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Tháng 10:
Tượng Đức Mẹ Fatima được đặt trên cung thánh cho tới thứ 
Bảy, ngày 29 tháng 10

Tháng 11:
Lễ Các Thánh: Thứ Ba, ngày 1 tháng 11 (6:30pm -Viet-
nam, 5:30pm - English, 8:00pm - Spanish)

Lễ Các Đẳng Linh Hồn: Cộng Đoàn sẽ không có Thánh Lễ 
vào tối thứ Tư ngày 2 tháng 11. Thay vào đó, Cộng Đoàn sẽ 
dâng Thánh Lễ vào thứ Bảy như thường lệ. Giáo dân có thân 
nhân qua đời trong năm vừa qua, có thể liên lạc BTV để ghi 
tên Thánh & tên người quá cố vào Sổ Cầu Nguyện để dâng 
lên trong phần Dâng Lễ

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.
******************************************

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 9 Tháng 10 Năm 2022
$27,629.58 (55 E-Giving)

$4,205.00 (Tiền Máy Lạnh)
$100 AC. Tuan Tran & Emily Nguyen (QSHCĐ)

Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm C

Lc 18,1-8

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho 

những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với 

Người sao?” (Lc 18,7)

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

“Bí tích Thánh Thể là điều bí nhiệm trong ngày của tôi, mang 
lại cho tôi sức mạnh và ý nghĩa cho mọi hoạt động phục vụ của 
tôi dành cho Giáo Hội và cho toàn thế giới. Hãy để Chúa Giêsu 
trong Phép Thánh Thể nói với lòng bạn. Chính Ngài là câu trả 
lời đích thực cho cuộc sống mà bạn đang kiếm tìm. Ngài ở lại 
đây với chúng ta: Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hãy tìm 
kiếm Ngài bất chấp mệt mỏi, đón nhận Ngài không chút do dự, 
yêu thương Ngài không lúc nào ngơi: hôm nay, ngày mai, và 
mãi mãi” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II).

Tháng 10, ngày 22: Canh Tân Đặc Sủng

Tháng 10, ngày 29: Giáo Dân

Tháng 11, ngày 05: 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

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM
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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:  (***) ***-****
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 XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN C • NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2022

ĐÓNG GÓP

LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ

LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG THÁNG 11

LỊCH TRÌNH MÙA GIÁNG SINH LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
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“Trong rừng có nhiều lối đi và tôi chọn lối đi không có dấu 
chân người”. Với nhà thơ Nguyễn Bính, khi mới biết yêu ông 
không đi con đường thẳng dù đường có nhiều hoa cỏ đẹp, ông 
chọn đi theo con đường vòng để được ngang qua nhà của người 
yêu. “Cái ngày cô chưa có chồng. Đường gần tôi cứ đi vòng 
cho xa. Lối này lắm bưởi nhiều hoa…(Đi vòng để được qua 
nhà đấy thôi)” (Nguyễn Bính – Qua Nhà). Khi đã có tình ý với 
một đối tượng, người ta sẽ có cách chọn lựa khác và có động 
lực để vượt qua tất cả. Khi thương, thì dù cách trở đò giang 
cũng thấy gần, khi tình đã cạn thì dù cách một bước chân cũng 
thấy xa. Trong tâm trí ta cũng có một con đường, đó là đường 
thiêng liêng đưa dẫn ta về với Chúa. Đức Giêsu đã vạch ra cho 
ta con đường sống qua việc hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa 
Cha. Đó là cúi mình xuống phục vụ mọi người, nhất là những 
người nghèo hèn bé mọn. Đó là đón nhận sự phản bội của môn 
đệ, lời chế nhạo của đám đông dân chúng. Người đã gánh lấy 
mọi tội lỗi của nhân loại mà đưa lên thập giá, đã thánh hóa tất 
cả bằng tình yêu và sự trao hiến đến cùng. Muốn có được sự 
sống, ta phải từ bỏ chính mình để vào con đường hẹp. Đôi lúc 
chúng ta tránh né không đi vào con đường hẹp mà thích đi trên 
con đường của sự dễ dãi với tiền bạc danh vọng, với đam mê 
lạc thú. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất 
dẫn tới hạnh phúc đích thực đó là con đường mang tên Giêsu 
như lời Người khẳng định “Thầy là Đường, là Sự Thật và là 
Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”(Ga 
14,6). Đó là con đường dẫn đưa chúng ta về trời với Thiên Chúa 
Cha là sự sống và nguồn ơn cứu độ. Con đường ấy không có 
hoa thơm trái ngọt, không có cờ xí nhạc hội tưng bừng nhưng 
là con đường của sự tự hủy, của yêu thương phục vụ và hiến 
dâng mạng sống mình vì tha nhân. “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là 
Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang 
hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang 
mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người 
trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng 
chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8).   Hãy xác tín rằng 
chúng ta không thể đến với Chúa Cha nếu không đi vào con 
đường Đức Giêsu đã đi. Đi vào con đường ấy là chấp nhận thập 
giá, chấp nhận mạo hiểm có khi phải đánh đổi cả mạng sống 
của mình. Đi vào con đường của Chúa là chấp nhận hy sinh, 
dám quên mình để phục vụ và yêu thương mọi người. Đi vào 
con đường hẹp là chấp nhận những thua thiệt theo cái nhìn của 
người đời để lãnh nhận phần thưởng cao quý từ lòng thương 
xót của Thiên Chúa. Sự sống của Chúa là đóa hoa được tưới 
tẩm bằng những hạt sương hy sinh từ bỏ. Hạnh phúc đích thực 
được kết dệt bằng những đau khổ trong lặng thầm cầu nguyện, 
trong nét khiêm nhường bé nhỏ, trong việc từ bỏ cái tôi ích kỷ 
để trọn lòng sống theo điều luật của Chúa. “Họ không làm điều 
ác nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. Đường lối huấn lệnh Ngài, 
xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài” 
(Tv 119,3.27). Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự 
Sống, xin cho chúng con xác tín vững vàng và hân hoan vui 
bước trên con đường của Chúa. Xin Chúa cùng đi với chúng 
con trên mọi nẻo đường của đời sống, để chúng con không sợ 
phải lạc đường mà về tới bến bình an. Amen.

