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Lễ Cầu cho Các Linh Hồn
Thứ Tư ngày 2 tháng 11 năm 2022 lúc 1:30 pm Trưa tại 
Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành 

Đêm Ca Nguyện Vinh Danh Các Thánh Tử Vì Đạo Việt 
Nam
Thứ Bẩy ngày 19 tháng 11 năm 2022 lúc 6:00 pm Chiều tại 
TTCG ( Nhạc Sĩ Vũ Đình Ân )

Lễ Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam tại Nhà Thờ Chính 
Toà 
Thứ Bẩy ngày 26 tháng 11 năm 2022  lúc 8:30 am sáng địa 
điểm Linh Đài Đức Mẹ Lang Vang 

In Sách Kỷ yếu cho Lễ Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam 
Mời các cộng đoàn và các ban ngành tham dự đóng góp 
bài viết về một vị Thánh hoặc hình ảnh. Hạn chót gửi bài 
cho Ban Thư Ký ngày 24/10 qua email: thuky@cddmmtan-
aheim.org.

Thứ đắng nhất không phải là thuốc, mà đó là sự tủi nhục.
Thứ đẹp nhất không phải là dung mạo, mà đó là tâm hồn.

Thứ mệt mỏi không phải là cơ thể, mà đó là trái tim.
Thứ khiến ta say không phải là rượu, mà đó là tình người.

Điều khó làm nhất không phải là đại sự, mà đó là sự kiên trì.
Cái khó vượt qua nhất không phải là tình cảm, mà đó là thời 

gian từng ngày.
Chân thành mà sống, nhẹ nhàng mà buông.

Nguồn: Internet
Sưu tầm: Ban Thư Ký

*****************************************
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

Giáo Xứ St. Boniface - 2022 
Gaudete Concert

Thứ Sáu ngày 9 tháng 12, 2022 lúc 7:30pm

Giải Tội
Thứ Ba ngày 13 tháng 12 (Tiếng Việt) lúc 7:00pm

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
Thứ Bảy, Lễ Vọng Giáng Sinh - 24 tháng 12 năm 2022

 4:00 pm - Ca Đoàn Thiếu Nhi (Tiếng Anh)
4:30 pm - Thánh Lễ (Tiếng Anh)
6:15 pm - Thánh Lễ (Tiếng Việt)

9:00pm - Thánh Lễ (Tiếng Tây Ban Nha)
12:00am- Thánh Lễ Nửa Đêm (Tiếng Anh)

 
Thánh Lễ Giáng Sinh

Chủ Nhật, Lễ Giáng Sinh - 25 tháng 12 năm 2022
6:30am - Thánh Lễ (Tiếng Anh)

8:00am - Thánh Lễ (Tiếng Tây Ban Nha)
10:00am - Thánh Lễ (Tiếng Anh)

12:00 pm - Thánh Lễ (Tiếng Tây Ban Nha)
3:00pm - Thánh Lễ (Tiếng Tây Ban Nha)

5:00pm - Thánh Lễ (Tiếng Anh) 
6:30pm - Thánh Lễ (Tiếng Tây Ban Nha)

Thánh Lễ Giao Thừa
Thứ Bảy, Lễ Giao Thừa -  31 tháng 12 năm 2022

4:30 pm - Thánh Lễ (Tiếng Anh)
6:15 pm - Thánh Lễ (Tiếng Việt)

12:00am- Thánh Lễ Nửa Đêm (Tiếng Tây Ban Nha)

Thánh Lễ Đầu Năm
Chủ Nhật, Lễ Đầu Năm - 1 tháng 1 năm 2023

6:30am - Thánh Lễ (Tiếng Anh)
8:00am - Thánh Lễ (Tiếng Tây Ban Nha)

10:00am - Thánh Lễ (Tiếng Anh)
12:00 pm - Thánh Lễ (Tiếng Tây Ban Nha)
3:00pm - Thánh Lễ (Tiếng Tây Ban Nha)

5:00pm - Thánh Lễ (Tiếng Anh) 
6:30pm - Thánh Lễ (Tiếng Tây Ban Nha)  

