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“Những gì anh em đã khước từ vì Thiên Chúa, anh em 
chẳng thiệt mất gì cả, bởi vì khi đến giờ, nó sẽ trở lại gấp 

trăm với anh em.”
-Thánh Mark khổ tu-

“Khi còn giữa biển khơi, chiếc tàu như một miếng mồi cho 
những hiểm nguy và bão tố. Nhưng khi cập bến yên hàn, nó 

không còn sợ hãi những hiểm nguy, những tai họa giông 
tố, nhưng sẽ được bình an. Cũng thế, khi ở giữa người đời,
anh em phải đợi chờ thử thách, những hiểm nguy và những 

khốn khó tinh thần. Nhưng khi đã về đến bến yên hàn đã 
chuẩn bị sẵn cho anh em, anh em không còn sợ hãi gì 

nữa.”
-Thánh Barsanuphius-

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

Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Quý vị và các bạn thân mến,
Những giọt nước mắt hội ngộ của hai mẹ con bà Genevieve 
và Connie khiến nhiều người hết sức cảm động. Tình mẫu tử 
thiêng liêng khiến cả cuộc đời họ luôn tìm kiếm và khát khao 
gặp lại máu mủ của mình. Sự kiên trì hy vọng và tìm kiếm 
đó của họ đã giúp họ tìm được nhau. Những giọt nước mắt 
bao năm dài rơi trong nỗi nhớ thương lặng lẽ, giờ lại tuôn 
rơi nhưng trong niềm vui tột cùng. Chúng ta gọi đó là nước 
mắt hạnh phúc. Trong niềm vui mừng đại lễ Chúa Phục sinh, 
chúng ta nhớ đến những giọt nước mắt của một người phụ 
nữ bên mộ Chúa khi bài ca Alleluia chưa được cất vang lên. 
Người phụ nữ đó chính là bà Maria Mácđala mà Tin mừng 
Phục sinh không thể không nhắc đến: “Bà Maria Mácđala 
đứng ở bên ngoài, gần cửa mộ mà khóc” (Ga 20,11). Những 
giọt nước mắt của bà đã tuôn rơi khi Thầy Giêsu trút hơi thở 
cuối cùng và thân xác được yên nghỉ trong ngôi mộ lạnh lẽo. 
Giờ đây, những giọt nước mắt của bà lại tuôn rơi trong tận 
cùng của nỗi đớn đau tuyệt vọng khi thân xác Thầy Giêsu 
cũng không còn! Mất tất cả rồi! Không còn gì nữa rồi! Chỉ 
còn sự cô tịch của ban mai và cái lạnh rợn người của ngôi 
mộ trống. Tình Yêu diễn tả bằng những giọt nước mắt và 
Tình Yêu đã đáp lời. Có lẽ Chúa Giêsu Phục Sinh đã ở bên 
Maria khi bà bắt đầu khóc. Mất Thầy Giêsu, bà mất hết tất 
cả. Trong mắt bà, chỉ còn có nước mắt: nước mắt mất Chúa 
và nước mắt tìm Chúa! Chúa Giêsu đã để Maria Macdala 
khóc rồi không nén lòng được, Ngài cất tiếng gọi: “Maria!” 
Tiếng gọi quen thuộc, thân thương quá! Bà bừng tỉnh, nhận 
ra Thầy Giêsu yêu dấu và reo mừng: “Rabouni” (Ga 20,16). 
Những giọt Nước mắt cho cõi chết đã kết tinh thành Nước 
mắt của Phục sinh, làm phục sinh cả cuộc đời Mácđala! Và 
bà đã trở thành chứng nhân loan báo Tin mừng Phục sinh 
đầu tiên.

