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Chúa Nhật, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2022
$23,346.58 (44 E-Giving)

$4,779.00 (World Mission)

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

Lễ Tạ Ơn: Thứ Năm 24 tháng 11, tiếng Anh & Việt lúc 10am

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 1:00 pm chiều 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 

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

những công tác hàng đầu trong tinh thần sứ vụ “Bác ái và yêu 
thương”.
Việc tham gia trong các buổi sinh hoạt của phong trào: Họp toán, 
Đoàn, và Liên Đoàn là một điều căn bản để phong trào mỗi ngày 
thêm phát triển, và mỗi đoàn viên LMTT hiểu rõ bổn phận cùng 
trách nhiệm của mình để cùng nhau tiến bước trên con đường xây 
dựng Nhà Chúa, làm tông đồ cho Chúa với tất cả lòng yêu mến 
nhiệt thành Thánh Tâm Chúa Kitô.
Sinh hoạt hội họp, học hỏi thường xuyên sẽ giúp cho người đoàn 
viên LMTT thêm vững mạnh thêm ba nhân đức: Đức Tin, Cậy, và 
Yêu Mến Thiên Chúa.
Thực hành và giữ được bổn phận cùa đoàn viên thì sẽ nên bạn 
nghĩa thiết của Thánh Tâm Chúa. Hàng ngày phải tâm luyện giống 
Chúa, hầu hãnh diện được đeo phù hiệu trái tim Chúa trên ngực và 
được gọi là người LMTT.
Người LMTT là thành viên trong đoàn thể Công Giáo tiến hành 
trong mỗi Cộng Đoàn. Sau khi nhập vào phong trào, người LMTT 
có cùng một mục đích, cúng một đặc tính, cùng một lý tưởng là 
yên mến Thánh Tâm Chúa Kitô.
Theo suy nghĩ đó, người LMTT quả là những người trưởng thành 
đầy lòng thiện chí gia nhập phong trào LMTT thi hành mọi công 
tác của Phong Trào giao phó.
Để đạt được mục đích công tác đã nói trên, người LMTT cần tham 
gia trong các buổi sinh hoạt Toán, Đoàn hàng tháng.
Quý bác, quý anh muốn tham nhập Đoàn LMTT, Anaheim xin liên 
lạc vớt anh Đoàn Trưởng Lê Trí Đạt (714) 422- 9256 hay (714) 
491-1335

Lịch Trình Mùa Giáng Sinh 2022
Gaudete Concert

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

Thứ Ba ngày 13 tháng 12 lúc 7:00pm
 Lễ Vọng Giáng Sinh

Thứ Bảy,  ngày 24 tháng 12 năm 2022 lúc 6:15 pm 
12:00am- Thánh Lễ Nửa Đêm (Tiếng Anh)

  Lễ Giáng Sinh
 Chủ Nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2022 

6:30am - Thánh Lễ (Tiếng Anh)
10:00am - Thánh Lễ (Tiếng Anh)
5:00pm - Thánh Lễ (Tiếng Anh) 

Lễ Giao Thừa
Thứ Bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2022 lúc 6:15 pm

 
Lễ Đầu Năm

Chủ Nhật,  ngày 1 tháng 1 năm 2023 
6:30am - Thánh Lễ (Tiếng Anh)
10:00am - Thánh Lễ (Tiếng Anh)
5:00pm - Thánh Lễ (Tiếng Anh) 

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

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

Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm C

Lc 19,1-10

“Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này… Vì Con 

Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,9-10)

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

Trong một thế giới có quá nhiều ồn ào và hoang mang, chúng 
ta cần phải dành thời gian trong thinh lặng để kính thờ Chúa 
Giêsu đang ẩn mình trong phép Thánh Thể. Hãy sốt sắng cầu 
nguyện trong các giờ chầu và chỉ dạy điều đó cho các tín hữu. 
Đây là nguồn an ủi và là ánh sáng, đặc biệt cho những người 
đang đau khổ (Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI)

Tháng 10, ngày 29: Giáo Dân

Tháng 11, ngày 05: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Tháng 11, ngày 12: Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu

Tháng 11, ngày 19: Hội Phụ Huynh Học Sinh

Tháng 11, ngày 26: Giáo Dân

Tháng 12, ngày 03: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Tháng 12, ngày 10: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

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: C. Bùi Mai Thảo (714) 743-1466
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 XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN C • NGÀY 30 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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việc tôn thờ Thánh Tâm Ta.
12.Vì lòng thương xót vô biên của Thánh Tâm Ta, Ta hứa sẽ ban 
cho những ai rước lễ liên tiếp chín ngày thứ sáu đầu tháng Ơn 
Thống Hối trong giờ lâm chung, họ không phải chết khi linh hồn 
đang mất ơn nghĩa Thánh cũng như khi chưa được chịu các Phép 
Bí Tích cần thiết.

