SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NHÀ THỜ SAINT BONIFACE
Anaheim California

The brief history of Saint Boniface church.

Father. Junipero Serra - Mission San Juan Capistrano
Công giáo đã đến Orange county vào năm 1776, được thành lập bởi Cha Thừa sai
Junipero Serra, Mission San Juan Capistrano. Ngài được Đức Giáo Hoàng Đệ Nhị
phong Chân Phước (Beautified) ngày 25 tháng 7 năm 1988.

(*) Father. Junipero Serra (1713 - 1784):
http://www.catholic-church.org/serra-beth/serra-4.htm

Vào đầu những năm 1860, các buổi Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nhà gia đình
ông bà Rimpau ở góc đường Palm (nay là Harbor) và đường Broadway.Khu đất này
ngày nay là Thư viện thành phố Anaheim.

Trong thời gian 1860 - 1875, vì phương tiện giao thông di chuyển, đường xá còn rất
hạn chế. Không thuận lợi cho sức khỏe, và thời gian của các Cha đã phải thường
xuyên di chuyển đi lại Anaheim nhiều lần hàng tuần , cùng những nhu cầu phục vụ các
Thánh lễ ngày càng gia tăng theo sự phát triển của giáo dân vùng Anaheim.
Vị Linh mục thường trú đầu tiên tại giáo xứ Anaheim là Cha Victor Foran được bổ
nhiệm vào năm 1875.
Các buổi thánh lễ cùng được cử hành bởi các linh mục (Cha Howe, Cha Stoetters, Cha
Caballeria ...) từ Los Angeles và San Diego đến tham dự.

Chân dung của Cha Victor Foran, linh mục thường trú đầu tiên được bổ nhiệm vào năm 1875 tại Giáo xứ Anaheim.

Nhà thờ đầu tiên (Không có ảnh tài liệu), tọa lạc trên khuôn viên ngã tư đường Imperial
và Orangethrope, được hiến tặng bởi gia đình Don Bernardo Yorba.
Ngày hiến dâng lên Chúa 29 tháng 4, 1860.
Một nhà thờ nhỏ được xây dựng trên đường Cypress khoảng giữa đường Anaheim và
Lemon.
Sau đó nhà thờ đã được chuyển dời tới phía đông nam của đường Palm (Harbor ngày
nay ) và Chartress.
Hồ sơ lưu trữ cho thấy tòa nhà được xây dựng vào năm 1870.

Nhà thờ St.Boniface (thứ hai), được xây dựng vào năm 1879 với diện tích là 42 feet x
20 feet,thay thế nhà thờ đầu tiên được xây dựng vào năm 1870, nằm trên cùng khu đất
trên đường Cypress khoảng giữa khu vực nhà máy bơm nước và nhà tù.
Nhà thờ (2nd) này được xây dựng trong ba tuần với chi phí vào khoảng $ 1.000 giá trị
lúc bấy giờ, do sự cống hiến tài trợ bởi Công ty cung cấp nước Anaheim.
Sau gần 6 năm phục vụ cộng đồng, nhà thờ này vào năm 1895 đã được dời chuyển
đến đường Harbor và Chartres.

Hình ảnh các giáo dân phía trước cổng nhà thờ và các em trẻ mặc lễ phục trong buổi Rước Lễ Lần Đầu cho các em.

Danh sách các Cha được bổ nhiệm tại Giáo xứ Anaheim từ 1860 đến 1902

Nhà xứ St. Boniface , trên đường West Center nay là đường Lincoln Blvd.

Vào năm 1900,Cha Bannon thành công trong việc đàm phán,thương lượng mua lại khu
đất tại đường Center và Palm (nay là Lincoln và Harbor ).
Tiếp đến Cha Griffith vì lý do sức khỏe yếu kém, Cha Griffith đã được bổ nhiệm thuyên
chuyển đến vùng khí hậu khô ráo hơn để phục vụ và dưỡng bệnh.
Sau đó Cha Dubbel từ giáo xứ San Diego, người còn trẻ và rất quen thuộc với giáo xứ
Anaheim được cử về cùng với dự án xây dựng một nhà thờ mới được đề xuất vào
tháng Bảy năm 1902.

Sau nhiều tháng nhà thầu xây dựng làm việc không ngừng nghỉ, và đóng góp của cộng
đoàn giáo dân.
Nhà thờ này được chính thức cử hành Lễ hiến dâng lên Chúa ngày 28 tháng 6 năm
1903.
(Khách mời tham dự Lễ Hiến Dâng có: Đức Giám mục Montgomery của Montery, Giáo
Phận Los Angeles, Hon. Henry T. Gage, Thống đốc bang California và các phụ tá của
ông.)

