
BAÛN TIN HAÈNG TUAÀN CUÛA COÄNG ÑOÀNG COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM - GIAÙO PHAÄN ORANGE

PHUÏC VUÏ TRONG TIN YEÂU & HIEÄP NHAÁT

TRUNG TAÂM COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM
VIETNAMESE CATHOLIC CENTER

1538 N. Century Blvd.
Santa Ana, CA 92703

Tel: 714.554.4211 - Fax: 714.265.1161
www.VNCatholic.net

Email: hiepthong2013@ gmail.com

G.M. Phuï Taù: Ñaëc Traùch Trung Taâm Muïc Vuï

Linh Höôùng vaø Ñieàu Haønh:

- Chuû Tòch:
- PCT Noäi Vuï:
- PCT Ngoaïi Vuï:
- Toång Thö Kyù:
- Toång Thuû Quyõ:

OÂng Laâm Kim Baûo
OÂng Phaïm Thanh Long
Chò Traàn Baïch Yeán
Chò Traàn Ngoïc Cindy
Chò Nguyeãn Phöông Chi

Ñoâminicoâ Mai Thanh Löông

LM. Joseph Nguyeãn Thaùi

BAN CHAÁP HAØNH CÑCG VIEÄT NAM
GIAÙO PHAÄN ORANGE

(xem tiếp trang 7)

DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Số 617Chúa Nhật 28-12-2014 LỄ THÁNH GIA THẤT

BÌNH AN CHO GIA ÌNH.Đ

Khi lên ngôi hoàng đế, A-lịch-sơ ạ ế ã tâm sự với thầy mình là A-ris-tot:
"Consẽchiến thắngAiCậpvàThổNhĩKỳ".A-ris-tothỏi: "Rồi saonữacon?"A-lịch-sơn
trả lời: "Rồi con sẽ ưnêucaongọncờHy lạp.” “Rồi saonữacon?”
A-lịch-sơnhỏi. “ ẽ hụctấtcảcácquố
ồi sao nữa con?" "Con sẽ càn quét A phúHãn vàẤ ộ". "Rồi sao nữa con?" A-lịch-

sơn suy nghĩ: " ì con có thể ngủmột cách bình an". A-ris-totmỉm cười: "Con
hỡi, tại saoconkhôngngủbìnhanngayđêmnaycóphải tốthơnkhông?"

Câuhỏi củaA-ris-tot hỏi A-lịch-sơ ạ ế chắc hẳ ã làmchoA-lịch-sơn ạ
ế suy nghĩ nhiều.Mừng lễ ChúaGiáng Sinh: “Vinh danhChúa cả trên trời, bình an

dưới thếchongười thiện tâm” ế ìnhan.Chúa ìnhthương.Vi yêu
thương loai ngươi chung ta va vimuôn cưu đô chung ta, Con Thiên Chua đa xuông
thê đê ơ cung chung ta, đê day loai ngươi chung ta nhân biêt Đâng tao dưng nên
minh vamơ ra cho loai ngươimô ương sông, đê vê trơi hương hanh phuc vơi
Chua Cha. ChuaGiê-su đa thê hiên tinh thương cua Thiên Chua băng viêc thiêt lâp
môtNươcTrơi laHôiThanh,vađachiuchêt trêncây thâpgiađêđêntôi thaycho loai
ngươi, rồi sông lai đê tra lai sư sông cho loai ngươi. Tom lai Lễ Giáng Sinh ky niêm
“Con Thiên Chua giang trân lam con loai ngươi, đê con loai ngươi được nên Con
Thiên Chúa”. Như thê, lê Giang Sinh la lê cua tinh thương. Tin mưng trong ngay lê
Giang Sinh công bô sư điêp: Thiên Chua yêu thương loai ngươi nên đa sai ConMôt
xuông thêđê côngbô cho loai ngươi biêt tinh thươngbao la cuaThiênChua.Ngươi
muônchung tađap lai tinh thươngcuaNgaibăngviêcyêumênNgai vayêu thương
nhau.NgaynayChuaGiê-suvân tiêp tucđênvơi chungtaquanhưngdâuchi khiêm
tôn va ngheo hen. Ngươi trơ thanh môt tâm banh vơi ve bê ngoai tâm thương.
Ngươi hiên thân trong nhưng người nghèo khổ, tan tât... Ngươi đên trong nhưng
ngươi bi hăt hui bo rơi. Trươcdâu chi ngheo khonay, cac chuquangiàu cóơBê-lem
đa xua đuôi hai ông ba Giuse Maria khoi nha tro của họ, đang khi cac muc đông
ngheo hèn lai vuimưng đón nhận Tinmừng về sự giáng sinh của Ngươi. Đây la luc
chung taphai xacđinh lâp trương, đêbiêtminh thuôchangngươi nao: la chuquan
giaucomàthiêu longtư tâmxuađuôingươingheo?Hay lacacmucđôngtuyngheo
kho,nhưngsẵnsangđonnhânTinmưngChuaGiangSinhvaquyết tâmđi timkiếm
Chúa?

