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Chúa Nhật, Ngày 28 Tháng 8 Năm 2022
$25,049.66 (51 E-Giving)

Quỹ Mua Máy Lạnh: $4,159.00

*****************************************
ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ

***********************************
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đổi phiếu mua thực phẩm 
tại các chợ Á Đông, Sài Gòn và Đà Lạt. Xin vui lòng 
liên lạc:  
Chị Thắm .......................................(714) 632-5786 
Chị Quỳ ..........................................(714) 530-1623
Chị Thục .........................................(657) 345-0682
Chị Jenifer ......................................(714) 732-2750
Chị Kim Anh ..................................(714) 661-0135
Xin Cộng Đoàn dân Chúa ủng hộ mua phiếu thực phẩm 
nơi Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, nhằm giúp đỡ quĩ của 
Hội, cũng như các sinh hoạt Cộng Đoàn

Hãy Cảm Tạ
- Hãy cảm tạ, vì bạn chưa có đủ những gì bạn muốn. Vì nếu 
bạn có đủ rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa 
đâu ?
- Hãy cảm tạ, những điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết 
rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao?
- Hãy cảm tạ, khi gặp lúc khó khăn. Vì không gặp khó khăn 
bạn sẽ thiếu kiên nhẫn và không trưởng thành.
- Hãy cảm tạ, khi bạn còn những nhược điểm.  Vì nếu không 
còn nhược điểm, bạn sẽ dễ tự mãn và không chịu học hỏi để 
tiến bộ, và cải thiện bản thân tốt hơn.
- Hãy cảm tạ, khi gặp những thử thách. Vì nếu không có thử 
thách nào thì bạn không có kinh nghiệm sống, và nghị lực để 
thắng mọi khó khăn trong cuộc sống.
- Hãy cảm tạ, về những lỗi lầm bạn đang có.  Vì nếu không 
có lỗi lầm thì bạn dễ tự mãn, và biết bình tâm lắng nghe để 
sống hài hòa, vui vẻ như hôm nay.
- Hãy cảm tạ, những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn mệt mỏi là 
đang phục vụ gia đình và tha nhân rất nhiều.
- Thật là dễ dàng để cảm tạ và vui mừng những lúc gặp may 
mắn cũng như khi khó khăn, khổ cực.
 Vì nó tạo cho bạn thành con người có nghị lực và bản lãnh, 
để sống một cuộc đời thật bình an và hạnh phúc...!!!

Nguồn Internet
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

trong thời gian. Đối với Chúa, không có khái niệm quá khứ 
hay vị lai, Người luôn là hiện tại. Để lĩnh hội được Thực 
Tại tuyệt đối, ta phải rũ bỏ mọi khái niệm của thế giới hiện 
tượng. Ta không thể đạt được Người qua trí tuệ và kiến 
thức, nhưng qua thực nghiệm tâm linh, qua sự gần gũi thiết 
thân với Chúa. Đừng dùng ngôn từ hay ý niệm đặt tên cho 
Đấng Sáng Tạo, bởi Người vượt lên khỏi thế giới ảnh tượng. 
Thiên Chúa là huyền nhiệm khôn dò khôn thấu. Chỉ trong 
Đức Giêsu, mầu nhiệm Thiên Chúa mới được vén mở một 
cách trọn vẹn. Vì thế, khi lắng nghe và thực hành lời Chúa 
Giêsu dạy, con người sẽ được khơi mở để nhận biết sự hiện 
diện đầy yêu thương của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, giữa dòng đời ngược xuôi muôn hướng, xin cho 
chúng con biết trở về với Chúa là nguồn cội sự sống. Xin 
đừng để con lạc trôi giữa vòng xoáy lợi danh lạc thú, nhưng 
biết phân định hướng đi cho hành trình mới, nơi ấy có Chúa 
là nguồn hạnh phúc bình an đích thực. Amen.