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

Rõ ràng Thống Đốc Newsom đã đặt kỹ nghệ phá thai và những 
dịch vụ liên hệ lên ưu tiên hàng đầu, và không quan tâm thiết 
thực đến những phụ nữ nghèo đang nỗ lực gầy dựng một gia 
đình lành mạnh. Cơ quan lập pháp đã không sử dụng tiền thuế 
của người dân cách công bằng và hợp lý. Sau này nếu Dự Luật 
1 được thông qua, nó sẽ làm cho tệ nạn phá thai thêm tồi tệ hơn 
gấp nhiều lần. Dự luật này cần phải được ngăn chận trong kỳ 
bầu cử ngày 8 tháng 11 sắp tới đây. Chúng ta không thể để cho 
cơ quan lập pháp bắt chúng ta theo họ áp đặt tội ác và bất công 
lên xã hội ngày hôm nay.
LM Vincentê Phạm Ngọc Hùng

 Bỏ Phiếu “NO” Dự Luật 1 (Bulletin announcement từ 
cuối tuần này cho đến Nov 6)
Dự Luật 1 là vấn đề tồi tệ nhất trong tệ nạn phá thai ở Califor-
nia. Nó là biện pháp bầu cử rất tốn kém và xảo trá, nhằm hợp 
thức hóa việc phá thai muộn mà không đặt ra bất cứ giới hạn 
nào – cho bất kỳ lý do gì, vào bất cứ thời điểm nào, ngay cả lúc 
trước khi sinh ra, và do chính tiền thuế chi trả.

Dự Luật Số 1 không cần thiết. Điều đáng buồn là California đã 
có sẵn một số luật phá thai dễ dãi nhất trên toàn quốc, tuy nhiên 
vẫn còn một số giới hạn hợp lý để ngăn ngừa những trường hợp 
phá thai muộn. Luật phá thai hiện nay không cần tu chính vẫn 
cho phép phá thai, nhưng chỉ không được phá thai sau 24 tuần, 
ngoại trừ trường hợp bào thai gây nguy hại đến tính mạng và 
sức khỏe của người mẹ. Dự Luật Số 1 sẽ phá bỏ giới hạn thông 
thường này.

California không có giới hạn chi tiêu cho việc phá thai, và sau 
này với hàng ngàn người đến từ các tiểu bang khác, chi phí sẽ 
lên đến hàng trăm triệu. Đừng giao cho các nhà lập pháp một 
tấm chi phiếu sẵn tiền để chi trả cho việc phá thai, và đừng 
để họ biến California thành “sào huyệt phá thai.” Để tìm hiểu 
thêm, hãy vào trang mạng www.CAcatholic.org/Prop1

Con Đường Sống
Có hai vị hòa thượng cùng thực hiện chuyến 
chu du hành đạo. Họ phải đi qua nhiều con 
đường gồ ghề hiểm trở, bỗng lão hòa thượng 
hỏi tiểu hòa thượng: - “Này anh, nếu bước lên 
một bước là chết, lùi một bước về sau cũng 
phải chết, anh sẽ dừng chân hay đi tiếp và 
anh làm cách nào để vượt qua?” Không chút 

do dự, vị hòa thượng trẻ đáp: - “Thưa hòa thượng, trong tình 
huống đó, tôi sẽ tìm cách đi vòng sang con đường bên cạnh ạ”. 
(Theo Báo Dân Sinh)
Quý vị và các bạn thân mến,
Sống là đi tới và phải đi trên một con đường. Có con đường 
bằng phẳng, cũng có những lối đường quanh co khúc khủy. 
Mỗi người có một cách thức và hướng đi riêng để đạt được 
mục đích. Nhà văn Lỗ Tấn cho rằng “Kỳ thực trên mặt đất vốn 
làm gì có đường. Người ta đi mãi mà thành đường”. Ngược 
lại, nhà thơ Robert Frost lại có một lối đi khác, ông khẳng định 

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 D 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!