Có lẽ rất nhiều lần trong đời mình, chúng ta đã khóc! Khóc 
vì mất người thân, mất tiền, mất của, và khóc vì những ước 
mơ, hoài bão không thực hiện được… Có bao giờ chúng ta 
khóc vì nhận ra mình mất Chúa như bà Maria Macdala hay 
khóc vì niềm tin đã phôi phai và tình yêu dành cho Chúa 
không còn son sắt? Ước gì mỗi khi nhận thấy mình đã lạc 
mất Chúa, chúng ta biết mau mắn tìm Chúa dù là trong nước 
mắt. Chắc chắn Người sẽ đến bên cạnh và âu yếm gọi tên 
chúng ta. Niềm vui gặp được Người sẽ khiến cho những giọt 
nước mắt của chúng ta không trôi đi vô nghĩa nhưng có giá 
trị thay đổi cuộc đời và phục sinh bao điều kỳ diệu khác. Lạy 
Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa đã sống lại để dù trong đắng 
cay và nước mắt, cuộc đời của chúng con vẫn xanh màu hy 
vọng, để Giáo hội tồn tại và kiên vững mãi mãi và để lời 
loan báo Tin mừng Phục sinh vẫn vang lên đến tận cùng 
trái đất. Xin cho niềm vui Chúa Phục Sinh luôn tràn ngập 
trong tâm hồn chúng con để chúng con hân hoan đi loan báo 
Tin mừng và trở thành chứng nhân Tin mừng Phục sinh của 
Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Tác Giả: Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG 
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ    

Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C

Lc 13,22-30

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào…. Có 

những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (Lc 13,24.30)

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 những hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ
Chúng ta cầu nguyện cho những hoạt động kinh doanh vừa và 
nhỏ; giữa cơn khủng hoảng kinh tế và xã hội, xin cho họ tìm ra 

những cách thức để tiếp tục hoạt động 
và phục vụ cộng đồng của họ. 

*****
Ý Cầu Nguyện Trong Tuần

Xin cho chúng ta biết tìm đến Chúa trong mọi hoàn cảnh.
 

Tháng 08, ngày 20: Hội Dòng Ba Đa Minh

Tháng 08, ngày 27: Giáo Dân

Tháng 09, ngày 03: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Thang 09, ngày 10: Canh Tân Đặc Sủng

Tháng 09, ngày 17: Trường Việt Ngữ

Tháng 09, ngày 24: Giáo Dân

Tháng 10, 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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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 
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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 8
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nam giới và phụ nữ trong độ tuổi lao động ở lại Kwa Zulu. 
Nhờ sự đóng góp quảng đại của các cá nhân, năm ngoái các 
giếng nước rất cần được khoan ở những vùng hạn hán. Tưới 
nước cho đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt là nhu 
cầu luôn cần thiết. Giáo hội ở Zululand cần sự giúp đỡ của 
quý vị để đạt được các mục tiêu của công việc mục vụ.
 
Cảm ơn lời cầu nguyện quý vị và sự hỗ trợ không ngừng của 
qúy vị cho tất cả các công việc mục vụ ở nước khác. Tôi biết 
rằng các nhóm khác nhau đến trước gặp gỡ qúy vị mỗi năm 
và qúy vị đã đáp trả một cách quảng đại. Cảm ơn qúy vị đã 
lắng nghe những câu chuyện về những người thuộc Dòng 
Tôi Tớ Đức Mẹ làm việc giữa những người Zulus ở Nam 
Phi và giúp đỡ bằng phương tiện qúy vị có thể làm được. 
Tôi muốn cảm ơn Cha Sở và Giáo Phận Orange đã cho phép 
chúng tôi tham gia vào Kế hoạch Hợp tác Truyền giáo của 
năm 2022.

Nước Mắt Hạnh Phục
Hôm mùng 06 tháng Mười Hai năm 2018, 
mạng tin tức truyền hình cáp CNN New 
York, có đăng bài viết về cuộc hội ngộ của 
hai mẹ con sau 69 năm thất lạc nhau. Người 
mẹ đó là bà cụ Genevieve, 87 tuổi và người 