Giang Sinh la lê cua bình an và tinh thương. Vây ban đa lam gi đê đap lai tinh
thươngcuaThiênChua ìnhbạn?Vàbạ ã làmgì tặngbanbìnhan
cho ình, người thânyêu? ngqua lamôthinh thưcbiêu lô tinh thươngcu thê,
vây trongmùaGiángSinhnàyban se tănggi chonhưngngươi thân tronggiađinh,
nhưng be ban, nhưng ngươi lam ơn cho ban trong suốt năm qua, va cả những ai
ngheo khô…làhiện thân củaChúaGiêsu?Mónquàquýgiá nhất khôngphải là cái
này cái kiabằngvật chấtmà là chínhconngười củabạnvới tình thương, sựbìnhan
traobanchogia ình.
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Lm Joseph Nguyễn Thái.

Gia đình là ơn lớn lao Thiên
Chúa ban cho thế giới (Radio
Vatican,17-12-2014)
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Email: kimdiepthang@yahoo.com

714
530.3426

HENRY’S JAPANESE AUTO REPAIR

8196 Garden Grove Blvd.

714
531.2700

Saigon
Central Post, Inc.

HOA PHAÙT
GÖÛI TIEÀN

VEÀ VIEÄT NAM
1.800.531.6363

Little Saigon
9455 Bolsa Ave. #E

Westminster,
CA 92683

MAI’S AUTO BODY & PAINTV.H Photo & Video

TOWING

714.531.6634

Tel: 714.554.3312

Haäu: 714.319.5374

All Import & Domestic Cars

11322 Westminster Ave. #D - Garden Grove, CA 92843
Free Estimate & Towing

Chuïp Hình & Quay Phim
Ñaùm Cöôùi - Hoûi

PHÔÛ TAÀU BAY L.T.T.
Chính goác Phôû Taàu Bay Lyù Thaùi Toå - Saøigoøn

3610 W. First St. #C, Santa Ana, CA 92703

3400 Westminster Ave.
Santa Ana, CA 92703

S 1 A BUPER UTO ODY, Inc
COMPLETE AUTO REPAIRS & PAINT

Ñaëc bieät: Towing, Estimate, Deductible

11

HEART CARE CENTER
CHUYEÂN KHOA TIM MAÏCH - CAO MAÙU

JAMES VIET TRAN, M.D., F.A.C.C
Diplomate American Board of Internal Medicine

Diplomate American Board of Cardiovascular Dicease

15623 Brookhurst St.
Westminster, CA 92683

Tel:
Fax:

531.9555
210.1477714

714 251.1723

CÖÛA SAÉT SONG
Chuyên làm các loại cửa sắt.

ề ẹ ả ả
Free estimate

B n, đ p, giá c ph i chăng.

Song Nguyen

TRUCK PAPERWORK SERVICES

SEAPORT SEAFOOD
DAKAO FOOD TO GO

714.775.8194

14550 Brookhurst St. - Westminster, CA 92683

714 251.2672
488.4933

ALL DAY JUMP

- Giaù caû nheï nhaøng

714
383-4444

Call:
Thuaàn HO

714.900.2145

- Lấy bảng số chạy xuyên bang trong ngày.
- Làm tất cả giấy tờ cho xe truck chạy xuyên bang.

Open 7 days a week: 4AM - 9PM

Caø pheâ Phaùp,
baùnh mì thòt nguoäi
côm phaàn, tieát canh,
loøng heo, beâ thui,
nhaän ñaët tieäc.

714839.9979/839.9978

SKIN CARE
XUAÂN LAN

ÑÖÙC THÒNH

Xaâm thaåm myõ, Taåy veát xaâm, uoán vaø noái loâng mi,
trò naùm, muïn, facial vaø caùc dòch vuï veà skincare.

MUA

MINH MAÄP

- M đụng,
- Mua cả xe bỏ

ới, cũ, hư,

XE

Smog check $26.75

Chuyên sửa các loại xe: Mỹ, Nhật, Đức
Sửa xe, vỏ xe, Muffler, Tires, Glass

16027 Brookhurst St. # C - Fountain Valley, CA 92708

PHOTO-VIDEO
714.548-6248/548-6204

714-531-2959�

�

Nha khoa tổng quát và thẩm mỹ
Nhận Medical và Bảo Hiểm P.P.O

9393 Bolsa Avenue #B, Westminster, CA 92683

DONNY VU

Insurance & Financial
Services Agent
Lic. # C313420

714

265-5440
14291 Euclid St., D110

Garden Grove, CA 92843

Dvu@farmersagent.com
www.DonnyVu.com

Bus:
Cell:

714 636.7145
251.4850

714 476.9545

VT PLUMBING
Moïi dòch vuï veà NÖÔÙC, GAS.
Coù maùy doø leak döôùi loøng ñaát

Lic. #692290

L/L Thoâng

SỬA-BÁN-MUA- IĐỔ

Link Tronics

� �

�

� �

Thành Thật Trên 25 n
Kinh Nghiệm Tận Tâm
Uy Tín Bảo m

ăm

Đả

COMPUTER

12630 Westminster Ave #A
S. Ana, CA 92706 M-F 10-7

714.554.8677

James:

714-276-7043

HP HOME SERVICES
Lic # 977318

S n, remodel bathroom,
patio, thay cửa, lót gỗ .v.v..
Mọi trở ngại về iện n ớc...v..v..