C- Các Quyền Lợi Khác
1. Khi đoàn viên lập gia đình: Đoàn sẽ tham dự Thánh Lễ hôn 
phối, nếu được mời.
2. Vấn đề Hiếu:
a/ Đối với đoàn viên: khi đoàn viên qua đời:
- Đoàn sẽ tham dự giờ cầu nguyện tại nhà quàn và dự lễ an táng. 
Đồng thời Đoàn sẽ xin một Thánh Lễ tiễn chân. Mỗi đoàn viên sẽ 
đọc một chục (10) Kinh Mân Côi. Việc phúng điếu vòng hoa hay 
tài chánh sẽ tuỳ theo quy định của từng đoàn.
- Đoàn khấn báo cho Liên Đoàn để Liên Đoàn thông báo đến các 
Đoàn trực thuộc cùng đề cử đại diện tham giờ cầu nguyện, phân 
ưu và dự Thánh Lễ án táng. Riêng Liên Đoàn sẽ xin một Thánh Lễ 
cho đoàn viên quá cố.
- Hằng năm trong tháng linh hồn, Đoàn xin một Thánh Lễ cầu 
nguyện cho các linh hồn đoàn viên đã qua đời.
b/ Đối với người phối ngẫu: Đoàn sẽ tham dự giờ cầu nguyện tại 
nhà quàn và dự lễ an táng. Đồng thời Đoàn sẽ xin một Thánh Lễ 
tiễn chân. việc phúng điếu vòng hoa hay tài chánh sẽ tuỳ theo quy 
định của từng Đoàn. 
c/ Đối với tứ thân phụ mẫu và các con: Đoàn sẽ tham dự giờ cầu 
nguyện tại nhà quàn và lễ an tang.

VAI TRÒ NGƯỜI LIÊN MINH THÁNH TÂM
Cầu Nguyện và Làm Việc Tông Đồ
Người LMTT Kitô hoá môi trường làm việc bằng lối sống chứng 
tá của mình. Công ăn việc làm, tư tưởng, lời nói đều phải phản ánh 
lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta truyền giáo qua đời sống, việc 
làm và làm gương sáng cho mọi người.

Người LMTT luôn luôn nhớ lời Thánh Giacôbê: “Anh em hãy 
đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính 
mình”. “Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em 
mình”. (1 Gn 4,21)

Phần A: Công Tác Bác Ái
Trong gia đình, người LMTT thực hiện lòng bác ái bằng cách 
hướng dẫn, hy sinh và tìm mưu ích cho mọi người trong gia đình.

Trong đoàn thể, người LMTT biết yêu thương, trợ giúp anh em 
trong tinh thần, trong lúc đau ốm và phục vụ anh em trong những 
phận vụ mà Đoàn hoặc Cộng Đoàn nhờ mình đảm trách. 

Trong cộng đoàn giáo xứ, người LMTT biết hy sinh phục vụ mọi 
người trong Cộng Đoàn và như thế làm gương sáng cho Đoàn. 
Tham dự và yểm trợ các sinh hoạt xã hội của Cộng Đoàn

Trong xã hội, đặc biệt đối với những người đau ốm, tù đày, người 
LMTT biết đem Lời Chúa đến đề an ủi họ.

Phần B: Công Tác Tông Đồ
Người LMTT là chứng nhân tình yêu của Chúa Kitô, mang Tin 
Mừng đến cho mọi người. Chính vì tầm mức quan trọng đó mà 
người LMTT lấy việc sinh hoạt học tập và chia sẻ Lời Chúa là 

