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VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 9 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA
Cầu cho việc tôn trọng các tài nguyên trái 
đất. Chúng ta cầu nguyện cho cáctài nguyên 
trên trái đất không bị tước đoạt, nhưng được 
chia sẻ một cách côngbằngvà trongtinhthần 
tôntrọng. 

CẦU CHO ƠN GỌI
 Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
    Các bạn trẻ quảng đại đáp lời mời gọi của 
Chúa cho cánh đồng truyền giáo.
     Cầu cho tất cả quí Cụ quí Ông Bà Anh Chi 
em trong Cộng Đoàn ốm đau bệnh tật, hoàn 
cảnh gặp nhiều khó khăn, luôn tin tưởng vào 
sự quan phòng của Chúa, và vững tin theo 
Thánh ý Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – A

MT 20,1-16A

HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO!
“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,4)

Suy niệm: Thiên Chúa không xử sự theo kiểu 
loài người. Dù bạn bắt đầu làm vào giờ thứ 
mấy đi nữa, bạn cũng nhận được một quan tiền 
“phần của bạn” là hạnh phúc Nước Trời. Vấn đề 
ở đây là bạn có đáp trả lời mời gọi “đi vào vườn 
nho” không. Vườn nho của Chúa hôm nay là 
Hội Thánh hoàn vũ, Hội Thánh địa phương, địa 
phận hay giáo xứ, Hội Thánh tại gia là gia đình 
của bạn. Có thể bạn đã nhận lời đi làm vườn nho 
ngay từ đầu ngày, nhưng sau đó lòng bạn lại ra 
khỏi vườn nho vì lòng ghen tương với những 
người đến sau hay với người khác; có thể bạn đã 
vào vườn nho nhưng không tròn bổn phận của 
người làm vườn nho vì những so đo, tính toán 
hơn thiệt. Thiên Chúa mời gọi mọi người đi làm 
vườn nho của Ngài. Không ai là người phải đứng 
ngoài khoanh tay chờ đợi. Chỉ có Ngài kiên nhẫn 
đợi chờ chúng ta đáp trả. Bạn đáp trả lời mời gọi 
ấy thế nào?
Mời Bạn: Giáo xứ của bạn đang sống động vì có 
nhiều người góp tay vun đắp, cộng tác, hay đang 
“xuống cấp” tang thương vì có nhiều người dửng 
dưng đứng ngoài cuộc? Bạn thuộc nhóm người 
nào?
Chia sẻ: thao thức của bạn khi nhìn về Hội Thánh 
và nói quyết tâm của bạn cùng nhau xây dựng 
Hội Thánh.
Sống Lời Chúa: Nhập cuộc vườn nho giáo xứ 
với tâm hồn quảng đại dấn thân.
Cầu nguyện: Xin Chúa đổ đầy tâm hồn con lửa 
yêu mến Chúa để con luôn mau mắn đáp trả lời 
mời gọi của Chúa và đuổi xa con mọi mầm mống 
của ghét ghen, ganh tỵ. Xin cho con biết làm cho 
vườn nho Chúa ngày có thêm nhiều hoa trái nhân 
đức chín mọng, có thêm nhiều người thợ lành 
nghề xả thân, xứng đáng với phần thưởng Nước 
Trời Chúa ban.
Trích trong Thánh Linh.net 

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
GIẢI TỘI

Thứ Ba  5:30 PM – 6:30 PM         (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
 Để tiện cho các bác lớn tuổi, không chờ đợi lâu khi đi 
xưng tội, vào sau các Thánh Lễ thứ bẩy quí vị có thể 
gặp Linh Mục Quản nhiệm để lấy hẹn
 

RỬA TỘI TRẺ EM
TRONG MÙA ĐẠI DỊCH, quý vị muốn RỬA TỘI RIÊNG cho 
con em mình, xin liên lạc thẳng với Linh Mục Quản Nhiệm 

Joseph Trương Ngữ tại email: yeuchua@gmail.com”
Điện thoại :714-230-5493

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 Chris Lê:                                  (714) 461-1620 
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          714-951-9182