ơ

ưđ

- TẬN TÂM
- UY TÍN.

photostudiotony.com
7556 Ivy Ave. WSMTER, CA 92683

LIFE INSURANCE

2300 E. Katella. #355 - Anaheim, CA 92806

THANG NGUYEN
Lic. #0H65587

714

615.8030American General Life

BAN NHAÏC L’AMOUR
Nhaän haùt leã cöôùi trong nhaø thôø,

daï vuõ, hoäi hoïp.
Giuùp vui One Man Band & Full Band
Cho möôùn aâm thanh, DJ & Karaoke

L/L: Minh Hieáu: 714.612.0588

714 235.3638 714 799.1165

HUY PLUMBING
- Thay söûa oáng nöôùc,

bình nöôùc noùng.
- Caùc loaïi khoùa nöôùc,

Nhaän söûa beáp.

Cô giáo tốt nghiệp Đại Học Âm Nhạc.
Chuyên dạy Classical piano and piano
accompaniment for church and pop
music.

Please contact: Calista Ngan Vuong

714.510-1429

PIANO
LESSON

ASIAN PRINTING
Chuyeân in Thieäp Cöôùi

Thöïc hieän moïi dòch vuï aán loaùt
Discount 10%

15101 Moran St., Westminster, CA 92683
Tel: 714. Fax: 714.891.0898 / 894.1862

HOA PHAN

714 717.2572

HV PLUMBING
* Thoâng coáng * Söûa chöõa

thay môùi caùc heä thoáng
oáng nöôùc * Gas * OÁng coáng

* Leak detector

L/L Vuõ

Lic. #695206

S g ỗ mục
trim roofing, stainwood cabinet

General install & repair

ơn nhà, thay giặt thả ,m

Cell: 714 417-8503 Home: 714 892-1851

714.379.2338 / 379.3009

SEAFOOD PALACE
Chinese Restaurant

6731 Westminster #122 - Westminster, CA 92683
* Coù giaù ñaëc bieät cho caùc hoäi ñoaøn
* Specializing in Wedding & Birthdays
* Free champagne, nöôùc ngoït, ñóa caét baùnh

554.2121
580.4442

Keùo xe 24/24

Keùo xe hö cuõ ñem boû mieãn phí

714

Tieán Só NGUYEÃN HOAØNG, JD
Di truù, SSI, luaät gia ñình, chuùc thö,

ñòa oác, thöông maïi, khai thueá, keá toaùn,
phieân dòch, thoâng dòch, notary public

903.8805
425.2010

13736 Goldenwest St., #J,
Westminster, CA 92683

714

KIM

Chương tr
ơn.

Không cần việc làm và credit, chỉ đ ư
(equity) trên căn nhà làm chủ.

ình chính phủ FHA/HUD hỗ trợ vay, hoặc rút
tiền cho chủ nhà (home owner) 62 tuổi hoặc cao h

òi hỏi qũy thặng d

REVERSE MORTGAGE VHP Financial 714-655-4322

CA, BRE# 01396336 NMLS # 348717

Joseph Hùng Nguyễn

714. 878-2200

DI TRÚ - BẢO LÃNH

Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:00 PM ñeán 9:00 PM,
baêng taàn 1480 AM

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH SOÁNG ÑÖÙC TIN
Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Vieät Nam - GP. Orange

CHÖÔNG TRÌNH MUÏC VUÏ
TAÏI CAÙC COÄNG ÑOAØN COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM - GIAÙO PHAÄN ORANGE

COÄNG ÑOAØN THAÙNH LINH
Holy Spirit Church 17270 Ward St. Fountain Valley, CA 92708

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

ÑOÂ. Phaïm Quoác Tuaán
LM. 714-968-1461

8 PM thöù Baûy, 6:30 PM Chuùa Nhaät

3 - 4:30 PM thöù Baûy
11:0

714-963-1811

Sr. Phaïm Cecilia, LHC 714-963-7871
Sr. Nguyeãn Yeán Vaân, LHC 714-964-8767
OÂ. Vuõ Quaân 714-963-7826

1:30 PM, 3:15 PM &
7 PM thöù Saùu haèng tuaàn

PM
0 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng

Hoaøng Quang Ñöùc
Mai Vaên Maïnh 714-457-4701

Trang

COÄNG ÑOAØN TRAÙI TIM VOÂ NHIEÃM ÑÖÙC MEÏ
Immaculate Heart of Mary Church

Quaûn Nhieäm:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

1100  S. Center St.
Santa Ana, CA 92704

LM. Raphael Xuaân Nguyeân
LM. Phaïm Danh, SVD

714-751-5335

Sr. Nguyeãn Thu Lieãu, LHC 714-332-9081
OÂ. Vuõ Vaên Hoan 714-717-0503
5
5:30 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
8

PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng

PM thöù Baûy

:00 PM thöù Tö
3

COÄNG ÑOAØN ST. POLYCARP
Saint Polycarp Church

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

8100 Chapman Ave., Stanton, CA 90680
LM. Joseph Traàn Thöôïng 714-893-2766 x 204

7:00 PM thöù Baûy & 4:00 PM Chuùa Nhaät

P - 8 PM thöù Ba thöù Baûy
1:30 PM C Nhaät thöù tö moãi thaùng

Anthony Chu Bình 714-
Sr. Nguyeãn Thu Höông, LHC 714-892-4396
OÂ. Tom Maõ 714-591-7001