kỷ. Từ bỏ để ta được lớn lên trong tương quan với mọi người. Thái 
độ từ bỏ giúp ta làm mới chính mình sau những khổ lụy đớn đau. 
Mỗi ngày, cần phải thanh luyện tâm hồn để bớt đi những nhỏ nhen 
ích kỷ, tham quyền cố vị. Trong thánh vịnh 115, tác giả đã lên án 
những người vô tâm chai đá giống như những tượng thần có mắt 
có miệng, mà không nhìn không nói, có mũi có tai, mà không ngửi 
không nghe, có hai tay, không sờ không mó, có hai chân mà không 
bước đi được (x. Tv 115,4-7).
Hướng đến một Hội Thánh Hiệp Hành, là thành viên của Hội 
Thánh, chúng ta không chỉ cùng đi với nhau nhưng còn thuộc về 
nhau với những khó khăn vất vả, cùng thực thi lời Chúa dạy, tích 
cực tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo. Chúa chính là chủ chiên 
thấu hiểu tâm tư từng con chiên, lắng nghe chiên không chỉ bằng 
đôi tai mà bằng cả con tim, nhìn thấy những cản trở khó khăn ở 
phía trước để bảo vệ chiên khỏi thú dữ ăn thịt. Lắng nghe để chia 
sẻ, để thấu hiểu, nhìn để cảm thông tha thứ. Chúa Giêsu có một 
trái tim nhạy cảm, Ngài không đứng ngoài cuộc, nhưng mang lấy 
những nỗi đau của người nghèo khổ, nỗi hổ nhục của người tội lỗi.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao cho chúng con một phép tính hoàn 
hảo nhất, đó là sống tình yêu thương. Chúa đã trao hiến chính 
mình để đem lại niềm vui sống cho con người, xin cho chúng con 
biết bỏ đi thói tham lam ích kỷ, để xây dựng cuộc sống tốt đẹp 
hơn. Xin cho chúng con trái tim của Chúa, biết mở lòng ra đón 
nhận và chia sẻ gánh nặng với anh chị em xung quanh. Xin cho 
chúng con có đôi tay của Chúa, dám dịu dàng ôm lấy những bất 
hạnh của tha nhân. Và xin cho chúng con có đôi chân của Chúa để 
đi đến với mọi người mà không biết mệt mỏi. Amen.
Tác Giả: Nt. Anh Thư     
Sưu Tầm: Lm. Joseph Trương Ngữ

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
A- Quyền Lợi Thiêng Liêng
Các đoàn viên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm trung tín với các hoạt 
động của Phong Trào được:
1. Thánh Tâm Chúa chúc lành và ban nhiều hồng ân cho mình, cho 
gia đình, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, của Giáo Hội,và của Đại 
Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, mà Phong Trào LMTT là thành Phần.
2. Trở nên bạn nghĩa thiết với Thánh Tâm Chúa.
3. Thánh Tâm Chúa sẽ giúp họ thánh hóa bản thân và làm cho việc 
cứu rỗi các linh hồn đạt được thành quả tốt đẹp, nhờ các hy sinh 
của đoàn viên được kết hợp với Thánh Tâm Chúa.
B- Mười hai lời hứa của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Đoàn viên được hưởng những đặc ân mà Thánh Tâm Chúa hứa 
ban khi hiện ra với Thánh Nữ Margatia Maria:
1. Ta sẽ ban mọi ơn cần thiết cho đời họ.
2. Ta sẽ ban sự bình an cho gia đình họ.
3. Ta sẽ yên ủi họ trong lúc đau khổ.
4. Ta sẽ nên nơi trú ẩn chắc chắn cho họ suốt đời, nhất là trong giờ 
lâm chung.
5. Ta sẽ ban mọi phúc lành cho công việc họ làm.
6.Những kẻ tội lỗi sẽ gặp ở Trái Tim Ta một nguồn tình yêu vô 
hạn.
7.Những tâm hồn sốt sắng chóng nên trọn lành.
8.Ta sẽ chúc lành cho gia đình nào tôn thờ Thánh Tâm Ta.
9.Những tâm nồn nguội lạnh sẽ chóng trở nên sốt sắng.
10. Ta sẽ ban cho linh mục được những ơn riêng để cảm hoá lòng 
người cứng cỏi.
11.Ta sẽ ghi vào Thánh Tâm Ta muôn đời những ai cổ động cho 

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.

  Thông Báo Của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Anaheim
Đoàn LMTT Anaheim có làm giờ đền tạ Thánh Tâm Chúa vào 
ngày Thứ Sáu đầu tháng 04 / 11 / 2022 tại nhà thờ Saint Boniface 
lúc 07 giờ 15 PM.

Đoàn LMTT Anaheim có phiên họp ngày Thứ Bảy đầu tháng 05 / 
11 /2022 tại phòng họp Guadalupe lúc 05 giờ PM. 

Xin kính mời Cha Quản Nhiệm Tuyên Úy Đoàn, Thày Sáu Tống 
Minh, Quý Đoàn viên, các Bác các Anh có lòng yêu mến Thánh 
Tâm Chúa đến tham dự. Ban Trị Sự kính mời.

  Thông Báo Của Liên Nhóm Cursillo
Cursillo sẽ có họp vào sáng Chúa Nhật  ngày 13/11/2022 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 do nhóm 
Anna điều hợp chương trình.  Xin vui lòng đến trước 7:45 AM.

