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Bài Học 06:  Nhà Thờ Saint Boniface 
A. Bài Đọc: 

Nhà Thờ Saint Boniface 

Đạo Công Giáo đã đến Orange 

County vào năm 1776, được truyền bá bởi 

Cha Thừa Sai Junipero Serra, Mission San 

Juan Capistrano.  Ngài vừa được phong 

hiển thánh năm 2015 do có nhiều đóng 

góp trong việc rao giảng Lời Chúa cho 

những thổ dân địa phương vào Thế Kỷ 18. 

Ngài có công thiết lập 21 Thánh Đường 

Truyền Giáo đặc sắc với phong cách Tây-

Ban-Nha rất nổi tiếng dọc theo bờ biển 

California và còn tồn tại cho đến ngày nay.  

Vào đầu những năm 1860, các 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 sau trở thành thư 

viện chính của thành phố Anaheim.  Anaheim lúc bấy giờ chỉ là một vùng nông trại có nhiều di 

dân gốc Đức từ Âu Châu sang.  Những người di dân và con cháu của họ trồng nhiều nho và cam.  

Địa danh Orange County tức là Quận Cam cũng bắt nguồn từ đó. 

Trong thời gian 1860 - 1875, phương tiện giao thông và đường xá trong vùng Anaheim 

còn rất hạn chế.  Các linh mục đã phải thường xuyên di chuyển từ Los Angles hay San Diego đến 

Anaheim để phục vụ Thánh lễ chìu theo sự gia tăng và phát triển của giáo dân. Vị linh mục 

thường trú đầu tiên tại giáo xứ Anaheim là Cha Victor Foran được bổ nhiệm vào năm 1875.  Sau 
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đó, các thánh lễ cũng được cử hành bởi các linh mục khác như Cha Howe, Cha Stoetters, Cha 

Caballeria đến từ Los Angeles hoặc San Diego lân cận.  

Nhà thờ đầu tiên thuộc vùng Anaheim tọa lạc tại ngã tư đường Imperal và 

Orangethrope.  Gia đình Don Bernardo Yorba hiến tặng ngôi giáo đường này vào ngày 19 tháng 

4, 1860  được gọi là San Antonio De Padua Del Canon Catholic Church.  Đó cũng chính là Yorba 

Chapel, một tòa kiến trúc gỗ màu trắng tồn tại cho đến năm 1956.  Yorba Chapel là tiền thân 

của nhà thờ San Antoinio De Padua Del Canon tại Anaheim Hill ngày nay đã được xây dựng lại 

trên đường Santa Ana Canyon gần đó.  

Trong khi ấy, một ngôi thánh đường nhỏ khác được xây dựng trên đường Cypress 

khoảng giữa đường Anaheim và Lemon.  Một ít lâu sau, nó đã được chuyển dời tới phía đông 

nam của đường Palm (tức Harbor) và Chartres nằm phía sau của nhà thờ Saint Boniface hiện 

hữu.  Theo hồ sơ lưu trữ, người ta đã xây dựng 

nó vào năm 1870 và đây chính là nhà thờ Saint 

Boniface tiên khởi. 

Theo thời gian, nhà thờ Saint Boniface 

thứ hai thay thế cho nhà thờ tiên khởi và được 

xây dựng vào năm 1879 nằm trên cùng khu đất 

ở đường Cypress (phía trước trường Saint 

Catherine’s Academy). Nhà thờ Saint Boniface 

thứ hai 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, vào 

năm 1895, nhà thờ Saint Boniface thứ hai một lần nữa đã được dời chuyển đến đường Harbor 

và Chartres. 

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). Sau đó, công việc được giao cho Cha 

Dubbel từ giáo xứ San Diego, là một linh mục còn trẻ và rất quen thuộc với giáo xứ Anaheim.  
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Ngài được cử về cùng với dự án xây dựng một nhà thờ mới được đề xuất vào tháng Bảy năm 

1902.  Sau nhiều tháng làm việc không ngừng nghỉ và với sự 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.   

Như thế, nhà thờ St. Boniface đã chính thức tọa lạc tại vị trí ngày nay ở đường West 

Center tức Lincoln Blvd và Janss Street, Anaheim. Diện tích nhà thờ là 100 feet X 42 feet, với 

một tháp chuông cao 87 feet, mang 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 được các hoạt động của tổ chức KKK 

chớm nở trong giáo phận. Sau đó vào năm 1918, cha Patrick Browne thay thế làm linh mục 

Chánh Xứ. Sau Cha Browne là các Cha Gross, Cha Dee, Cha Pierse và Cha Quantannes. Tất cả các 

ngài đều được phong chức Đức Ông (Monsignor) do những đóng góp và hy sinh cho các giáo 

dân. 