6:30 PM thöù Saùu haèng tuaàn
7 M & 3:30 PM - 5 PM

huùa tuaàn

893-2766

COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Saint Nicholas Church

Nieân Tröôûng:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

24252 El Toro Rd., Laguna Woods, CA 92637
LM. Mai Khaûi Hoaøn 949-837-1090 x5

5:00 PM Chuùa Nhaät
7:00 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy
3:00 PM C. Nhaät thöù hai moãi thaùng (xin heïn tröôùc 1 thaùng)

Sr. Maria Traàn Thò Loan, LHC 949-837-1090 x137
OÂ. Vuõ Khaéc Nghieâm 949-215-2278

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

COÄNG ÑOAØN TUSTIN
Saint Cecilia Church 1301 Sycamore Ave. Tustin, CA 92780

LM. 714-

6:30 PM thöù Baûy

- 8 PM thöù Tö / 8:30 AM - 9AM thöù Baûy

Trònh Ngoïc Danh 544-3250 x15
Ngoâ Ñình Ñoâng 714-544-9186
Sr. Traàn Thuøy Töôi, LHC 714-838-4466 x18
OÂ. Traàn Maïnh Huøng 714-865-7018

6:30 PM thöù Saùu haèng tuaàn
7 PM
2 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

COÄNG ÑOAØN WESTMINSTER
Blessed Sacrament Church

14072 S. Olive St.
Westminster, CA 92683

LM. Phaïm Ngoïc Tuaán
LM. Nguyeãn Ñöùc Duõng
Nguyeãn Taán Haûo 714-978-6075
Thaày Saùu Nguyeãn Taán Haûo 714-893-3320
OÂ. Hoàng Chaâu Ñaïi 714-548-7745

30 & 8 PM höù PM PM Chuùa
PM thöù Hai, Tö, Naêm vaø thöù Saùu ñaàu thaùng

PM
. tuaàn

6: PM T Baûy, 4 & 5:45 Nhaät
6
3:30 - 4:30 PM thöù Baûy
2 PM C Nhaät thöù ba moãi thaùng (ñieàn ñôn tröôùc 2 tuaàn)

714-892-4489/
714-892-4489/

893-3059
893-3059

Phoù Vieän Tröôûng:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

COÄNG ÑOAØN TAM BIEÂN
GX.Chính Toøa Chuùa Kitoâ Vua (Christ Cathedral) 13280 Chapman Ave., G. Grove, CA 92840

LM. Nguyeãn Vaên Tuyeân

Nguyeãn Khieát 714-539-3452
Sr. Nguyeãn Theresa, LHC 714-971-2141 x5508
Sr. Nguyeãn , LHC
OÂ. Nguyeãn Vieät 714-425-7160

5:30 PM haèng ngaøy
7:15 PM - 8:15 PM thöù Saùu; 8:30 AM - 9:30 AM thöù Baûy
3:45 PM thöù Baûy tuaàn thöù hai moãi thaùng

LM. Traàn Benjamin

Trang
Hoàng Rosemary 714-971-2141 x5511

6:30 PM thöù Baûy, 6:20 AM, 1 PM & 4 PM Chuùa Nhaät

714-971-2141 #13
714-971-2141 #17

10 AM T. Baûy ñaàu thaùng, xin ghi danh tröôùc taïi V. Phoøng

COÄNG ÑOAØN ANAHEIM
Saint Boniface Church

NHAØ THÔØ CHUÙA KITOÂ CÖÙU THEÁ
Christ our Savior Catholic Parish

120 N. Janss St. Anaheim, CA 92805

2000 W. Alton Ave., Santa Ana

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Toaøn Nicolas 714-956-3110, Ext. 130

6:30 PM thöù Baûy
7 PM thöù Ba vaø
5:30 - 6:30 PM thöù Ba, 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy
Xin xem baûn tin Coäng Ñoaøn.

Toáng Minh 714-548-7550
Sr. Teresa Ñaøo Thu Hoàng, LHC 714-956-3110x120
OÂ. Nguyeãn Naêng Chí 714-572-1502

8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
PM

Leã Chuùa Nhaät:
Phuï Traùch:

Ñaïi dieän:

2:30 PM Chuùa Nhaät (tieáng Vieät)
LM. Taï Anh Kieät
OÂng Danh Nguyeãn 714-767-0640
OÂng Thònh Ñinh 714-454-3759

Giaùo Xöù: 714-444-1500

COÄNG ÑOAØN HUNTINGTON BEACH
Saint Bonaventure Church

16400 Springdale
Huntington Beach, CA 92649

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Thaønh-Taøi 714-846-3359 x 414 & 415
Traàn Ñöùc Luaän 714-847-6828

6:30 PM thöù Baûy

3:30 - 4:30 thöù Baûy

Nguyeãn

OÂ. Nguyeãn Ñöùc Chuyeân 714-883-0729

7:15 PM thöù Saùu haèng tuaàn
PM PM

6:30 PM trong Leã thöù Baûy cuoái thaùng

COÄNG ÑOAØN ORANGE
La Purisima Church 11712 Hewes St., Orange, CA 92869

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Timothy Nguyeãn 714-633-5800

6:30 PM thöù Baûy
7:00 PM - 7:30 thöù Ba Chaàu Thaùnh Theå vaø Thaùnh Leã
7 PM - 8 PM thöù Saùu (tröø thöù Saùu Ñaàu Thaùng)
vaø 3:30 PM - 4:30 PM Thöù Baûy
2:00 PM C. Nhaät tuaàn thöù ba (ghi danh tröôùc 2 thaùng)