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

Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C

Lc 14,1.7-14

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, 

anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm 

môn đệ tôi được.” (Lc 14,26)

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 Việc Bãi Bỏ Án Tử Hình
Chúng ta cầu nguyện để án tử hình, là điều tấn công vào phẩm 
giá con người, có thể được luật pháp bãi bỏ trong mọi quốc gia

*****
Ý Cầu Nguyện Trong Tuần

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

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

Tháng 10, ngày 09: Legio Marie

Tháng 10, ngày 16: Hội Dòng Ba Đa Minh

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

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM
Giáo Xứ St. Boniface, Giáo Phận Orange, California, USA

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805 * Tel: (714) 956 3110 * Fax: (714) 399-0566
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 9

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

BAÛN TIN COÄNG ÑOAØNBAÛN TIN COÄNG ÑOAØN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

CHÚA NHẬT TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN C • NGÀY 3 THÁNG 9 NĂM 2022

ĐÓNG GÓP

LỜI HAY Ý ĐẸP
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này không sinh sản ở đại dương rộng lớn hay các vùng nước 
mặn mà bơi về dòng suối ngọt, nơi chúng được sinh ra để đẻ 
trứng. Hành trình trở về thật vất vả gian lao, chúng phải bơi 
ngược dòng chảy tự nhiên để trở về quê hương. Trên đường 
về chúng phải đối mặt với bao nguy hiểm, phải vượt qua 
thác ghềnh với nỗi lo bị tiêu diệt. Những con cá không vượt 
qua thác được sẽ trở thành thức ăn cho loài ó biển. Những 
con vượt thác thành công thì gần như kiệt sức nhưng nó vẫn 
cố gắng hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất đời mình, đó là 
đi tìm con đực, giao hợp, đẻ trứng và cuối cùng là chết một 
cách yên bình ở chính nơi mình sinh ra. Khi mùa xuân đến, 
đàn cá con lại trôi theo dòng nước tiến ra biển, bắt đầu hành 
trình cuộc đời mới. (Theo Trí Thức Trẻ)

Quý vị và các bạn thân mến,
Cá hồi là loài cá tượng trưng cho tình yêu quê hương nguồn 
cội. Bất luận đi xa đến đâu, nó cũng tìm cách trở về nguồn 
cội. Tận sâu trong tâm thức con người cũng luôn khắc khoải 
một câu hỏi “Tôi là ai? Tôi được hiện hữu như thế nào? 
Cùng đích của cuộc đời là ở đâu? Vũ trụ, nhân loại này do 
đâu mà có? Ai là người cầm trịch những điều kỳ diệu ấy?”
Tư duy phương Tây cho rằng nước là nguyên lý đầu tiên 
phát sinh ra vạn vật và con người. Nước lưu chuyển mà tạo 
thành vạn vật, bồi đắp sông ngòi, nuôi dưỡng cỏ cây, muông 
thú…Còn người phương Đông lại quan niệm vũ trụ này 
do hai cực âm dương tương giao hòa hợp, biến dịch không 
ngừng mà tạo thành. Vạn vật sinh sôi nảy nở cách huyền bí 
và quyến rũ. Ta chào đón ngày mới với ánh bình minh tươi 
sáng. Vòng thời gian bất tuyệt với những chu kỳ tiếp nối 
nhau vừa duy trì cái cũ vừa tạo ra cái mới. Bao nhiêu xuân 
qua, hạ tới, đông tàn, bao nhiêu hỗn độn cuồng dại cứ thổi 
qua trần thế. Trong cõi sâu thẳm tâm hồn, con người cảm 
nhận có một Đấng Sáng Tạo tài tình:

“Thuở ấy chưa có Hữu, cũng không có Vô. Chưa có khí, 
chưa có bầu trời. Có gì bao phủ, có gì chở che. Phải chăng 
là nước, nước sâu khôn dò. Thuở ấy chưa có sự chết, cũng 
không có bất tử. Chưa có gì phân biệt ngày và đêm. Nhất 
Thể ấy không hơi thở, chỉ hô hấp bằng nội lực…Rồi tình yêu 
ban đầu xuất hiện. Tình yêu là mầm mống ban sơ của tinh 
thần. Các thi nhân tìm thấy trong suy tư. Mối liên hệ trong 
Vô có Hữu. Ai biết nó và ai dám hỏi. Từ đâu sinh ra, tạo vật 
từ đâu có. Các Thần linh ra đời sau tạo vật. Vậy ai hay sáng 
tạo có từ đâu? Hỡi nguồn gốc đầu tiên trong cuộc sáng tạo 
này. Người tạo tác hay không tạo tác. Hỡi con mắt trên cao 
theo dõi thế gian này. Hẳn Người biết? Biết đâu người chẳng 
biết?” (Rig Veda - Bài Ca Sáng Thế)

