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SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – A

MT 11,25-30

HỌC VỚI GIÊ-SU
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có 

lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,29)

Suy niệm: Những ai muốn mở trường dạy học, 
những gia sư muốn có nhiều môn sinh đến “bái 
sư học đạo” phải “quảng cáo,” giới thiệu mình 
là những người có năng lực chuyên môn, có 
đủ bằng cấp, học hàm, học vị… Thầy Giê-su lại 
mời gọi mọi người đến học với mình theo cách 
khác, không phải vì Ngài thông thái, quyền năng 
mà vì Ngài “hiền lành và khiêm nhường”. Hiền 
lành là phẩm chất của người sống tình yêu đối 
với tha nhân một cách trọn vẹn. Khiêm nhường 
là điều kiện thiết yếu để có thể lãnh nhận mặc 
khải Nước Trời. Ngài tuyên bố những ai tự coi 
mình là khôn ngoan thông thái lại là những 
người không thể nào lĩnh hội được mặc khải ấy. 
Như vậy, người ta chỉ có thể vào Nước Chúa 
bằng cách sống hiền lành và khiêm nhường như 
chính Ngài đã nêu gương cho chúng ta mà thôi.

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật June 14, 2020 

$11,391.73 và 64 phong bì 
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP 
CỦA QUÍ VỊ CHO VIỆC NHÀ CHÚA 

  LỊCH TRÌNH CÁC THÁNH LỄ
Giáo xứ vẫn có “LIVESTREAMS“ các 
chương trình phụng vụ qua trang mạng 

Saint Boniface Catholic Church Facebook.
 

Chương Trình Thánh Lễ Cộng Đoàn
ngoài nhà thờ

Thứ Ba   07-07-2020   Thánh Lễ       7:00Tối   
Thứ Bảy 11-07-2020   Thánh Lễ       7:00Tối   

BAN CHẤP HÀNH

Chủ Tich:                   A. Phạm Minh Hiếu        714--553-6639
Phó Nội Vụ:               C.Nguyễn Thuỳ Linh       714-623-0048
PT Phó Nội Vụ:           A.Phạm Thiên Triều      714-553-7581
Phó  Ngoại Vu:                A.Nguyễn Rinh         714-829-0739
PT Phó Ngoại Vụ           A. Đỗ Minh Tuấn         714-254-0423  
Thư Ký                        A.Lê Thanh Quang         714-614-3207
PT Thư Ký                C.Đinh Thanh Hương       714-886-0073
Thủ Quỹ                  C.Nguyễn Ánh Hồng          714-726-1105  
PT Thủ Quỹ        C.Phạm Đỗ Hồng Hạnh         714-309-6410

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
Kể từ hôm nay, sẽ không có nghi thức giải tội 

và rửa tội (trong các giờ đã định hàng tuần) cho 
đến khi có thông báo mới.

TRI ÂN
Ban Chấp Hành cùng toàn thể Cộng Đoàn 

Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim 

Giáo Xứ Saint Boniface

CHÂN THÀNH TRI ÂN

Linh Mục Giuse Trần Văn Kiểm

Đã tận tình phục vụ Cộng đòan chúng 
con trong năm qua, nguyện xin Thiên 
Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu luôn gìn 

giữ Cha trong thiên chức Linh Mục
TẠ ƠN CHÚA

 Trang mạng cộng đoàn: 
https://general.cddmmtanaheim.org

Trang mạng giáo xứ: 
https://www.stbonifaceonline.org

CHA KIỂM CHÀO TẠM BIỆT
 

 Kính Gửi Thầy Sáu Tống Minh, Sơ 
Phương Hồng, Anh Phạm Minh Hiếu, Quý 
Anh Chị trong Ban Thường Vụ Cộng Đoàn, 
Quý Trưởng Hội Đoàn và Ban Ngành và các 
Thành Viên trong Hội Đồng Mục Vụ, Quý Ông 
Bà và Anh Chị Em Giáo Dân của Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Mông Triệu trong Giáo Xứ Thánh 
Boniface, Anaheim.

  Tôi, Linh Mục Trần Văn Kiểm, xin có lời 
chào từ giã tất cả mọi người. Tôi sẽ nghỉ bệnh 
vào đầu tháng Bảy năm 2020 này và rồi năm 
tới, tôi sẽ về hưu 65 tuổi. Sức khỏe không tốt 
thì xin vâng theo thánh ý Chúa. Chúa luôn 
luôn yêu thương và hướng dẫn chúng ta. 
Xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Ma-
ria và Thánh Cả Giuse chúc lành cho tất cả 
mọi người. Tôi sẽ luôn nhớ mọi người trong 
lời cầu nguyện của tôi. Xin chào mừng Cha 
Joseph Ngữ Trương sẽ là Cha Quản Nhiệm 
trong thời gian tới. 
    Xin Chúa nâng đỡ Cha Quản Nhiệm mới 
và gìn giữ mọi người trong tình yêu của Ngài.