Nguyeãn Quang Tín 714-633-5800
Sr. Nguyeãn Mai Trinh, LHC 714-771-7864
OÂ. Cao Quoác Thaéngù 714-249-8226

COÄNG ÑOAØN ST. COLUMBAN
Saint Columban Church 10801 Stanford - Garden Grove, CA 92840

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:
Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Chaàu Thaùnh Theå:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Trung Tuaán
LM. Trònh Minh Thaùi

714-534-1174 ext. 181
714-534-1174 ext. 141

Sr. Nguyeãn Naêng Höông, LHC 714-867-1514
OÂ. Huøng Jimmy Nguyeãn 714-872-1999
6:30 PM T. Baûy, 6:30 AM, 3:15 PM & 7 PM Chuùa Nhaät
7 PM thöù Ba haèng tuaàn & thöù Saùu ñaàu thaùng
9 AM - 9 PM thöù Ba haèng tuaàn
9 AM thöù Baûy & 7:30 PM thöù Ba
3:30 PM thöù Baûy tuaàn thöù ba

COÄNG ÑOAØN COSTA MESA
Saint John The Baptist Church 1015 Baker, Costa Mesa, CA 92626

Cha Phoù /Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Traàn Quang Tueä 714 427-3938

6:30 PM thöù Baûy, 6:30 AM Chuùa Nhaät

: 0 M thöù Baûy tuaàn I vaø III.

Sr. Nguyeãn Thu Höông, LHC 714-540-4128
OÂ. Hoaøng Xuaân Lai 714-841-4278

7 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
7 3 PM thöù Ba vaø 9 A

GIAÙO XÖÙ ÑÖÙC MEÏ LA VANG
Our Lady of Lavang Church 288 S. Harbor Blvd. Santa Ana, CA 92704

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Vaên Luaân
LM. Thaùi Quoác Baûo

714-775-6200
714-775-6200

OÂ. Vuõ Quyeàn 714-878-0119
6:00 PM thöù Baûy
6:30 AM, 8:30 AM, 10:30 AM & 6:30 PM Chuùa Nhaät
8:30 AM
Thöù Naêm 9:00 - 9:45 AM vaø thöù Baûy 4:15 - 5:00 PM
Chuùa Nhaät tuaàn thöù 2 moãi thaùng

Sr. Traàn Ngoïc Dieãm Mai, LHC 714-775-6200

thöù Hai, Tö, Saùu vaø 8:00 AM thöù Baûy

COÄNG ÑOAØN ST. BARBARA
Saint Barbara Church 730 S. Euclid St., Santa Ana, CA 92704

Cha Quaûn Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
4PM & 7PM T. Baûy, 6:30AM, 11AM & 4PM Chuùa Nhaät

6:15 - 7:00 PM Thöù Ba, Thöù Saùu,
3 - 3:30 PM Thöù Baûy
2 PM Chuùa Nhaät ñaàu thaùng

LM. Vuõ Ngoïc Long
LM. Traàn Vaên Kieåm

714-775-7733 / 775-9465

Nguyeãn AÙnh 714-965-0777
Sr. Stella Kim Leâ, LHC 714-775-9475 x 1

OÂ. Traàn Vaên Tueä 949-292-3984

6:30 AM thöù Hai, Tö, Naêm, 5:30 PM thöù Ba, Saùu
PM

PM

Sr. Grace Ñöùc Leâ, LHC 714-775-9475

714-846-3359 x 834Sr. Mai Xuaân Thu, LHC



Joseph
NGUYEÃN AÙNH
Di Truù - Baûo Laõnh

10161 Bolsa Ave., #105A

714.965.0777/210-2244373.2376

FARMERS INSURANCE
Life - Health - Auto - Home - Commercial
Income Tax - Accounting - Notary Public

Jennifer & Traàn Quang Phuïc

LINA L. NGUYEN
Chuyeân veà baûo hieåm:

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
OBAMA CARE vaø MEDICARE

714 373.2412

714 720.4489

THAØNH PLUMBING 24/24
* Chuyeân söûa oáng coáng bò ngheït
* Söûa & thay maùy xay raùc, voøi nöôùc ræ,
rôøi maùy giaët, xaáy.

* Chuyeân veà water & heater

Lic. #949538

joetranfarmers gmail.com@

PEEK FUNERAL HOME
7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683 FD #946

* Thuoäc heä thoáng SCI uy tín nhaát theá giôùi vôùi ñaày ñuû tieâu chuaån,
treân taát caû moïi maët (Dignity Memorial)

* Chuyeân nghieäp vaø raát nhieàu kinh nghieäm, ñaõ töøng giuùp ñôõ cho
Coäng Ñoàng vaø quyù Ñoàng Höông treân 27 naêm qua

* Taát caû dòch vuï tang cheá quyù vò giao phoù hoaøn toaøn thöïc hieän
ngay taïi choã. “Khoâng qua baát cöù moät trung gian naøo khaùc”

ÑAËC BIEÄT: Coù chöông trình traû goùp,

Linda Traàn:xin lieân laïc: 714.642.3783 893.3525Tel: 714.