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN 
 Bản Tin Cộng đoàn ĐƯỢC GỬI RA HÀNG TUÂN 
VÀO TỐI THỨ TƯ QUA EMAIL, quí vị muốn nhận được 
bản tin, để  biết các tin tức sinh hoạt của Cộng Đoàn xin 
liên lạc Anh Quang Lê  Email: quangkatiele@gmail.com

Điện thoại : 714-614-3207

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật Spetember 13, 2020 

$15,569.98 và 52  phong bì 
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA
Giỏ dâng cúng tiền cho Giáo Xứ trong Thánh 
Lễ được để hai bên lối vào, quí vị muốn dâng 
cúng xin bỏ vào hai giỏ trên.

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

 

LỜI HAY Ý ĐẸP
Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em  

hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.

THÁNH MICAE
Thánh Micae đã chống lại thần dữ để bênh vực quyền tối cao của Thiên Chúa. Giáo Hội nhận thánh Micae như Ðấng 
bảo trợ và tin rằng ngài vẫn dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên ngai tòa Chúa. Ngài được tôn kính ngay từ những 
ngày xa xưa bên Đông phương. Tại Tây phương, nhiều cuộc hiển linh của thánh Micae càng làm cho việc sùng kính 

khởi sắc hơn, như tại núi Gargano miền nam nước Ý, dưới thời đức Gelase (192-196).
    Trong mùa đại dịch COVID-19 Cộng Đoàn chúng ta đọc kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae trước 
các Thánh Lễ thứ bẩy, xin Ngài cầu cùng Chúa cho chúng ta, cho Cộng Đoàn cùng toàn thế giới 
luôn được bình an. 

Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 4 Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 1



THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO LÝ

   Chúa Nhật Giáo Lý, 20 Tháng 9: Hằng năm, Hội 
Đồng Giám Mục Hoa Kỳ chọn Chúa Nhật thứ ba 
của tháng Chín là Chúa Nhật Giáo Lý Toàn Quốc. 
Năm nay sẽ vào ngày 20/9. Chủ đề cho niên khóa 
2020-2021 là “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ 
nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em.” Trong 
năm nay, các Đức Giám Mục nhấn mạnh, phụ 
huynh là những giảng viên giáo lý đầu tiên của 
con mình. Vì thế, trong nghi thức bổ nhiệm, chủ 
tế cũng sẽ chúc lành cho các phụ huynh. Để với 
ơn của Chúa ban, phụ huynh tiếp tục sứ mạng mà 
Thiên Chúa đã trao phó là tiếp tục hướng dẫn con 
sống đức tin và lớn lên trong ơn nghĩa với Chúa. 
Vì giáo xứ đang sơn sửa lại các phòng học nên 
chúng ta sẽ tổ chức Nghi Thức Bổ Nhiệm cho các 
Giảng Viên Giáo Lý vào 
Thánh Lễ 6:30 PM Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020. 

HIỂU THẾ NÀO VỀ PHÉP CHUẨN CHO NHỮNG AI KHÔNG CẦN THAM DỰ 
THÁNH LỄ TRONG MÙA DỊCH COVID-19?

 

 NAM CALI - Trước đây, vì dịch bệnh Covid 19, chúng ta không được phép tới nhà thờ để cử hành Thánh 
Lễ, nên Đức Cha Vann giáo phận Orange đã chuẩn cho mọi tín hữu trong Giáo Phận Orange, không buộc 
phải tới nhà thờ, nhưng được phép hiệp thông Thánh Lễ phát hình trực tiếp trên TV hay trực tuyến online, 
hay thực hiện những giờ cầu nguyện.
   Nay chúng ta đã được phép tới nhà thờ để cử hành Thánh Lễ, (mặc dù là Thánh Lễ bên ngoài nhà thờ), 
phép chuẩn trên chỉ dành cho những ai:
+ trên 65 tuổi,
+ có bệnh nền hoặc là bệnh tiềm ẩn kinh niên. Ý là những ai lâu nay đang mắc những bệnh làm suy nhược 
sức khỏe như cao máu, cao mỡ, tiểu đường, hen xuyễn, vv.),
+ đang bị bệnh, cách riêng những người bị nhiễm Covid 19,
+ thực sự sợ hãi bị lây nhiễm (nếu có thể đi ra nhà hàng ăn trưa hoặc ăn tối, thì không thể cho mình là thực 
sự sợ hãi.)
Những ai không có một trong những lý do trên, buộc phải đến nhà thờ.

