăn việc làm 
và yêu trẻ con. Cô ấy nghĩ, “Nhưng mình muốn nhiều hơn 
vậy”. Thế là cô ấy tiếp tục đi lên. Ở tầng 3, tấm biển ghi:
Tầng 3 - Những người đàn ông này có công ăn việc làm, yêu 
trẻ con và cực kỳ ưa nhìn. “Ái chà, được đấy!”, cô ấy nghĩ, 
nhưng cảm thấy không đi tiếp thì không chịu được. Cô ấy 
đến tầng 4 và tấm biển ghi:
Tầng 4 - Những người đàn ông này có công ăn việc làm, yêu 
trẻ con, cực kỳ đẹp trai và biết làm việc nhà. “Tuyệt vời!” cô 
ấy thốt lên, “Mình không thể chịu nổi nữa đâu!” Cơ mà, cô 
ấy tiếp tục lên tầng 5 và tấm biến ghi:
Tầng 5 - Những người đàn ông này có công ăn việc làm, yêu 
trẻ con, cực kỳ đẹp trai, biết làm việc nhà và vô cùng lãng 
mạn. Không thể nghĩ bàn, cô ấy rất muốn ở lại. Nhưng, điều 
gì đó đã thôi thúc cô tiếp tục đi lên tầng cuối cùng - tầng 6. 
Ở đó, tấm biển ghi:
Tầng 6 - Bạn là vị khách thứ 31,456,012 đến đây. Không có 

 Thông Báo Của Nhóm Canh Tân Đặc Sủng (CTĐS) 
Khóa 28 tĩnh tâm Thánh Linh CTĐS 3 ngày cuối tuần ngày 
29, 30, 31 tháng 7, 2022 tại Hội truờng giáo xứ St Colum-
ban 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 714-728-2657

 Thông Báo Của Hội Legio Mariae
Hội Legio Mariae sẽ có họp vào chiều thứ bẩy này, ngày 9 
tháng 7 năm  2022, lúc 5 giờ chiều, tại phòng họp Bethany 
Hall.

Kính mời Cha Quản Nhiệm, quý Hội Viên, và quý vị có 
lòng kính mến Đức Mẹ đến tham dự.  Hội Legio Mariae trân 
trọng kính mời. 

 Thông Báo Của Liên Nhóm Cursillo
Liên Nhóm Cursillo sẽ có họp vào Chúa Nhật ngày 10/7/2022 
lúc 7:45 AM tại phòng C. Kính mời Cha Quản Nhiệm và 
quý anh chị cursillistas đến tham dự buổi cầu nguyện, chia 
sẻ và chụp hình để đăng vào kỷ yếu 40 năm PT Cursillo. Sau 
buổi họp sẽ có tiệc mừng do BĐH LN Cursillo Anaheim phụ 
trách. Xin vui lòng đến trước 7:45 AM.

 Thông Báo Của Trường Việt Ngữ Phan Bội Châu
Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ Tạ Ơn vào ngày 16 tháng 7 năm 
2022 mừng các con em trong cộng đoàn ra trường Kinder-
garten, Elementary, Junior High, High School, University 
năm 2022. Để chuẩn bị cho thánh lễ Tạ Ơn cho các em ra 
trường được tốt đẹp, với sự tham dự đông đảo của các em, 
Trường Việt Ngữ Phan Bội Châu kêu gọi các phụ huynh có 
con em ra trường năm 2022  khuyến khích các em tham dự. 
Xin quý phụ huynh email những thông tin sau đến thầy Hiệu 
Trưởng Phùng Hữu Ái: 
1.Tên học sinh/ sinh viên (Full Name)
2. Ra trường, tốt nghiệp (Kindergarten, Elementary, Junior 
High, High School, hay University)
3. Tên Trường học mà các em tốt nghiệp năm 2022 

Mọi chi tiết, xin liên lạc với
thầy Hiệu Trưởng Phùng Hữu Ái
Email: truongvietnguphanboichau@gmail.com
Cell: (714) 833-6365

 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

 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 9 tháng 7 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
Tổng Kết
Tổng Cộng Số Tiền Bán Vé:  $5,101
20% Comission Cho Cộng Đoàn:  $1,020
Số Tiền Giao Lại Cho Cộng Đồng:  $4,081
Số tiền 20% comission sẽ được sung vào quỹ cộng đoàn

 Hình Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Xin cộng đoản xem những hình ảnh tuần vừa qua trên mạng 
trang nhà cddmmtanaheim.org qua những tiết mục: 
• Hình ảnh ngày kỷ niệm 10 năm Linh Mục của cha Quản 
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