Cell: 714. - Bus. 714.290-7651 554-1016

#1 MASTER AUTO REPAIR & BODY
Sửa tất cả các loại xe: máy,

hộp số, kéo frame, body & paint

714 638.1622

JAMES AUTO CENTER
Smog Check - Star Certified
Söûa taát caû caùc loaïi xe

10711  Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92843

(Goùc Nelson & Garden Grove)

www.peekfuneralhome.com

714 726.5434Xin goïi Le:

LE CONSTRUCTION
Chuyeân nghieäp loùt caùc

loaïi gaïch vaø caùc loaïi goã.
Remodel phoøng taém
21 naêm kinh nghieäm

14920 Dillow St. Westminster
714. - 714.737-1104 867-8253

, CA 92683

ATLANTIC - TÀI
Auto Glass & Auto Repairs

rebuild engine, transmission, diesel

LONG ÑIEÄN LAÏNH
CHUYÊN SỬA VÀ GẮN MÁY LẠNH,

HEAT, ĐIỆN CHO TƯ GIA
VÀ THƯƠNG MẠI.

714 837-6056714 902.5779
SÖÛA TUÛ LAÏNH, MAÙY LAÏNH,

HEATER, BÌNH NÖÔÙC NOÙNG, BEÁP

714 775.5128 - Cell: 714 515.0768
9550 Bolsa Ave., #217 - Westminster, CA 92683

MUA BAÙN NHAØ & TAØI TRÔÏ ÑÒA OÁC
PREFERRED REALTY & FINANCIAL

Broker LARRY LAÂN NGUYEÃN

636-5888 cell 251-2486714. 714.

FLAGS COLLISION CENTER
Body Shop & Mechanical

- Máy móc t i tân - dùng sơn các hố ãng nổi tiếng
- "Indoor parking" an toàn cho xe quí khách.

5%
discount

cho nhà thờ

STATE FARM
INSURANCE

714 638.4500Xe
Nhaø
Nhaân thoï
Söùc khoûe
Taøi chaùnh Joe T. Nguyen

Agent
Lic. #OD96505

- Phaåm chaát cao
- Giaù caû phaûi chaêng

Ñeán vôùi chuùng toâi.
quí vò coù theå tieát kieäm ñeán 40%

13041 Euclid St., Garden Grove, CA

24 giờ TOWING
FREE ESTIMATE

12796 Nutwood St.
G.G, CA 92840

Law Office of JACKSON F. QUAN

714 or 714660-3377 653-3860

�

�

Tai Nạn Xe Cộ

Thủ Tục Trục Xuất Thuê Nhà
� Luật Di Trú

HOÏC ÑÒA OÁC

714.658-5435
DRE BROKER #01714869

Trư ng đườ ợc cấp giấy
phép của tiểu bang
Dạ ịa ốc và brokery: đ

www.999inc.net

ROOFING & SOLAR
Lic. B&C 870435 - Bond & Insured

Hành nghề
Chuyên sửa mọi trở ngại.

ởi, máy lạnh.
Tủ lạnh bị chả ớc

Máy giặt, máy sấy
Bình n ớc nóng
Sửa có bả ảm

L/L Andy:

trên 10 năm.

Máy sư
y nư

ư
o đ

714.468-3862

AC, TỦ LẠNH

ALL SEASONS

PAUL NGUYỄN

Lic. #855251
L/L TUAÁN

714
Bus: 839.7112
Cell: 425.6890

Joseph’s Plumbing & Rooter

Toå Hôïp Luaät Sö
MICHAEL SMITH

714 636.1228DUÕNG PHAÏM

Tai naïn: xe coä, sôû laøm, sieâu thò, shopping v.v...
14192 Brookhurst St.

Garden Grove, CA 92843

714 531.0341

Tieäm Hoa
LE’S FLORIST

14336 Brookhurst St.
Garden Grove, CA 92843

714
725-1180

“Real Estate Agent”BRUCE NGUYEN
Thành tín - tận tâm - nhanh chóng

List nhà chi phí thấp
Short sale specialist * Giá đặc biệt cho người Công Giáo

PHI'S AUTO BODY & REPAIR
Complete Auto Bodyworks

307.6669714.

9861 Garden Grove, Garden Grove, CA 92844

"Ask for
Parishioners

Discount "

HUAÁN ÑIEÄN LAÏNH

14368 Brookhurst  St. - G.G - CA 92843
Trong khu chợ Nam Hoa

714-531-3055

ặ , hấp:

Nhận sửa các loại quần áo.

Chuyên gi t Áo dài, áo gấm,
quầ ới và tất cả các loại quần
áo khác.

n áo cư

SKYLARK DRY CLEANER

10

THIEÂM NGUYEÃN

- Chuyeân cung caáp toaøn boä caùc maët haøng veà haäu
söï: Quan taøi, moä bia, kim tónh, hoa tang, quaàn aùo
tang, söûa hình, saùch kinh.

- Thieâm Nguyeãn hôïp taùc vôùi moät soá nhaø quaøn trong
vuøng ñeå lo töø A - Z moät ñaùm taùng. Baûo ñaûm tang
gia seõ haøi loøng veà giaù caû vaø cung caùch phuïc vuï.

Xin gọi Vinny Le
Cell:

714.541-5351

714.713-8134

Office:
Lợp mái nhà, và sửa,

việc làm bả ả
ủ loạ

ịnh giá miễ

ệm

o đ
i mái ngói.