con gái tên là Connie 69 tuổi. Theo đó, 69 năm trước, cô 
Genevieve Purinton mang thai ở tuổi 18. Bố mẹ cô không 
đồng ý cho cô giữ lại đứa bé vì nó không có cha. Nhưng cô 
vẫn kiên quyết giữ lại và sinh đứa bé. Khi tỉnh lại sau cơn 
mê trên bàn mổ, cô được các nhân viên y tế cho biết là đứa 
trẻ đã chết khi vừa chào đời nhưng thật ra đó chỉ là sự lừa 
dối. Bố mẹ của cô đã dàn xếp mọi chuyện để chia cắt cô 
và đứa con gái vừa chào đời. Đứa bé gái vẫn sống và được 
một gia đình khác ở bang California nhận nuôi với cái tên 
là Connie Moultroup. Genevieve đã đau đớn chấp nhận nỗi 
đau mất con và vì đã cắt bỏ tử cung sau khi sinh, cô cũng 
không mang thai thêm lần nào nữa. Hiện nay, ở tuổi 87, bà 
Genevieve không còn người thân nào trên đời, và vẫn đau 
đáu một niềm về đứa con gái đã lạc mất suốt 69 năm qua. 

Còn cô con gái bị thất lạc tên Connie, cũng đã trải qua một 
tuổi thơ không hạnh phúc với cha mẹ nuôi. Biết rõ thân phận 
mình từ lúc còn nhỏ, Connie đã luôn khao khát tìm lại người 
mẹ đã thất lạc của mình. Cô lập gia đình và có một con gái 
cùng hai cháu ngoại. Vào Giáng sinh năm 2017, con gái của 
Connie đã tặng cho mẹ một món quà bất ngờ, đó là kết quả 
xét nghiệm AND, với tên mẹ ruột của Connie là Genevieve 
Purinton. Connie đã tìm cách liên lạc được với mẹ mình là 
bà Genevieve đang sống một mình ở bang Florida. Trong 
ngày hội ngộ, hai mẹ con đã ôm nhau khóc òa lên mừng 
rỡ.  Những giọt nước mắt của họ đã tuôn rơi trong niềm 
hạnh phúc sau 69 năm lạc mất nhau, tưởng như đã vĩnh viễn 
không còn có thể gặp lại. 

nhựa, nơi trước đây là những con đường đi bộ, giờ cho phép 
xe ô tô lưu thông. Nhu cầu cần xăng và tài chánh để bảo trì 
phương tiện đi lại nhằm mang Lời Chúa và thực thi các Bí 
tích rất cần thiết. Quỹ mục vụ truyền giáo chiếm khoảng 
40% ngân quỹ cần thiết để hỗ trợ nhà thờ và cộng đồng tại 
các địa phương này. 
  
Các nhà truyền giáo của Dòng đến từ Hoa Kỳ, Ái Nhĩ Lan, 
Ý, Pháp và Canada. Thầy Miondolozi đang theo bước các 
linh mục đầu tiên của Dòng tại Zulu. Trong những năm 
gần đây, một số người Zulus khác đã được thụ phong linh 
mục tại Dòng và là các Cha sở ở Ingwavuma với tư cách 
là linh mục giáo phận. Giáo hạt đã chia ra thành nhiều khu 
vực trong nhiều năm và hiện tại vào năm 2022, Dòng đang 
phục vụ tại 3 trong số các trung tâm ban đầu: Trung Tâm 
Đức Mẹ Ingwavuma (thành lập năm 1948), Giáo xứ Sao 
Biển ở Kwa-Ngwanase (thành lập năm 1950), và Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp ở Mtubatuba (thành lập năm 1957). Vào 
năm 2022, đại diện của Tỉnh Dòng ở Hoa Kỳ bao gồm: Cha 
Declan Doherty và cha Mel Lofts (là những người đã từng 
phục vụ hơn 50 năm trong các côngt việc truyền giáo và làm 
việc tại Zulu), các cha Thulani Ntsele, Sifiso Mchunu, Sakh-
ile Ngcobo, Nabobonke Ngubane, Ayanda Tembe, Thabiso 
Masinga và thầy sáu Miondolozi Buthelezi. Hiện có sáu học 
sinh trong các chương trình chủng viện và tập viện. Chương 
trình đào tạo và cuộc sống hàng ngày của các tu sĩ cũng được 
hỗ trợ bởi qũy mục vụ và các khoản tài trợ do Tỉnh Dòng 
Hoa thực hiện 