Văn Phòng Giáo Xứ:
Đóng cửa ngày 24 & 25 Tháng 12, 2022 

ngày 31 Tháng 12, 2022 & 1 Tháng 1, 2023

Chúa Nhật, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2022
$21,898.48 (49 E-Giving)

Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C

Lc 17, 5-10

“Nếu các con có lòng tin”

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

1. Trong thế giới này, tôi không thể tận mắt nhìn thấy Con 
Thiên Chúa Đấng Tối Cao, ngoại trừ Mình và Máu Cực 
Thánh của Ngài. In this world I cannot see the Most High 
Son of God with my own eyes, except for His Most Holy 
Body and Blood. (Thánh Phanxicô thành Assisi).

2. Bao lâu chúng ta chưa có một tình yêu nồng nàn đối với 
Chúa chúng ta trong Phép Thánh Thể, chúng ta sẽ chẳng đạt 
được gì cả. Until we have a passionate love for our Lord in 
the Most Blessed Sacrament we shall accomplish nothing. 
(Thánh Phêrô Julian Eymard).

Tháng 10, ngày 08: Legio Marie

Tháng 10, ngày 15: Hội Dòng Ba Đa Minh

Tháng 10, ngày 22: Canh Tân Đặc Sủng

Tháng 10, ngày 29: 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

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: Cô Bùi Mai Thảo (***) ***-****
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: 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

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

BAÛN TIN COÄNG ÑOAØNBAÛN TIN COÄNG ÑOAØN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

CHÚA NHẬT TUẦN XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN C • NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2022

ĐÓNG GÓP

LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ

LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG THÁNG 11LỊCH TRÌNH MÙA GIÁNG SINH

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

Quý vị và các bạn thân mến,
Ai có lỗi thì phải chịu phạt và ai có tội thì phải đền tội. Đó là 
một quy luật tất yếu và thường hằng trong đời sống con người. 
Quy luật đó được hình thành, tuân thủ và vẫn được duy trì trong 
xã hội loài người từ bao đời cho đến ngày hôm nay. Ai phạm 
tội giết người thì phải chịu án chung thân hoặc tử hình; người 
nào vi phạm pháp luật, trộm cướp, bạo hành… thì chính người 
đó sẽ bị trừng trị. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cha, người 
mẹ vì thương con mình mà thảm thiết kêu xin được nhận án, 
được ngồi tù hoặc chết thay cho con. Chỉ có tình thương lớn lao 
mới là động lực thôi thúc người ta sẵn sàng và vui lòng nhận 
về mình những thiệt thòi, đau đớn của người mình yêu thương. 
Cô giáo trẻ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã sẵn 
sàng nhận lấy hình phạt thay cho đứa học trò ngỗ nghịch. Hành 
động đó chắc chắn được xuất phát từ tình thương của cô dành 
cho học trò mình. Chứng kiến cảnh cô giáo tự nguyện nhận lấy 
hình phạt thay cho mình, cậu học trò ngỗ nghịch ấy đã hết sức 
xúc động. Cậu đã nhận lỗi của mình và sửa đổi tính xấu để trở 
thành một người học trò tốt. Nhìn lại đời mình, có lẽ mỗi người 
chúng ta cũng có kinh nghiệm đựợc ai đó nhận hình phạt thay 
cho mình khi mình lầm lỗi. Có lần nào đó mình ngỗ nghịch bị 
bố phạt mấy roi, nhưng mẹ đã ôm lấy mình, để lằn roi quất trên 
người mẹ. Có lúc nào đó mình bất cẩn làm rơi mất số tiền lớn, 
bố đã lấy số tiền dành dụm được khá lâu đền lại cho người ta để 
mình không bị người ta mắng nhiếc, gây khó dễ. Và chúng ta 
đã ít phạm lỗi hơn, trưởng thành hơn, và sống tốt hơn từ những 
kinh nghiệm ấm áp đó. Mùa Chay về! Chúng ta lại có cơ hội 
sống kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương nơi mầu nhiệm 
Vượt Qua của Đức Kitô. Vì tội lỗi của mình, chúng ta phải chịu 
án phạt là phải chết và phải xa cách Thiên Chúa đời đời. Chúng 
ta không có khả năng tự cứu lấy mình khỏi án phạt đó mà chỉ 
có Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa mới là Đấng đẹp lòng Thiên 
Chúa Cha và là Đấng duy nhất có thể dùng máu và cái chết của 
Người để xóa đi tội lỗi, xóa bỏ án chết đó cho chúng ta và dẫn 
chúng ta trở về với Thiên Chúa Cha nhân lành. Điều này đã 
được thánh Gioan Tẩy Giả tuyên bố ngay khi gặp thấy Chúa 
Giêsu bắt đầu sứ vụ của mình: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây 
Đấng xóa bỏ tội trần gian”. Qua tuyên ngôn đó của mình, thánh 
nhân đã làm chứng rằng Chúa Giêsu chính là Đấng cứu độ trần 
gian, là Đấng xóa bỏ tội lỗi của nhân loại. Về điều này, thánh 
Phêrô tông đồ còn nhấn mạnh thêm rằng chính Chúa Giêsu là 
Đấng đã mang lấy tội lỗi chúng ta vào thân thể Người mà đưa 
lên cây thập giá, và cũng chính Người đã mang lấy những vết 
thương để chúng ta được chữa lành (1 Pr 2, 24-25). Ước gì Mùa 
Chay thánh này đưa chúng ta vào huyền nhiệm tình yêu của 
Đấng Chịu đóng đinh trên thánh giá để gánh thay hình phạt cho 
chúng ta và đem ơn cứu độ đến cho chúng ta. Nhờ đó, chúng 
ta biết hoán cải đời mình và trở nên những người con ngoan 
ngoãn, tốt lành của Thiên Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết và sống lại để chúng con được 
sống một đời sống mới. Xin cho chúng con dám cùng chết với 
Chúa khi quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi và những tính hư 
nết xấu để được cùng Chúa bước vào đời sống mới nơi chan 
hòa tình thương, hạnh phúc và vinh quang của Chúa. Amen.  
Tác Giả: Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ

2. Hầu Hết Các Cử Tri California Phản Đối Dùng Tiền Thuế 
của Người Dân để Tài Trợ cho Việc Phá thai
Hiện tại những người đóng thuế ở California đã phải đối phó 
với nạn lạm phát tăng vọt, giá xăng cao ngất trời, và khả năng 
lo tiền nhà cửa càng ngày càng khó khăn. Hầu hết các cử tri 
phản đối việc dùng tiến thuế để tài trợ cho việc phá thai, đặc 
biệt là để chi trả cho những phí tổn của những người từ các tiểu 
bang khác tìm đến California để phá thai. Cơ quan Lập Pháp 
đã tăng tài trợ cho việc phá thai lên $200 triệu trong năm nay. 
Nếu Dự Luật 1 được thông qua, các nhà phân tích dự đoán 
rằng số lượng người từ các tiểu bang khác tìm đến California 
để phá thai có thể tăng thêm hàng chục ngàn — có nghĩa là sẽ 
cần thêm hàng triệu đô la nữa.

3. Hầu Hết Các Cử Tri California Tin vào Sự Công Bằng trong 
Vấn Đề Sinh Sản
Hầu hết các cử tri California tin rằng cần có sự bình đẳng và 
công bằng trong các dịch vụ dành cho phụ nữ muốn phá thai và 
những người muốn làm mẹ. Dự Luật 1 dành ưu tiên hàng đầu 
để tài trợ cho những người muốn phá thai bằng chính đồng tiền 
của những gia đình đang gặp khó khăn trong việc trả tiền nhà 
ở, tiền đi chợ, đổ xăng, khu phố an toàn để sinh sống, bảo hiểm 
sức khỏe và những dịch vụ chăm sóc cho trẻ em.