Đ

m,
làm đ

n phí,
trên 15 năm
kinh nghi

Roofing with integrity since 1994
Lic: C39 #694940 Bonded/ Insured

We recommend Boral roofing product
License verification.

www.cslb.ca.gov. 1-800-321-cslb

TOBIA CASKETS

714 531.4249714 531.4249714 531.4249
VINCE PHÖÔÙC LEÂVINCE PHÖÔÙC LEÂ

FREE ESTIMATESFREE ESTIMATES

CHUYEÂN TRÒ MAÙI NHAØ
Haõy taän duïng 30% OFF
Federal Tax Rebate for

Solar Power, ñeå giaûm bôùt
tieàn ñieän haèng thaùng.WESTMINSTER ROOFING

13951 Newland St., Westminster, CA 92683

Quý Vị sẽ được: Giá Tốt Nhất - Tiếp Đón
Ân Cần, Niềm Nở và Lịch Thiệp.

Medicare phần A, B, C, D
Juliette Lac 714-421-8567

714 894.3723
Ñieän thoaïi
24 hrs:

+ Buy and sell real estate
+ Purchase & refinance loan
+ Hard money lending close in a week
+ Short sales specialist,

stop foreclosure before eviction

Real Estate & Mortgage

Insurance
Retirement Planning & Rollover

NuCapital
Office@Nucapital.com

855 682 2748

Chuyên trị: Ng ời già, phụ nữ và trẻ em. Có khám phụ khoa.
Nhận Medicare, Medical, các loại bảo hiểm và Obamacare

ư

9559 Bolsa Ave. # D - Westminster, CA 92683
(trên lầu nhà hàng Thành Mỹ, khu Bolsa Mini Mall)

714
531-5754

Email: tobiacasket@gmail.com

$5,900

Dòch Vuï Xaõ Hoäi
SSI - SSA - SSDI

QUAN TÀI & MỘ BIA
SÁCH TANG LỄ - QUẦN ÁO TANG - HOA TANG

Lasting Memory Caskets
L/L Nguyễn Xuân Tỉnh

Cell: 714-552-7555
11849 Beach Blvd., Stanton, CA
(giữa Chapman và Orangewood)

5267 Warner Ave.#400 - Huntington Beach, CA 92649

LÔØI
CHUÙA

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I
Ñaùp Ca
Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm

Ep 3:2-3a, 5-6
Mt 2: 1- 12

Ngày    tháng    năm 2014 1 5

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 617 � 3

CHÚA HIỂN LINH
Is 60: 1-6

Tv 71: 2, 7-8, 10-11a, 12-13

�

�

�

ỌC I

ỌC II

BÀI Đ

BÀI Đ

Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng Abram trong thị
kiến rằng: “Hỡ ớ sợ ấng phù trợ và là phầ

ởng rất bội hậ ằng: “Lạy Chúa là
Thiên Chúa, Ngài sẽ ều gì? Tôi sẽ

n; chỉ ờ ủ ời giúp việ
ình tôi.” Abram nói tiếp rằ

ủ ời giúp việc sẽ là kẻ nối nghiệp tôi.” Tức thì có lời Chúa
phán cùng ông rằng: “Chẳng phả ời này sẽ là kẻ nối nghiệ

ờ ẽ là kẻ nối nghiệ
ẫn Abram ra ngoài và nói vớ

ãy ng ớc mắt lên trời, và nếu có thể ợc, hãy ếm các ngôi sao.”
Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ củ ẽ ả thế.”
Abram tin vào Thiên Chúa và vì ợc công chính.

Thiên Chúa viế ờ ã phán, và Ng ờ
ã làm cho bà nh ờ ã hứa. Bà Xa-ra có thai và sinh cho ông

Áp-ra-ham mộ ã già, vào thời kỳ ã
hứa. ặ ứ
ứa con mà bà Xa-ra sinh ra cho ông.

Anh chị em thân mến, nhờ ứ ại tiếng Chúa
gọ ể ến xứ ông sẽ lãnh làm gia nghiệ

ết mình ờ ức tin mà ngay cả bà Xa-ra son sẻ
ợc sức mang thai, mặc dầ ã già, bởi vì bà tin rằ ấ ã

hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự mộ ời, mặc dầ ờ
ết rồi, mà có một dòng dõi ố ờ

ãi biển.
Nhờ ức tin, khi bị thử lòng,Abraham ã dâng Isaac. Ông hiến

dâng con một mình, ông là ng ời nhận lãnh lời hứ ờ ã

St 15:1-6, 21:1-3
Bài trích sách Sáng Thế.

ời Chúa. Tạ

Tv 104:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
(8a)

Hãy tạ ãy kêu cầu danh Chúa,
hãy cao rao giữa muôn dân kỳ công củ ời.
Hãy ca tụng và hãy tán d
hãy t ờng thuật mọi việc kỳ diệu củ ời.
Hãy lấy làm vinh dự vì danh Chúa,
lòng kẻ tìm Chúa hãy vui mừng hớn hở.
Hãy ngắm nhìn Chúa và quyề ủ ời,
hãy luôn luôn tìm kiếm thánh danh Chúa.
Hỡi dòng dõi Abraham, tôi tớ ời,
hỡi con cái Giacob, kẻ ợc chọn.
Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

ời có quyền xét xử cả vũ trụ.
Chúa ghi nhớ ớ ờ ế ời,
những lờ ời hứa từ muôn thế hệ,

ớ ời ký kết với Abraham,
lời thề hứ ờ ã trao cho Giacob.