Sau đây là bản dịch nguyên văn:

Kính thưa anh chị em:
   Từ hồi tháng ba vừa qua, vì lý do dịch bệnh Covid 19 xảy ra, chúng ta không thể gẳp nhau để cử hành 
Thánh Lễ, nên Đức Cha Vann đã ban cho chúng ta phép chuẩn, không phải dự Lễ ngày Chúa Nhật cũng 
như những ngày Lễ buộc. Điều đó có nghĩa là chúng ta là những Kitô hữu, vẫn được mời gọi phải thánh 
hóa ngày của Chúa, qua việc cầu nguyện, hiệp thông Thánh Lễ trực tuyến, và kết hiệp với Chúa Kitô qua 
việc rước Lễ thiêng liêng.
   Giờ thì chúng ta đã được phép đến nhà thờ để dâng Lễ, và phép chuẩn của Đức Cha cũng đã được 
giới hạn lại. Nếu quý ông bà và anh chị em trên 65 tuổi, anh chị em không buộc phải tham dự Thánh Lễ. Dĩ 
nhiên, anh chị em vẫn có thể tới nhà thờ nếu muốn.
   Nếu anh chị mang những chứng bịnh đau lâu ốm dài, anh chị không buộc phải đi Lễ, nhưng vẫn có thể 
tới nhà thờ nếu muốn.
   Nếu anh chị em đau yếu, đặc biệt là bị nhiệm dịch bệnh Covid 19, xin vui lòng ở nhà, xin vui lòng cách 
ly chính mình ra khỏi mọi người.
        Nếu anh chị em thực sự sợ hãi bị lây bệnh, thì anh chị em cứ việc ở nhà.
    Như vậy thế nào là thực sự sợ hãi? Một trong những ví dụ mà tôi vẫn thường chia sẻ với mọi người là, 
nếu anh chị em có thể đi ra ngoài ăn trưa ăn tối, điều đó có nghĩa là anh chị em không thực sự sợ hãi. Nếu 
anh chị em có thể ăn của ăn thế gian tại nhà hàng, anh chị em có thể tới nhà thờ để lãnh nhận Mình, Máu 
Thánh Chúa, và thần tính của Chúa Giêsu trong phép Bí tích Thánh Thể.
   Giáo xứ của anh chị em sẵn sàng chào đón anh chị em. Các giáo xứ luôn chuẩn bị chu đáo với những 
biện pháp phòng ngừa an toàn để anh chị em có thể thờ phượng Chúa, ca tụng Chúa, kính thờ Chúa, và 
rước Mình Thánh Chúa.
Tôi rất mong được gặp gỡ anh chị em tại các giáo xứ. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

+ ĐC Timothy Freyer
Giám Mục Phụ Tá GP Orange, Nam Cali
Bản dịch của LM Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung tâm Công Giáo GP Orange

THỨ BẢY, 10 THÁNG 10 NĂM 2020
KHAI GIẢNG

GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ - THIẾU NHI
NIÊN KHOÁ 2020-2021

Các chương trình vẫn nhận ghi danh cho các 
em, xin liên lạc văn phòng giáo lý qua điện thư: 
stbonifaceanaheim@gmail.com.