Chịu Phạt Thay
Chuyện kể rằng: tại một lớp học trong ngôi 
làng nhỏ ở Nam Phi, những học sinh bản xứ 
này rất ngỗ nghịch nên nhiều giáo viên tình 
nguyện chỉ đến dạy được vài hôm là rời đi. Một 
ngày nọ, một cô giáo trẻ tên là Sandina tình 
nguyện đến nhận lớp học này. Cô đã đi thăm 
hết các gia đình trong làng trước khi khai giảng 

lớp học. Thấy cô giáo mới hiền lành, bọn trẻ bèn rủ nhau đến 
lớp rất đông. Ngày đầu tiên, cô Sandina viết lên bảng những tội 
mà bọn trẻ hay vi phạm với hình phạt được quy định kèm theo: 
chọc bạn: 10 roi; đánh nhau: 15 roi; ăn cắρ: 20 roi; và thuyết 
phục được cả lớp vui vẻ đồng tình. Thế rồi ngay trong ngày 
hôm đó, cậu bé Jastun bị các bạn tố cáo là đã ăn cắp bánh mì. 
Khi bị gọi lên, cậu bé lạnh lùng xòe bàn tay thẳng ra trước mặt, 
sẵn sàng chịu 20 roi theo qui định. Cả lớp lao xao, chờ đợi xem 
cảnh tượng Jastun bị cô cho 20 roi vào tay. Thế nhưng, thay vì 
cầm roi đánh vào tay Jastun, cô Sandina lại đưa roi cho nó và 
nói: “Vì cô là cô giáo mà không dạy em cho tốt nên cô sẽ chịu 
hình phạt thay em”. Jastun hết sức bất ngờ và cả lớp chợt im 
bặt, kinh ngạc. Cô Sandina ngửa tay ra, đặt trên bàn và bắt buộc 
Jastun phải đánh. Jastun khẽ đánh nhẹ vào bàn tay cô, nhưng 
cô bắt nó phải quất mạnh hơn. Được vài roi, lòng bàn tay cô đã 
hằn lên những lằn đỏ, Jastun òa khóc, ném cây roi xuống đất 
rồi chạy ra khỏi lớp. Cả lớp đều khóc và cô Sandina cũng khóc. 
Ngày hôm sau, Jastun trở lại lớp, ngoan ngoãn vòng tay xin 
lỗi cô Sandina và cả lớp. Cậu hứa là sẽ không bao giờ nghịch 
ngợm và ăn cắp nữa. Không khí của lớp học từ đó cũng hoàn 
toàn thay đổi. Mọi người yêu thương nhau và những em học 
sinh hay quậy phá, cứng đầu nhất trước đây cũng đã sửa đổi 
tính tình, trở nên ngoan ngoãn và dễ thương. 

Một Giáo Hội Mở Rộng cho Tất Cả Mọi Người
Chúng ta cầu xin cho Giáo Hội, luôn trung thành và can đảm 
rao giảng Tin Mừng, trở nên một cộng đồng hiệp nhất, tương 
thân tương trợ, và niềm nở với mọi người trong tinh thần hiệp 

hành.
*****

Ý Cầu Nguyện Trong Tuần
Hãy năng lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện cho hoà bình thế 

giới.

 Mời Họp Chuẩn Bị Các Sinh Hoạt của Cộng Đoàn 
Để chuẩn bị cho việc tổ chức sinh hoạt cộng đoàn trong những 
tháng tới, Cha Quản Nhiệm, thầy Sáu, Sơ và Ban Thường Vụ 
xin hân hạnh mời qúy vị Hội Trưởng, Hội Phó, Ban Điều Hành 
Các Ban Ngành Đoàn Thể đến tham dự buổi họp vào sáng Chủ 
Nhật ngày 16 tháng 10 lúc 7:45am tại phòng họp E của giáo xứ
Trong buổi họp này, các sinh hoạt sau đây sẽ được đi qua:
1. Lễ Tạ Ơn
2. Lễ Giáng Sinh 2022 (Gaudete của GX, Lễ Giáng Sinh, Lịch 
Cộng Đoàn, etc.)
3. Lễ Tất Niên 2022 vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1, 2023)
4. Các Sinh Hoạt Cộng Đồng (Lễ Các Đẳng Linh Hồn, Lễ Các 
Thánh Tử Đạo VN, etc.,)
5. Gây Quỹ Cộng Đoàn cho năm 2023

Kính mong qúy vị tham dự đông đủ. Sự hiện diện đông đủ của 
qúy vị là niềm khích lệ cho Ban Thường Vụ trong việc tổ chức 
các sinh hoạt của Cộng Đoàn trong những tháng ngày tới. Xin 
chân thành cám ơn!
 Thông Báo Của Liên Nhóm Cursillo
Cursillo sẽ có họp vào sáng mai Chúa Nhật  ngày 11/10/2022 
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.  
Xin vui lòng đến trước 7:45 AM. 