Trong thời gian Cha Quantannes cai quản, nhằm đáp ứng và phục vụ cho giáo xứ với sự 

gia tăng cộng đồng giáo dân, khuôn viên của Nhà thờ Saint Boniface được phát triển rộng lớn 

hơn. Vào năm 1962 một nhà thờ mới và đẹp với phong cách La Mã pha chút Hiện Đại được xây 

dựng thay thế trên nền nhà thờ cũ sau hơn 60 năm phục vụ cộng đồng giáo xứ Anaheim. Lễ 

hiến dâng nhà thờ Saint Boniface mới được cử hành vào ngày 6 tháng 11, 1962.  Đức ông 

Quantannes lúc này sức khỏe già yếu nên ngài nghỉ hưu và Cha Ryan được bổ nhiệm thay thế.  

Như vậy, giáo xứ Saint Boniface cùng với các giáo xứ khác trong Anaheim được thành lập và 

phát triển từ một số ít các gia đình từ năm 1860.  Ngày nay, Anaheim đã phát triển với nhiều 

cộng đoàn giáo xứ, nhiều nhà thờ xinh đẹp, rộng rãi, để phục vụ Thánh Lễ cho các giáo dân 

Công Giáo quanh vùng.  

 

Riêng về cộng đoàn Việt Nam, sau biến cố lịch sử ngày 30 Tháng 4 năm 1975, nhiều làn 

sóng người Việt đã rời quê cũ và chọn Anaheim cũng như Orange County là quê hương mới. Và 

như thế, ngay tại thành phố Anaheim, Cộng Đoàn Giáo Dân Việt Nam đầu tiên đã được thành 

lập vào năm 1975. Thánh Lễ đầu tiên bằng Việt ngữ được linh mục Vũ Tuấn Tú cử hành vào 

tháng 12 năm 1975 tại Hội trường Giáo xứ với khoảng 100 giáo dân tham dự. Sau một vài buổi 
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lễ bằng Việt ngữ được cử hành, các giáo dân gốc Việt quanh vùng đã đến tham dự ngày càng 

đông đảo. Nhờ sự quan tâm của Đức Ông Keenan (Chánh Xứ Anaheim) và các Sơ Dòng 

Dominican Sisters of Mission San Jose, cộng đoàn Việt Nam được mượn nhà nguyện của trường 

Saint Catherine Academy nằm bên cạnh nhà thờ Saint Boniface để cử hành Thánh lễ vào mỗi 

sáng Chúa nhật.  Sau này Thánh Lễ tiếng Việt được chuyển sang nhà thờ chính vào mỗi chiều 

Thứ Bảy.  

 

Như thế, kể từ năm 1975 Cộng Đoàn Giáo dân Việt Nam đã ra đời. Các giáo dân này và 

con cháu hậu duệ được sống trong một đất nước dân chủ với tín ngưỡng rất được tôn trọng. 

Cũng từ nền tảng đó, những người gốc Việt không những có thể thực hiện đầy đủ và đúng nghĩa 

bổn phận con dân của Chúa nhưng còn mở rộng và truyền bá đức tin vững mạnh với những nét 

văn hóa đặc thù đến các sắc dân khác xung quanh.  Có thể nói, người giáo dân gốc Việt đã thực 

sự trở thành “muối men cho đời” tại chính nhà thờ Saint Boniface nói riêng và tại Hoa Kỳ nói 

chung.  Với một niềm tin tôn giáo vững chắc, đóng góp nhiều tu sĩ hiến dâng cuộc đời cho Chúa 

và tha nhân, một cộng đoàn năng động nhiều sáng kiến, những người gốc Việt ngày càng được 

yêu mến và nể phục.  Như vậy, cộng đồng người gốc Việt đã có những bước phát triển rất xa và 

nay đã như những tơ sợi độc đáo đan chặt nhưng hài hòa vào tấm vải Hợp Chủng Quốc. Mẹ 

Việt Nam xa xôi không còn phải nhỏ lệ vì mất đi những người con, nhưng hãnh diện vì nay họ 

đã trưởng thành và đi đứng đường hoàng giữa khung trời tự do. 

 

B. Nghi Vấn: 
1) Ai là những người đã đưa vào và dẫn dắt Đạo Công Giáo tại thành phố Anaheim? 
2) Hãy cho biết sơ lược diễn tiến lịch sử của nhà thờ Saint Boniface từ khi thành lập cho 

đến ngày nay. 
3) Vì sao nhà thờ Saint Boniface có một giá trị lịch sử rất cao? 
4) Hãy kể tên và vị trí của các nhà thờ Công Giáo quanh thành phố Anaheim mà em biết 

được. 
5) Người Việt đã xuất hiện tại nhà thờ Saint Boniface từ lúc nào? 
6) Vì sao người Việt nơi đây không bị đồng hóa và tan biến vào trong xã hội Hoa Kỳ 

nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa rất đặc trưng? 
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7) Vì sao cộng đồng người Việt Công Giáo đang đóng vai trò là “muối men cho đời” tại 
Anaheim và cũng như tại Hoa Kỳ? 