Thiên Chúa là Thực Tại tuyệt đối, là cái ngã bao trùm phủ 
lấp vũ trụ đại đồng. Người vẫn tồn tại hằng cửu vượt thời 
gian, không gian và ý tưởng con người. Người vô hạn chẳng 
phải vì không bị giới hạn mà Người là nền tảng của tất cả 
những điều hữu hạn. Người hằng cửu không phải trái ngược 
với cái nhất thời mà là thực tại luôn hiện hữu ở mọi vật 

 Thông Báo Từ Văn Phòng Life, Justice, and Peace về 
Dự Luật Số 1
Vui Lòng Hỗ Trợ Options United, Giúp Đỡ Phụ Nữ trong 
Hoàn Cảnh Khó Khăn 

Trong thế giới ngày nay, người Công Giáo được mời gọi 
hỗ trợ cho các thai nhi và những người mẹ của các em, để 
không một phụ nữ nào cảm thấy mình không còn lựa chọn 
nào khác ngoài việc phá thai. Bạn có biết ai đang phải đối 
phó với việc mang thai ngoài ý muốn, hoặc thai nghén khó 
khăn, cần được chăm sóc trước khi sinh nở, hoặc cần được 
giúp đỡ cho các em nhỏ? Vui lòng phổ biến đường dây trợ 
giúp của Options for Pregnancy: 877-398-7734, nhân viên 
của Options United sẽ giúp cho quý vị. Quý vị cũng có thể 
vào trang mạng, www.optionsforpregnancy.com. Dịch vụ 
hỗ trợ quan trọng này kết nối phụ nữ và các gia đình với hơn 
170 trung tâm trợ giúp các phụ nữ mang thai và các nguồn 
hỗ trợ khác trên toàn tiểu bang chăm lo cho sự sống, nhưng 
nó chỉ có thể được thực hiện với sự giúp đỡ của quý anh chị 
em. Các đức giám mục thuộc tất cả mười hai giáo phận tại 
California của chúng ta đã tán thành dịch vụ tiên phong này 
và cùng đồng lòng xin quý anh chị em, sau khi đã suy nghĩ 
và cầu nguyện, hàng tháng hỗ trợ tài chánh, dù nhiều dù ít, 
tại trang mạng này, www.optionsunited.com/one. 

BỎ PHIẾU “NO” ĐỂ CHỐNG DỰ LUẬT SỐ 1 

Đáng buồn thay, California hiện nay là một trong những tiểu 
bang được phép phá thai dễ dàng nhất trên toàn quốc. Đã 
vậy, Dự Luật số 1 sẽ cho phép phá thai không có giới hạn. 
Nếu đánh bại được dự luật này, các luật về phá thai vẫn giữ 
nguyên như trước, nhưng sẽ ngăn chặn được việc phá thai ở 
chu kỳ muộn. Các đức giám mục đang kêu gọi chúng ta hiệp 
nhất trong lời cầu nguyện và hành động để đánh bại Dự Luật 
Số 1. Vui lòng ghé vào trang mạng, www.CAcatholic.org/
Prop1 để tìm các câu trả lời cho mọi thắc mắc thông thường, 
và các nguồn trợ giúp để đánh bại dự luật sai lầm, tốn kém 
và không cần thiết này.

Về Nguồn
Đời sống con người là một hành trình dài 
tìm kiếm. Tìm sự sống, tìm tình yêu, tìm 
hạnh phúc… Có những cuộc tìm kiếm 
chứa chan niềm hy vọng, lại có những khắc 
khoải mà suốt đời không thể lấp đầy. Người 
ta bôn ba đến những chân trời xa tìm kiếm 
những điều mới lạ nhưng vẫn khát khao trở 
về hòa mình trong nguồn cội dấu yêu.

Khoa học đã sát thấy, mỗi năm, cứ đến mùa sinh sản, loài cá 
hồi lại thực hiện cuộc di trú hàng trăm hải lý. Bởi lẽ loài cá 

Cha Quan Nhiệm, Thầy Sáu, Sơ và Ban Thường Vụ 
xin chia buồn đến gia đình tang quyến 

về sự ra đi của: 

Chị Maria Đinh Thị Hồng
vừa qua đời vào ngày 26 tháng 8, 2022. Chị Maria là phu 
nhân của anh Đinh Chánh. Chị Hồng khi sinh thời và anh 
Chánh là ân nhân cộng đoàn, đóng góp rất nhiều trong các 
sinh hoạt của cộng đoàn trong rất nhiều năm qua. Anh chị 

cũng là ân nhân của nhiều đoàn thể khác. 