Viên gạch nhà thờ St. Boniface (1902 -1962) - Nhà Bảo Tàng Anaheim lưu trữ.

Nhà thờ St. Boniface, tọa lạc tại trên đường West Center nay là Lincoln Blvd và Janss
Street, Anaheim.
Được xây dựng bởi cộng đoàn giáo xứ.Lễ hiến dâng lên Chúa vào ngày 28 tháng 6,
1903,(Dedicated on 28 June 1903).
Diện tích nhà thờ là 100 feet X 42 feet , với một tháp chuông cao 87 feet, với phong
cách kiến trúc Gothic Revival (Phục Hưng),
do Kiến trúc sư George Riccard và nhà thầu C.H. Smith xây cất.
Sau hơn 16 năm phục vụ Cha Dubbel đã cảm hóa được rất nhiều người và đã kiên
cường cản trở các hoạt động của tổ chức KKK chớm nở trong giáo phận.
Cha Dubbel rời giáo xứ Anaheim, bổ nhiệm sang giáo xứ khác vào năm 1918 và Cha
Patrick Browne được bổ nhiệm thay thế.
Sau Cha Browne là Cha Gross,Cha Dee, Cha Pierse và Cha Quantannes và tất cả đã
được phong chức Đức Ông (Monsignor).

Hình lưu niệm Cha Dubbel và các em lớp giáo lý Thêm Sức trước cổng nhà thờ St. Boniface (1908)

Saint Boniface - Giáng Sinh 1960

Đĩa bạc lưu niệm 1902 -1962,hiện đang lưu giữ tại Nhà Bảo Tàng Anaheim

Sau 60 năm phục vụ giáo xứ Nhà thờ này đã được xây lại toàn bộ vào năm 1962,
nhằm đáp ứng sự phát triển của cộng đoàn giáo xứ Anaheim mãi cho đến ngày nay.

Đĩa bạc lưu niệm 1962, hiện đang lưu giữ tại Nhà Bảo Tàng Anaheim

Trong thời gian Cha Quantannes cai quản, nhằm đáp ứng và phục vụ cho giáo xứ và
sự gia tăng cộng đồng giáo dân,tài sản khuôn viên của Nhà thờ Saint Boniface được
phát triển rộng lớn thêm.
Vào năm 1962 một nhà thờ mới, đẹp, và lớn hơn được xây dựng thay thế cho nhà thờ
cũ sau hơn 60 năm phục vụ cộng đồng giáo xứ Anaheim.
Lễ hiến dâng nhà thờ được cử hành 6 tháng 11,1962.
Khi Đức ông Quantannes do sức khỏe già yếu, ngài nghỉ hưu. Và Cha Ryan được bổ
nhiệm thay thế.

Giáo xứ Anaheim được thành lập và phát triển từ một số ít các gia đình từ năm 1860,
các Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nhà riêng và một nhà thờ nhỏ, cho đến ngày
nay với nhiều cộng đoàn trong giáo xứ, nhiều nhà thờ xinh đẹp, rộng rãi, để phục vụ
Thánh lễ cho các gia đình giáo dân Công giáo ở thành phố Anaheim. Nhiều người trong
số các giáo dân ngày nay trong các cộng đồng của giáo xứ là những thành viên ban
đầu của nhà thờ Saint Boniface.

SỰ RA ĐỜI CỦA CỘNG ĐOÀN GIÁO DÂN VIỆT NAM ANAHEIM :
Biến cố lịch sử đau thương ngày 30 Tháng 4 năm 1975. Khi cộng sản Bắc Việt cưỡng
chiếm miền Nam Việt Nam, đã dẫn đến một làn sóng người Việt tị nạn cộng sản,vượt
biên, vượt biển ngày đêm không ngừng nghỉ suốt từ 1975 cho đến 1996.Cùng những
chương trình: (ODP) Orderly Departure Program: đoàn tụ gia đình,chương trình
(HO) Humanitarian Operation,nhờ đó mà hơn ba triệu (3.000.000) người Việt tị nạn
cộng sản chúng ta đã phải rời bỏ quê nhà để được nhập cư vào hơn 60 quốc gia Tự
Do,Dân chủ trên khắp thế giới.Trong đó có các Cha, các Soers, Ông, Bà, Cha, Mẹ,..
chúng ta, là những con dân Chúa từ khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam được ơn
sủng mầu nhiệm của Ngài đã dẫn dắt chúng ta đến bến bờ tự do ngày hôm nay.
Vì thế ở Hoa Kỳ, và riêng tại thành phố Anaheim, vào năm 1975 Cộng Đoàn Giáo dân
Việt nam được thành lập từ đấy.
Giáo dân chúng ta được sống đời tự do trong một đất nước Dân chủ,Tự do, Tín
ngưỡng được tôn trọng. Cũng từ nền tảng Tự do, Dân chủ này người Việt tị nạn chúng
ta và các thế hệ kế tiếp mới thực sự dễ dàng thực hiện đầy đủ và đúng nghĩa những
bổn phận, đức tin của một con dân của Chúa.