  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

 Báo Cáo Hội Chợ Giáo Xứ Tháng Sáu 2022 Vừa Qua
• Tổng số Tiền Lời Hội Chợ Giáo Xứ: $26,985
• Số tiền cộng đoàn VN bán được ở hội chợ (đưa cho giáo  

xứ): $14,091
• Tiền chi phí của cộng đoàn VN mua thực phẩm làm đồ ăn 

bán tại hội chợ nhưng tặng lại cho Giáo Xứ: $4,009
Xin cám ơn các vị mạnh thường quân, các hội đoàn, các cá 
nhân đóng góp vào hội chợ giáo xứ Fiesta 2022.
 Xin Tiền Đặc Biệt Trong Năm
World Mission Sunday, ngày 22 tháng 10
Archdiocese for the Military Services, USA, ngày 5 tháng 11
Retirement Fund for Religious, ngày 3 tháng 11

 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 12 tháng 11 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)

 Tuyên Bố Mới của Hội Đồng Công Giáo California
Hàng năm Giáo Hội Hoa Kỳ dành riêng tháng 10 để kêu tất cả 
các tín hữu cầu nguyện cách đặc biệt cho sự sống, không riêng 
gì cho các thai nhi, nhưng còn cho mọi sự sống từ lúc thụ thai 
cho đến ngày an nghỉ trong Chúa theo định luật của tự nhiên. 
Do vậy, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã trân trọng gọi tháng 
10 là “Respect Life Month,” Nếu dịch sát nghĩa, đây là “Tháng 
Tôn Trọng Sự Sống.” Để nhắc nhở và khuyến khích các tín hữu 
cầu nguyện cho sự sống, các đức giám mục đã ấn định Chúa 
Nhật đầu tiên trong tháng 10 là “Respect Life Sunday,” có ng-
hĩa là “Chúa Nhật Cầu Nguyện cho Sự Tôn Trọng Sự Sống.”

Trong khi các tín hữu Công Giáo thành tâm và liên lỉ cầu 
nguyện cho sự sống, Thống Đốc Gavin Newsom, vào ngày 27 
tháng 9 vừa qua, đã làm một công việc hoàn toàn phản nghịch 
lại sự sống. Ông đã ký một số dự luật chi trả thêm $200 triệu 
từ tiền thuế của người dân, một số tiền khổng lồ chưa từng có 
trong lịch sử của tiểu bang, để mở rộng kỹ nghệ phá thai. Ông 
tuyên bố rằng quyết định này nhằm, “bảo đảm cho tất cả phụ 
nữ ở tiểu bang của chúng tôi đáng được hưởng những quyền 
lợi dành cho họ và được đối xử bình đẳng trong mọi lĩnh vực 
của cuộc sống.”

Theo bà Kathleen Domingo, Giám Đốc Điều Hành của Hội 
Đồng Công Giáo California, lời tuyên bố của Newsom hoàn 
toàn mang tính cách mị dân và xảo trá. Trong một bản tuyên bố 
ngày 29 tháng 9, bà cho biết:

Các dự luật phá thai do Thống đốc Newsom ký bao gồm cơ sở 
hạ tầng phá thai mới, cho phép các y tá thực hiện các ca phá 
thai mà không cần sự giám sát của bác sĩ, buộc các chủ nhân 
các doanh nghiệp phải chi trả cho những ca phá thai của nhân 
viên, nếu họ không được bảo hiểm chi trả, và buộc hội đồng 
quản trị y khoa cấp tốc cấp giấy chứng nhận cho những người 
hành nghề phá thai. Khoản tài trợ này cũng bao gồm $20 triệu 
từ AB 1918 để trả học bổng và trả nợ cho các bác sĩ nghiên cứu 
về phá thai, và $20 triệu từ SB 1142 để chi trả cho việc đi lại, 
ăn ở, tiền xăng và hỗ trợ sản khoa cho những phụ nữ ngoài tiểu 
bang muốn tới phá thai tại California.

Trong khi đó ông thống đốc phủ quyết hỗ trợ sản khoa và những 
dịch vụ chăm sóc cho sản phụ trong tiểu bang muốn sanh con, 
qua việc cắt giảm Medi-Cal và các nguồn hỗ trợ cho sức khỏe 
về tinh thần của các sản phụ. Đầu năm nay, cơ quan lập pháp đã 
loại bỏ copays và tiền deductible cho các ca phá thai (SB 245). 
Trong khi đó, những phụ nữ nghèo với lợi tức thấp và các trẻ 
em đang hưởng Medi-Cal vẫn phải trả thêm tiền cho các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe trước và sau khi sinh nở.
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