 
Trong mỗi bài tập sau, các em hãy viết thành một đoạn văn để trả lời các câu 
hỏi được cho.  Các em có thể dùng chính suy nghĩ riêng cũng như những dẫn 
chứng bên ngoài để hỗ trợ những ý tưởng đó. 

C. Phân Tích: 

 

Bài Tập C.1:  

Ai là những người đã đưa vào và dẫn dắt cũng như đóng góp Đạo Công Giáo, các thánh đường 
tại thành phố Anaheim? 
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Năm Tên Những Đóng Góp 
1776 Cha Junipero Serra Xây dựng Mission San Juan Capistrano 
1860 Ông bà Rimpau Tổ chức Thánh Lễ tại gia ở góc đường Palm (nay là 

Harbor) và đường Broadway 
1860 Gia đình Don 

Bernardo Yorba 
Xây dựng Yorba Chapel tại phía Đông của Anaheim 

1870 Giáo dân vùng 
Anaheim 

Xây dựng nhà thờ Saint Boniface đầu tiên trên 
đường Cypress khoảng giữa đường Anaheim và 
Lemon 

1875 Cha Victor Foran Vị linh mục thường trú đầu tiên tại giáo xứ 
Anaheim 

1879 Công Ty Cung Cấp 
Nước Anaheim và giáo 
dân 

Xây dựng nhà thờ Saint Boniface (thứ hai) thay thế 
cho nhà thờ đầu tiên, nằm trên cùng khu đất ở 
đường Cypress (phía trường Saint Catherine’s 
Academy) 

1895 Giáo dân vùng 
Anaheim 

Dời nhà thờ Saint Boniface thứ hai đến đường 
Harbor và Chartres 

1900 Cha Bannon Mua lại khu đất tại đường Center và Palm (nay là 
Lincoln và Harbor) 

1903 Cha Dubbel Xây mới lại nhà thờ Saint Boniface 
1962 Cha Quantannes Mở rộng và xây mới nhà thờ Saint Boniface 
1975 Cha Vũ Tuấn Tú Cử hành Thánh Lễ Việt ngữ đầu tiên tại nhà thờ 

Saint Boniface 
 

  



             Copyright © 2015, Trường Việt Ngữ & Văn Hóa Phan Bội Châu, Anaheim, USA 
7 

 

Bài Tập C.2:  

Vì sao nhà thờ Saint Boniface có một giá trị lịch sử rất cao? 
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D. Tổng Hợp: 
 

Bài Tập D.1: 

Vì sao người Việt nơi đây không bị đồng hóa và tan biến vào trong xã hội Hoa Kỳ nhưng vẫn giữ 
được những nét rất đặc trưng? 
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Bài Tập D.2: 

Vì sao cộng đồng người Việt Công Giáo đang đóng vai trò là muối men cho đời? 

 

 

Đ. Bài Tập Về Nhà: 

Dựa theo bảy câu hỏi trong phần (B) Nghi Vấn, hãy viết thành một bài luận văn hoàn chỉnh 
dài ít nhất một trang giấy để trả lời các câu hỏi được cho.  Hãy dùng các ý tưởng trong phần 
(C) Phân Tích và (D) Tổng Hợp để làm phong phú thêm bài văn.  Những ý tưởng trong hai 
phần này chỉ là gợi ý nhưng em có thể phát triển những suy nghĩ riêng và dùng những dẫn 
chứng khác từ sách vở hay thực tế. Các tài liệu, nếu lấy từ bên ngoài, nên ghi chú được lấy 
từ đâu. Nếu bài văn có phần trang trí sẽ được thêm điểm.  Hãy tập đọc tại nhà một cách lưu 
loát ít nhất năm lần để chuẩn bị diễn tả trước lớp vào kỳ học tới. 

Yêu cầu của bài văn: 

1) Gồm một đoạn đầu bài (introduction paragraph) 
i. Trước đầu bài phải có một tựa bài (title). 

ii. Đầu bài phải có một câu chủ đề (thesis statement). 
2) Gồm nhiều đoạn trong thân bài (body) 
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iii. Mỗi đoạn trong thân bài gồm một hay nhiều ý liên hệ với nhau (associated 
ideas). 

iv. Mỗi đoạn thân bài hỗ trợ cho chủ đề (supporting ideas). 
v. Thân bài có thể dùng ví dụ trong các phần Phân Tích, Tổng Hợp hoặc từ 

những dẫn chứng bên ngoài.  
3) Gồm 1 đoạn kết luận 

vi. Kết luận có thể là một đoạn tóm tắt hay một kết luận bằng ý tưởng nào đó 
liên hệ đến điều đang bàn. 

vii. Kết luận phải liên quan đến đề bài (title) và chủ đề (thesis statement) 
4) Bài văn dài ít nhất một trang. 
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