Thánh Lễ đầu tiên của cộng đồng giáo dân Việt Nam được Cha Vũ Tuấn Tú cử hành
vào tháng 12 năm 1975, tại Hội trường Giáo xứ có khoảng hơn 100 giáo dân tham dự.
Sau một vài buổi Lễ (Tiếng Việt) giáo dân Việt nam các vùng lân cận biết tin này, từ
nhiều nơi đã đến tham dự mỗi ngày một đông đảo. Nhờ sự quan tâm của Đức Ông
Keenan (Chánh Xứ Anaheim) và các Sơ nhà thờ St. Catherine (215 N Habor) đã tận
tình giúp đỡ cho phép dùng nhà nguyện để cử hành Thánh lễ vào mỗi sáng Chúa nhật.
Danh sách các Cha quản nhiệm Việt Nam được bổ nhiệm tại cộng đoàn Anaheim:
1976 - 1982 Cha Vũ Tuấn Tú.
1982 - 1985 Cha Nguyễn Ngọc Chuẩn.
1987 - 1991 Cha Nguyễn Văn Tuyên.
1991 - 1992 Cha Trần Văn Kiểm.
1992 - 1996 Cha Nguyễn Thanh Sơn.
1996 - 1998 Cha Chu Vinh Quang.
1998 - 2000 Cha Mai Khải Hoàn.
2000 - 2004 Cha Nguyễn Đăng Đệ.
2004 - 2006 Cha Nguyễn Quang Tùng.
2006 - 2011 Cha Vũ Ngọc Long
2011 - (Nay) Cha Nicolas Toàn Nguyễn.

Đức Giám Mục Mai Thanh Lương và Cha Gergory Marquez

"…Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta được khang an thịnh vượng và người Việt khắp
nơi,nhất là tại Quê Hương, sớm được hưởng một mùa Xuân Tự Do thanh bình, với những quyền lợi căn
bản của con người…"
Đức Giám Mục Mai Thanh Lương - Giám Mục Phụ Tá giáo phận Orange, California, Hoa Kỳ

Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim Mừng Lễ Bổn Mạng trong tình yêu thương đoàn kết (2008)

Cha Augustin Vũ Ngọc Long và gia đình của 7 em được rửa tội trong dịp lễ Phục Sinh 2008.

Thầy Phêrô Nguyễn Thành Tài (Tân Linh Mục – June 9, 2012) chuẩn bị chuông cho buổi lễ .

Thầy Jay Milam, Cha sở Timothy Freyer và Thầy Phêro Tài giải thích ý nghĩa của
(El Camino Real Bell - Plaza Walk of Memories)

Cộng đoàn Anaheim Hân Hoan đón chào Tân Linh Mục Niscolas Toàn Ng. và Souer Maria Pauline Trâm Ng.
July 2, 2011

Linh Mục Tân Quản Nhiệm Nicolas Toàn Nguyễn đã cử hành Thánh Lễ đầu tiên tại
cộng đoàn Anaheim sau khi thụ phong Chức Linh Mục.
Đại gia đình cùng Ông Bà Cố đã tham dự cùng Cha Cố Peter Việt Hồ dâng Thánh Lễ
tại giáo xứ Anaheim với Tân Linh Mục,
Cha chánh xứ Tim Fryer đã mở đầu bằng lời giới thiệu Tân Linh Mục trong lời chào
mừng tới cộng đoàn dân Chúa.Cũng trong Thánh Lễ Souer Maria Pauline Trâm
Nguyễn,( Giám Đốc CT/Giáo Lý) cũng gởi lời chào mừng thân thương tới cộng đoàn
trong vai trò mới trong giáo xứ.

* Tài liệu,hình ảnh tham khảo từ:
_Story of a Parish - Published in 1961,
_The Diamond Jubibee of St. Boniface - Published in 1935.
_St. Boniface Catholic Church Lincoln Ave. at Janss by August F. Lenain (1962 ?)
_Anaheim Heritage Center - The Muzeo
_California Digital Library
http://content.cdlib.org
_ Orange County Register : St. Boniface dedicates new plaza
_Photo Bucket: maihuong58 (Account)
http://s1151.photobucket.com/profile/maihuong58

Sưu tầm bởi TVST – Tháng 6, 2012.