Zulus là những người tự hào, vui vẻ, ý chí và chăm chỉ. 
Truyền thống sinh kế của họ là chăn nuôi gia súc và làm 
ruộng. Hạn hán và các điều kiện trồng trọt bất lợi đã khiến 
họ khó kiếm được nhiều tiền hơn là cuộc sống ít ỏi qua ngày. 
Tình hình kinh tế và chính trị ở Cộng hòa Nam Phi tiếp tục 
là gánh nặng cho giáo hội địa phương. Vua và Hoàng hậu 
Zulu qua đời vào năm 2021, để lại một sự xáo trộn vì tranh 
giành quyền lực. Thất nghiệp và ảnh hưởng của Covid-19 đã 
làm tăng thêm mức độ nghèo đói. Người Zulus không có đủ 
phương tiện để trả chi phí vận hành các trung tâm và trường 
học của Giáo hội. Họ phụ thuộc vào lời kêu gọi đóng góp 
ngày hôm nay. Nhiều thanh niên đã chạy trốn đến Durban 
và Johannesburg để làm việc, rốt cuộc trở về nhà vì bệnh 
tật và nghiện ngập. Cứ 4 người Nam Phi thì có 1 người bị 
nhiễm HIV. Tuổi thọ chỉ hơn 40. Những kêu gọi đóng góp 
trước đây đã giúp xây dựng nhà ở cho những đứa trẻ mồ côi 
sống sót. Nó là nguyên nhân số 1 gây tử vong cho 11 triệu 
trẻ mồ côi trên lục địa này. Các nhà truyền giáo chuyên lo 
chương trình phát triển ở Durban cho thấy tác động của việc 
thiếu nhà ở trong tình trạng nghèo cùng cực. May mắn thay, 
giáo xứ nằm cách đó 35 dặm và không bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng bởi lũ lụt.
 
Trọng tâm của công tác xã hội trong năm nay là cung cấp 
giáo dục cho những người thất nghiệp, tạo điều kiện cho 

Lễ Bổn Mạng và Tiệc Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2022 đã 
diễn ra tốt đẹp. Chúng con xin tri ân đến Cha Quản Nhiệm, 
Thầy Sáu, Sơ và các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt các cá 
nhân đã âm thầm cộng tác, tổ chức, giúp cộng đoàn có dịp 
lễ mừng bổn mạng ý nghĩa, thánh thiện. Xin Thiên Chúa, 
qua lời bầu cử của Đức Mẹ Mông Triệu quan phòng và ban 
muôn ơn lành đến Cha Quản Nhiệm, Thầy Sáu, Sơ và toàn 
thể qúy cụ, qúy ông bà, anh chị em. 

To the Eucharist Youth of Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, 
Anaheim
We thank you all for your integral contribution to the suc-
cess of our community’s 47th annual anniversary on August 
13th, 2022.  We are extremely grateful to you for your ser-
vices and participation. We are so proud of you. Without a 
doubt, you are the best of the best. Thank you again. Happy 
Feast of Assumption to you all and your families.

Trân trọng
Ban Thường Vụ ĐMMT
Nhiệm Kỳ 2021 - 2024

 Thánh Lễ Chủ Tế và Giảng Thuyết của Đức Cha Gi-
use Đặng Đức Ngân, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng
Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân sẽ đến thăm cộng đoàn Đức 
Mẹ Mông Triệu Anaheim, chủ tế và giảng thuyết thánh lễ 
Thứ Bảy ngày 3 tháng 9 vào lúc 6 giờ 15 chiều. Xin qúy 
ông bà anh chị em tham dự thánh lễ đông đủ, nhằm đáp trả 
thiện tình của Đức Cha tranh thủ ghé thăm cộng đoàn trong 
chuyến công du Hoa Kỳ ngắn ngày của Ngài.

 Thông Báo Ghi Danh Cho Niên Khóa 2022-2023
Trường Việt Ngữ Phan Bội Châu, Ban Giáo Lý, và Đoàn 
Thiếu Nhi Thánh Thể nhận ghi danh Việt Ngữ, Giáo Lý, 
và Thiếu Nhi Thánh Thể cho niên khóa 2022-2023 vào các 
ngày 20 tháng 8, 27 tháng 8, và 3 tháng 9 năm 2022.
Giờ giấc ghi danh:  1 giờ 30 trưa đến 6 giờ chiều
Địa điểm ghi danh:  Phòng B
Kính mong quý phụ huynh ghi danh cho con em mình càng 
sớm càng tốt. Xin cám ơn.