Xin Chào Trong Chúa Kitô

LM Giuse Trần Văn Kiểm

CHÀO ĐÓN LINH MỤC QUẢN NHIỆMBan Chấp Hành cùng toàn thể Cộng Đoàn 

Đức Mẹ Mông Triệu Anahiem giáo Xứ Saint Boniface

HÂN HOAN CHÀO ĐÓN
Linh Mục Joseph Trương Ngữ

Mời Bạn: Bài học căn bản cho đời sống người 
ki-tô hữu là “hiền lành” và “khiêm nhường”. Tuy 
nhiên, thực hành bài học đó lại không hề dễ 
dàng khi mà chúng ta bị cái tôi của mình chi 
phối. Cụ thể, khi gặp trái ý hay khi phải đối diện 
với những nghịch cảnh trong cuộc sống, chúng 
ta dễ dàng đánh mất tư chất hiền lành và khiêm 
nhường vốn có nơi mỗi người chúng ta. Bạn hãy 
xét mình xem bạn có thực sự hiền lành và khiêm 
nhường như Lời Chúa dạy không?

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm kiềm chế tính 
nóng nảy, không la mắng hay nặng lời cho dù 
gặp điều trái ý.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con học 
nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường đích 
thực trong tâm hồn để con can đảm thực hành 
những điều Chúa truyền dạy. Amen.

LỜI HAY Ý ĐẸP
 Chúng ta tránh né con mắt người đời, nhưng 
chúng ta lại phạm tội ngay trước mắt Thiên 
Chúa.  (Thánh Ambrose)
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TÂM TÌNH ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN VỚI  
LINH MỤC GIUSE TRẦN VĂN KIỂM

               Kính chào cha, thầy phó tế, quý tu sỹ, quý ông bà cô bác anh chị,
Con xin đại diện cộng đoàn dân Chúa, chân thành cám ơn cha đã chăm sóc cộng đoàn Đức Mẹ 
Mông Triệu chúng con trong suốt năm qua.  Mặc dù thân mang nhiều trọng bệnh, nhưng cha vẫn 
luôn cố gắng cử hành những nghi thức, phụng vụ cho CĐ và giáo xứ.  Hơn thế nữa, cha đã tiếp 
tục công trình của cha cựu quản nhiệm trùng tu đài Đức Mẹ La Vang và gần đây, kêu gọi cộng 
đoàn VN đóng góp cùng giáo xứ xây dựng phòng thu hình trực tuyến cho các Thánh Lễ.  Đây mới 
chỉ là những sinh hoạt của cha tại CĐ ĐMMT, giáo xứ St. Boniface.  Hơn thế nữa, cha còn phục 
vụ tại nhiều CĐ trong địa phận Orange (như CĐ Thánh Linh, Huntington Beach, St. Barbara, Tus-
tin, St. Polycarp, St. Columban) cũng như là giám đốc TTCG.  Đó phải chẳng là hình ảnh của một 
mục tử nhân lành vì đoàn chiên?  Với biết bao việc đã làm mà nhân gian xem là thành tích, và nếu 
có ai đó hỏi cha Kiểm thế nào?  Con xin thưa: “bình dân, đơn giản”.  Thực vậy, cha rất bình dân 
và đơn giản.

 Thời gian một năm tuy không dài, cũng như lần đầu chỉ cách đây 30 năm trước, cha đã để lại 
CĐ chúng con nhiều điều đáng nhớ.  Do giới hạn tụ họp đông người trong thời gian dịch bệnh, 
từng người trong CĐ không thể tâm tình, cũng như chào tạm biệt cha.  Nhưng có lẽ CĐ dân Chúa 
nơi đây sẽ vẫn nhớ đến cha trong những giờ cầu nguyện.

 Cảm ơn cha, với tất cả những việc cha đã làm cho gx St Boniface, cho cđ ĐMMT chúng con.  
Nguyện xin Chúa, qua sự chuyển cầu của Thánh Giuse (bổn mạng của Cha) và ĐMMT (bổn mạng 
cộng đoàn), ban muôn ơn lành hồn xác trên Cha, và cùng đồng hành với cha trên mọi nẻo đường.