  Thông Báo Của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (HCBMCG)
HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới Thứ Bảy ngày 05 
tháng 11 năm 2022 lúc 5:00 PM chiều tại phòng Bethany Hall. 
Thân mời tất cả các hội viên HCBMCG tham dự buổi họp mặt 
cho đông đủ. Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

  Lịch Cộng Đoàn
Lịch Cộng Đoàn 2023 bắt đầu được xúc tiến. Các Ban Ngành, Hội 
Đoàn nào cần cập nhật tên và số điện thoại các Hội Trưởng/Phó 
của các Hội Đoàn mình, xin liên lạc với BTV. Các cá nhân và cơ 
sở thương mại muốn bảo trợ lịch cộng đoàn hoặc quảng bá các  
thương, dịch vụ trên lịch cộng đoàn thì xin liên lạc với BTV. Hạn 
chót vào ngày 20/11/2022

  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

 Xin Tiền Đặc Biệt Trong Năm
Ngày 5 tháng 11: Ngày các Tổng Giáo Phận giúp Quân Đội Hoa Kỳ 
Ngày 3 tháng 12: Giúp Tu Sĩ Hưu Dưỡng 

 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)

 Thông Báo Từ Trung Tâm Công Giáo
Tờ Hiệp Thông của Cộng Đồng được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội 
dung và hình thức với những tin tức sinh hoạt quan trọng ở cấp 
Cộng Đồng. Xin quý ông bà anh chị em lấy và theo dõi hằng tuần 
nơi Cộng Đoàn nhà.

Phép Tính Cuộc Đời
Người ta cho rằng, muốn đạt đến thành công, mỗi người cần thực 
hành 4 phép tính căn bản, đó là phép cộng (+), trừ (-), nhân (x), 
chia (:). 
1. Nếu bạn muốn trở thành người giàu có, bạn phải giỏi phép tính 
NHÂN. Đó là nhân bản, nhân cách và nhân từ.
2. Nếu bạn muốn có nhiều bạn hữu, nhiều người thương mến, 
nhiều người tin tưởng thì bạn phải giỏi phép tính CHIA. Đó là chia 
sẻ, là cho đi và đừng chỉ giữ lại cho riêng mình.
3. Nếu bạn muốn làm được những điều mình muốn, hãy dùng 
phép tính CỘNG. Đó là biết làm việc, hợp tác với người khác.
4. Nếu bạn muốn làm cái mới để thay đổi, bạn phải bỏ đi những 
thói quen, cách làm cũ, bạn hãy dùng phép tính TRỪ. Đó là sự 
buông bỏ, lắng đọng và quên lãng những điều không đáng nhớ. 
Thực hành thường xuyên cả 4 điều trên bạn sẽ trở thành một người 
hoàn hảo.
Điều cần lưu ý, bạn hãy thực hành phép tính CỘNG, TRỪ trước, 
và NHÂN, CHIA sau. Cuối cùng, hãy đơn giản hóa cuộc sống của 
chính bạn, đừng quên học đi đôi với thực hành. Một khi làm tốt 
những điều trên, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng 
tích cực, con đường thành công cũng sẽ đến gần.

Quý vị và các bạn thân mến,
Trong cuộc sống, con người dễ bị thiên lệch mất cân bằng vì không 
nắm giữ những điều căn bản. Người ta thường làm những điều sai 
lỗi vì quên đi bản gốc của con người, đó là thực hành lòng nhân 
ái. Con người vốn là thụ tạo cao quý bởi đặc tính biết yêu thương. 
Sống trên đời, cần lắm một chữ “tâm”, có “tâm” với đời, với người 
và với chính mình. Một con tim hòa ái luôn đem đến cho người 
khác những điều tốt lành, vui với người vui, khóc với người khóc, 
đồng cảm yêu thương người đang gặp đau khổ. “Tâm an vạn sự an. 
Tâm bình thế giới bình”. Một khi trong tâm hồn chất chứa sự hận 
thù ghen ghét, ta thấy cuộc sống chỉ là những ngõ cụt tối tăm. Khi 
tâm hồn ta lắng đọng an hòa, ta có thể thấy được tia sáng hy vọng 
ngay giữa đêm đen tăm tối. Người có tâm tính tốt chính là người 
giàu có nhất, bởi vì họ biết chia sẻ và cho đi. “Trước khi bạn nhận 
được kho báu tuyệt vời của một cuộc đời hạnh phúc, đầu tiên bạn 
phải cho đi. Trao bản thân đi, bạn thực sự trở thành hữu ích cho 
người khác. Chỉ điều bạn cho đi mới có thể được nhân lên nhiều 
lần trở lại cuộc đời của bạn. Đây là luật thu hoạch, luật của đền đáp 
mười lần. Nếu bạn chẳng cho đi điều gì, thậm chí dù nó được nhân 
lên, bạn cũng sẽ chẳng nhận được điều gì cả” (Mary Kay Ash).
Người có lòng nhân ái dám từ bỏ chính mình với thói tham lam ích 
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