Hình Ảnh Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Một số hình ảnh ngày lễ bổn mạng đang lẩn lượt lên mạng 
trang nhà trong những ngày và tuần tới.  Xin công đoàn đón 
xem trên www.cddmmtanaheim.org

Hợp tác truyền giáo: Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ

Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (The Order of Friar Servants of Mary 
or Servite) được thành lập ở ngoại ô Florence, nước Ý vào 
năm 1233. Lễ tưởng nhớ bảy Vị Thánh sáng lập dòng là vào 
ngày 17 tháng 2 hằng năm. Trong số các vị Thánh và Chân 
phước của Dòng, người được biết đến nhiều nhất có lẽ là 
Thánh Peregrine Laziosi, thánh bổn mạng của những người 
bệnh bị ung thư và bệnh hiểm nghèo. Ngày nay, Dòng có các 
linh mục, các thầy, các sơ và các giáo dân theo tinh thần tôi 
tớ Đức Maria phục vụ trong nhiều việc tông đồ ở Tây Âu, 
Ấn Độ, Philippines, 5 khu vực pháp lý ở Châu Phi, Indone-
sia, Úc, Bắc, Trung, và Nam Mỹ.
 
Ba linh mục của Dòng người Mỹ từ Chicago là cha Edwin 
Kinch, Cha Michael Delehanty, và Cha Br. Timothy Cul-
hane, đến Tongoland vào năm 1948 (ngày này gọi là Zu-
luland) để thiết lập các cơ quan truyền giáo Công Giáo của 
quốc gia Zulu. Các Ngài bắt đầu công việc của mình tại Hội 
Truyền giáo Đức Mẹ Ingwavuma và nhanh chóng thành lập 
5 trung tâm lớn và hàng chục trung tâm nhỏ để truyền giáo 
và thi hành mục vụ cho các dân tộc sống ở Đông Bắc Nam 
Phi giáp Ấn Độ Dương và Swaziland. Đây là một vùng đất 
hiểm trở, địa hình đồi núi khô hạn, ngoại trừ một dải hẹp 
giáp Ấn Độ Dương.

Trọng tâm của việc Truyền giáo của Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ 
ở Hoa Kỳ trong những năm qua là sự hỗ trợ mục vụ cộng 
đồng hàng ngày đối với người Công giáo Zulu tại các Hạt và 
việc truyền bá Phúc âm hóa cho những người không Công 
giáo. Nhiệm vụ chính của các nhà truyền giáo ngày nay là 
tiếp tục việc loan báo Tin Mừng và thiết lập thành công các 
cộng đồng Công Giáo. Người Zulu là nhóm dân tộc lớn nhất 
ở Nam Phi và người Công giáo chiếm khoảng 4.2 phần trăm.  
Người Mỹ, Ái Nhĩ Lan, Canada và Pháp của dòng đã phục 
vụ tại Zululand (Kwa Zulu). Hai linh mục dòng gốc người 
Zulu đầu tiên đã qua đời khi còn trẻ là Cha Paul Mngomezu-
lu vào năm 1988 và cha Mafanisa Mtembu năm 2017. Đức 
Cha người gốc Ái Nhĩ Lan là Đức Cha Michael O’Shea, 
là Giám mục đầu tiên của tỉnh dòng mất năm 2006. Đức 
Tổng Giám mục Mandla S. Jware, là Giám mục gần đây 
nhất củaDdòng. Vào tháng 6 năm 2021, Ngài trở thành Tổng 
Giám mục của Durban, Nam Phi.
 
Trong hơn 70 năm qua làm công tác mục vụ, Dòng đã thành 
lập một nhà thờ địa ở phương khá mạnh và tham gia tích cực 
vào các trung tâm phụng vụ, gồm có: phòng khám chăm sóc 
sức khỏe chính yếu, giáo dục tại các trường phổ thông và 
trường trung học hàng đầu ở phía bắc Nam Phi, cải thiện hệ 
thống nước và hệ thống ống nước trong nhà loại bỏ bệnh sốt 
rét, gắn điện và cải thiện những con đường gồ ghề không trải 
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