Giờ học của ba chương trình:
- Sinh hoạt Thiếu Nhi từ 1:15pm – 2:15pm 
trên mạng. 
- Việt Ngữ học từ 3:30 PM – 4:30 PM trên 
mạng hoặc đến trường. 
- Giáo Lý Giới Trẻ từ 5:00 PM – 6:00 PM 
trên mạng hoặc đến trường.
- Giáo Lý Dự Tòng từ 6:30 PM – 8:30 PM 
học trực tiếp

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

TIN GIÁO HỘI
ẢNH HƯỞNG CỦA CHA MẸ VÀ GIA ĐÌNH 

LÊN NIỀM TIN CỦA GIỚI TRẺ HOA KỲ

   Gần 45% giới trẻ Công Giáo xác tín rằng họ tin 
tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Thông tấn xã 
của (Hiệp Hội Báo chí Công Giáo Á Châu) UCA 
ngày 14 tháng 9 năm 2020 cho hay: Một nghiên 
cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết giới 
trẻ ở Mỹ theo cha mẹ của họ trước các vấn đề tôn 
giáo.
    Theo Bản nghiên cứu được công bố vào ngày 
10 tháng 9 cho hay: Những cha mẹ theo Tin lành 
thì đa số con cái theo Tin lành, và các gia đình 
Công Giáo thì con cái nhìn nhận mình là người 
Công Giáo.
    Phần lớn các cha mẹ không theo tín ngưỡng 
nào, thì con cái thường cho mình là vô thần, thuộc 
nhóm hoài nghi, hoạc “không có gì đặc biệt”.
    “Nhìn chung, giới trẻ Hoa Kỳ đi tham dự các 
buổi lễ tôn giáo thường xuyên với cha mẹ: 44% 
thanh thiếu niên Hoa Kỳ nói họ đi lễ ít nhất một 
lần mỗi tháng, gần bằng tỷ lệ của cha mẹ họ tham 
dự thánh lễ hàng tháng khoảng 43%”.
    Theo báo cáo, thì phần đa giới trẻ Hoa Kỳ theo 
niềm tin tôn giáo của cha mẹ họ, là giới trẻ trong 
các gia đình Công Giáo hay Tin lành.
    24% thanh thiếu niên trong độ tuổi 13-17 nói 
rằng tôn giáo “rất quan trọng” đối với họ, và 36% 
nói rằng tôn giáo quan trọng một “phần nào đó” 
mà thôi.
    Tuy nhiên, chỉ có 27% thanh thiếu niên Công 
Giáo nói rằng tôn giáo “rất quan trọng”.
    Trong khi nhìn chung, 18% thanh thiếu niên nói 
rằng tôn giáo “hoàn toàn không quan trọng”, và 
trong đó chỉ có 4% là giới trẻ Công Giáo ủng hộ 
quan điểm này.
    Gần 45% thanh thiếu niên Công Giáo nói rằng 
họ tin vào Chúa “một cách tuyệt đối” và tham dự 
các thánh lễ hàng tuần (34% đến 40%).
    Theo báo cáo của Pew nêu rõ: Chỉ có 41% 
thanh thiếu niên Công Giáo cho biết tin vào Chúa 
là điều cần thiết để sống tốt.
    Thanh thiếu niên Tin lành sốt sắng hơn giới trẻ 
Công Giáo, có đến 45% đến 70% giới trẻ Tin lành 
tin vững chắc vào Chúa và 40% đến 64% đi tham 
dự các lễ nghi tôn giáo hàng tuần.
Báo cáo cho biết 81% phần trăm cha mẹ Công 
Giáo có con ở tuổi vị thành niên xác định các em 
là Công Giáo.

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 để gây quỹ cho 
Cộng Đoàn và cho hội CBMCG. 
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

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TUẦN TỚI
Saint Boniface Catholic Church Facebook.

Thứ Ba 22-09-2020       Kinh nguyện  6:30 Tối
    Thánh Lễ trong Nhà Thờ           7:00 Tối                        

   

Thứ Bảy 19-09-2020   Thánh Lễ       6:30 Tối
 Thánh Lễ trong sân nhà Thờ

CHÍCH NGỪA CẢM CÚM 
 Giáo xứ Saint Boniface có chích ngửa cảm cúm 
vào ngày 11 và 13 tháng 10 từ 8:30 sáng đế 11:30 
sáng, xin vui lòng lấy hẹn để được chích ngừa.

Mọi chi tiết xin liên lạc 
Cô: Thuỳ Linh Nguyễn 

Điện thoại: 714-623-0048

Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 3Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 2