Ban Trị Sự kính báo

 Thông Báo của Hội Legio Mariae
Hội Legio Mariae sẽ không có họp thứ Bẩy tuần tới, ngày 8 
tháng 10 năm 2022, vì Giáo Xứ có hội chợ Panamericana.  Xin 
cám ơn quý vị. 

 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 8 tháng 10 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 2022 và tới tháng 6 năm 2023. (Fiscal year 2022 -
2023)

  Nghi Thức Chúc Lành Cho Những Cặp Hôn Nhân
Vào Thứ Bảy Đầu Tháng 11, sau Thánh Lễ Thứ Bảy chiều
ngày 5 tháng 11 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 11

 Thông Báo Từ Văn Phòng Life, Justice, and Peace về Dự 
Luật Số 1 - Bỏ Phiếu “NO” Chống Dự Luật 1
Điều đáng buồn là California đã có một số luật lệ phá thai dễ 
dãi nhất trên toàn quốc. Luật pháp của chúng ta cho phép phá 
thai vì bất kỳ lý do nào cho đến khi thai nhi có khả năng sinh 
tồn (khoảng 24 tuần của thai kỳ), và luật phá thai muộn là để 
bảo vệ tính mạng hoặc sức khỏe của người mẹ. Các quyết định 
gần đây của tòa án vẫn không thay đổi thực tế đó ở California.

Năm nay, thống đốc và các nhà lãnh đạo lập pháp của chúng ta 
đã tuyên bố sẽ biến California thành “thánh địa phá thai.” Họ 
đang thực hiện lời hứa của họ bằng cách thông qua 20 dự luật 
để mở rộng luật phá thai, và phân bổ $200 triệu trong ngân sách 
tiểu bang để chi trả cho những phí tốn phá thai cho phụ nữ ở 
California và những người ngoài tiểu bang muốn tới California 
để phá thai.

Cơ quan Lập Pháp California đã đưa Dự Luật 1 vào lá phiếu 
tháng 11 – dự luật cực đoan này, nếu được cử tri chấp thuận, sẽ 
bỏ luật hiện hành và vĩnh viễn dùng tiền thuế của người dân để 
tài trợ cho các trường hợp phá thai muộn nhưng lại không đặt 
một giới hạn nào. 

Dự Luật 1 sẽ loại bỏ các giới hạn hợp lý hiện tại đối với việc 
phá thai muộn và dựng lên một “thánh địa phá thai” ở Califor-
nia. Dự Luật 1 không cần thiết để bảo vệ sức khỏe của phụ nữ 
hoặc quyền tự do sinh sản của họ.

Bỏ phiếu “NO” chống lại Dự Luật 1 vẫn giữ nguyên luật hiện 
hành của California về phá thai như đang có hiện nay.

Cuộc thăm dò gần đây cho thấy các cử tri ở California có nhiều 
điểm chung với nhau về vấn đề phá thai. Hầu hết các cử tri 
phản đối dùng tiền thuế để tài trợ cho việc phá thai, và họ đồng 
ý ủng hộ các giới hạn hợp lý đối với việc phá thai muộn. 70% 
cử tri California tin rằng cuộc sống của con người bắt đầu từ 
khi được thụ thai hoặc từ khi có khả năng sinh tồn.

1. Hầu Hết Các Cử Tri California Phản Đối Việc Phá Thai 
Muộn
Một phần lớn cử tri California phản đối việc phá thai muộn và 
hiểu rằng cần phải có những giới hạn hợp lý như chúng ta đang 
có hiện nay. Dự Luật 1 sẽ hủy bỏ những giới hạn này và cho 
phép phá thai không hạn chế vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ thời 
điểm nào – ngay cả trước giờ sinh nở. Hầu hết các cử tri đều 
phản đối điều này.

 Trang 3 Trang 2
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