Xin Chúa trả công cho linh hồn Maria. Xin Chúa là Cha Nhân 
Từ và Đức Mẹ Mông Triệu đưa linh hồn chị Maria vào yên 

nghỉ bên các Ngài, hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời

Thành Kính Phân Ưu

--------
Chương Trình Tang Lễ

Thăm Viếng
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2022

2:00pm-8:00pm:Phát tang, phép xác, cầu nguyện và thăm viếng
Tại Lambertian Ministry Center

12211 Magnolia St. , Garden Grove, CA 92841

Thánh Lễ An Táng
Lúc 8:50 sáng Thứ Bảy, ngày 3 tháng 9, năm 2022

Tại Saint Boniface Catholic Church
120 N Janss St, Anaheim, CA 92805

Sau Thánh Lễ Linh Cữu Được An Táng
Tại Nghĩa Trang Holy Sepulcher Cemetery

7845 Santiago Canyon Rd, Orange, CA 92869

 Thông Báo Của Liên Nhóm Cursillo
Cursillo sẽ có họp vào sáng Chúa Nhật  ngày 11/9/2022 lúc 
7:45 AM tại phòng B. Kính mời Cha Quản Nhiệm và quý 
anh chị cursillistas đến tham dự buổi cầu nguyện và chia sẻ 

. Sẽ có VPĐH đến thăm liên nhóm.  Xin vui lòng đến trước 
7:45 AM.

 Nghi Thức Chúc Lành Cho Những Cặp Hôn Nhân
Vào Thứ Bảy Đầu Tháng 9, sau Thánh Lễ Thứ Bảy chiều 
ngày 3 tháng 9 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 9

 Thông Báo Tuyển Lễ Sinh (Giúp Lễ) 2022-2023
Phụ huynh em nào có tinh thần phục vụ Bàn Thánh, mời gọi 
các em tham gia vào Ban Giúp Lễ. 

Điều kiện:
1. Các em nam và nữ có lòng ao ước được Giúp Lễ.
2. Từ 10 tuổi trở lên 
3. Hiểu biết và thực hiện đúng nội quy
4. Các em sẽ được hướng dẫn và thử thách trước khi được 
nhận vào Giúp Lễ chính thức. 

Để hiểu rõ hơn xin liên lạc trực tiếp hoặc ghi danh với chị 
Michelle Đỗ (714) 781-9521

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi 
công việc tốt lành của chúng ta!

 Vui Tết Trung Thu Tại Cộng Đoàn
Tết Trung Thu cũng được gọi là Tết Nhi Đồng. Theo truyền 
thống hằng năm, Tết Trung Thu là dịp để các em thiếu nhi 
tập họp, cùng nhau đi rước lồng đèn, ca hát, vui chơi.

Nhằm tạo cơ hội để các em quây quần bên nhau nhân niên 
học mới bắt đầu, cũng là dịp khơi dậy tinh thần yên Văn Hoá 
Việt, năm nay Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim 
sẽ tổ chức rước đèn trung thu cho các em thiếu nhi chung 
quanh khuôn viên nhà thờ. Ban tổ chức sẽ phát bánh Trung 
Thu và lồng đèn cho tất cả các em. Xin quý phụ huynh tự 
mang bật lửa để giúp các em đốt đèn của mình. Đặc biệt, 
sẽ có 2 giải thưởng cho các em ghi danh tham dự cuộc thi: 
1 giải cho cuộc thi quốc phục đẹp nhất, 1 giải cho cuộc thi 
lồng đèn đẹp nhất. 

Để tiện việc sắp xếp, chấm điểm và trao giải, xin ghi danh 
cho các em dưới 18 tuổi (gồm: tên đầy đủ, tuổi, lớp giáo 
lý) tham dự thi quốc phục và lồng đèn qua email thuky@
cddmmtanaheim.org. Hạn chót là Chúa Nhật, ngày 11 tháng 
9 năm 2022

Thời gian: 7:30 - 8:00pm Thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 
2022 (Sau Thánh Lễ)

Xin quý phụ huynh sắp xếp và tạo điều kiện cho các em 
tham gia trong ngày hội tết.
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