Đại diện BCH cđ Đức Mẹ Mông Triệu, gx St. Boniface
Phạm M Hiếu

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng: 
Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC.   714-956-3110 x 120

Trao Mình Thánh Chúa: A Nguyễn Đình Long
                                                                   714-623-0034 

Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh                                               
                                                                714-776-0075 
Tang Lễ: Ông Điện Lê                              714-420-6329
Việt Ngữ: cô Katherine Ngọc Anh Đỗ       714-254-0423
Giúp Lễ: Michelle Đỗ                                714-781-9521
Phụ Huynh Học Sinh: 
Anh Ninh Hanks                                       (657) 243-2571                             

Thiếu Nhi Thánh Thể: 
 Trưởng  Christina Vũ                              714-478-9983
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          714-951-9182

CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN 
TRONG CỘNG ĐOÀN

 Bản Tin Cộng đoàn sẽ đăng tên các BỆNH 
NHÂN CẦN CẦU NGUYỆN. Xin liên lạc ban 
thông tin tại email quangkatiele@gmail.com
 Tên bệnh nhân cũng sẽ được đọc trong lời 
nguyện giáo dân vào Thánh Lễ Thứ Bẩy.

TÌM NHÂN TUYỂN 
 Cộng Đoàn đang cần tìm nhân tuyển giúp 
Cộng Đoàn phụ trách đi lấy hiệp thông trên 
trung tâm Công Giáo, sau khi các sinh hoạt 
trở lại bình thường, xin quí Ông Bà Anh Chị 
Em liên lạc Ban Chấp Hành để biết thêm chi 
tiết 

TÂM TÌNH CÁM ƠN 
LINH MỤC GIUSE TRẦN VĂN KIỂM

 

 Kính thưa Cha quí mến,
 

Con rất là cảm động khi nghe Cha nói lời từ 
biệt trong Thánh Lễ Thứ Bảy vừa rồi và Cha 
còn để giờ viết lời Chào Tạm Biệt. Chúa an 
bài cho Cha đến cộng đoàn Anaheim khi vừa 
nhận chức linh mục và trước khi nghỉ hưu 
được trở lại. Cá nhân con cũng hân hạnh 
được làm việc với Cha ở hai giáo xứ - St. 
Columban và St. Boniface này. Con đã học 
hỏi nhiều nơi Cha. Cho dù sức khỏe chỉ vừa 
đủ nhưng bài giảng lúc nào cũng có chất 
lượng. Rất tiếc tiễn Cha đi phải âm thầm và 
phải giữ khoảng cách. 
 

 Chúa cho Cha sống giống thánh Giuse, 
quan thầy của Cha “Trong ầm thầm là cả một 
bài ca, trầm tư yêu mến thiết tha...”  Chúng 
con biết Cha nghỉ hưu nhưng Cha vẫn dâng 
lễ và cầu nguyện cho chúng con. Lời cầu 
nguyện kèm theo sự hy sinh mang lại nhiều ý 
nghĩa và ơn ích hơn. Chúng con cám ơn Cha 
là linh mục thánh thiện của Chúa. Xin Thiên 
Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác cho Cha, 
nhất là giúp Cha được bình tâm trong mọi 
lúc. Chúng con rất quí mến và biết ơn Cha 
rất nhiều. Mong Cha có những ngày nghỉ hưu 
an bình hạnh phúc với Chúa và những người 
thân yêu. 
 Trong Thiên Chúa Ba Ngôi,

Kính,
Sr. Phương Hồng

VƯỜN CẦU NGUYỆN
             Tháng 7 tuần thứ 1 cầu cho 

GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng góp 
cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng đoàn

TIN GIÁO HỘI
LUẬT AN NINH QUỐC GIA BẮT ĐẦU 

ÁP DỤNG VÀO HONG KONG 
 HONGKONG - Sáng nay Ủy ban thường vụ quốc 
hội Trung quốc với 100% phiếu thuận đã thông qua 
“Luật An ninh quốc gia” áp dụng vào Hong Kong.
 Ngay lập tức bộ trưởng thương mại Mỹ tuyên bố 
chính thức hủy “địa vị đặc biệt của Hong Kong” vì 
cho rằng Hong Kong giờ đây đã là một phần không 
mấy khác biệt của Trung quốc, chính sách “một quốc 
gia hai chế độ” đã sụp đổ, quyền “tự trị cao độ” theo 
Luật cơ bản của Hong Kong đã không còn.
 Dẫn đầu các nhóm hoạt động dân chủ như Hoàng 
Chí Phong, Chu Đình, La Quán Thông …vv… đồng 
loạt từ chức, các tổ chức liên quan cũng công bố giải 
thể, chấm dứt tất cả mọi hoạt động trong lãnh thổ HK.

 Lịch biểu tình 1/7 thường niên của dân chúng Hong 
Kong lần đầu tiên bị khước từ và kháng án vô hiệu.
Phải chăng “niềm kiêu hãnh Hong Kong” giờ đây chỉ 
còn như những giọt nắng chiều.
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