Dt 11:8, 11-12, 17-19
ởi tín hữu Do Thái.

iAbram, ngươi ch , Ta là Đ n
thư u cho ngươi.” Abram thưa r

qua đi mà không có
co có Eliêzer này, ngư a ngư

a ngư
i ngư p

ngươi, nhưng chính là ngư i con ngươi sinh ra, s p
ngươi.” Thiên Chúa d i ông: “Ngươi
h ư đư

a ngươi s o như
đó, ông đư

ng thăm bà Xa-ra như Ngư ư
ư Ngư

Thiên Chúa đ
t tên cho đ a con sinh ra cho ông là I-xa-ác,

đ

p, và ông ra đi mà
không bi
đư u bà đ

t ngư u ngư i đó
như ch như sao trên tr i
và như cát b

ư a, là ngư

ban cho tôi đi
i Đamas, con c c gia

đ ng: “Chúa không cho tôi sinh con; đây
con c

đ
đông đ

i đ i
đ i đ

t con trai khi ông đ
Ông Áp-ra-ham đ

đ c tin, Abraham đáp l
i, đ ra đi đ

đi đâu. Nh đ
ng Đ ng đ
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sống lạ ã ậ ột hình ảnh.

Alleluia, alleluia. Thuở ều lầ ới nhiều hình thứ
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ALLELUIA

PHÚC ÂM

i con trai đ

t đôi chim gáy, hay m

- Chúa Nhật 28-12-2014 Lễ Thánh Gia Thất
- Thứ Hai 29-12-2014 Ngày V Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Thánh Tôma Béc-két, giám mục, tử ạo
- Thứ Ba 30-12-2014 Ngày VI Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
- Thứ Tư 31-12-2014 Ngày VII Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Thánh Xin-vét-te I, giáo hoàng
- Thứ 01-01-2015 ức Trinh Nữ ức Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng
- Thứ Sáu 02-01-2015 Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Naziazen,

lễ nhớ
- Thứ Bảy 03-01-2015 Danh Thánh Chúa Giêsu, lễ kính
- Chúa Nhật 04-01-2015 Chúa Hiển Linh

đ

Năm Đ Maria Đ
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Daïy taát caû moân:

Döôùi söï höôùng daãn cuûa

toát nghieäp taïi Ñaïi hoïc Harvard

vaø John Hopkins vôùi 20 naêm
kinh nghieäm giaûng daïy, seõ taän taâm giuùp ñôõ con em quí vò.

Coù lôùp daïy töø maãu giaùo ñeán lôùp 12 (K - 12) vaø ngöôøi lôùn.

Moãi lôùp coù toái ña 4 em, vaø coù keøm rieâng töøng em.

Taát caû giaùo vieân daïy ñeàu ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc 4 naêm taïi
Hoa Kyø.
Giaùo vieân K-6 coù baèng daïy Teaching Credential vaø coù giaùo
vieân Myõ daïy.

Coù nhieàu lôùp luyeän thi (reasoning test)

Toaùn, Lyù, Hoùa, Reading,
Writing, Math, Science....

Giaùo Sö Tieán Só
Kris Tröông,
(A.B.) (Ph.D.),

SAT I

DAÏY KEØM SAU GIÔØ HOÏC VAØ LUYEÄN THI SAT

9

1) Hành h ức Mẹ Âu Châu (4 : $4,300 có bảo hiểm, 3 bữ /ngày)
) – : LM. ức Nguyễn

) – : Ô. Hoàng Minh Thắng

ất Thánh & Tắm biển Dead Sea (chỉ trả thêm $2,200)

2) Hành h ất Thánh & Tắm biển Dead Sea (11 ngày)
8 tháng 6 LM. ức Nguyễn

6 16 tháng 11 LM. Trịnh Ngọc Danh

3 ỹ (Brazil, Argentina, Peru + St Martin de Porres)
: LM. Chris Phạm Quốc Tuấn

4) Hành h ông Âu (Ba Lan, Tiệp Khắc, Áo) 2 - 15 tháng 9

5) Australia (4 cities) & the Great Barrier Reefs – 15 ến 27 tháng 7

6) Hành h ức Mẹ La Vang Việ ửu Diệp
30 tháng 9 - L.M. Nguy

7) Hành h ức Mẹ Guadalupe & Oxcala – Tắm biển Cancun (5-sao)
10 tháng 12 LM.

ươ

Sau đó, Hành hương Đ

ươ
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ương t Nam & Cha Trương B
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Linh h ớng

Linh h ớng

: gửi từ Luyện Ngục

ớng:
ớng:

ớng

Li ớng: ễ

ớng:

(14 ngày từ 17 - 30 tháng 5
(14 ngày từ 25/10 - 7 tháng 11

từ 29/5 ến .
từ ến .

(15 ngày từ 30/9 ến 14 tháng 10) -

14 ngày, từ

từ

15 ngày từ ến

8 ngày từ ến .
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Fatima, Lộ ức, Santarem, Lisieux, Paris, Rome,Assisi, Lanciano, SanGiovanni
Triềukiế ứcGH, ộHYThuận, 4 cử 2phép lạThánhThể
Cầu thang thánh,MẫuThánhGiá thật, ảng treo “VuadânDoThái”
ChaPiô với 5DấuThánh, Thánh ồng, ThánhPhanxicô&ThánhClaire
Paris:Thánh Catherine Laboure, St Louis & St Vincent de Paul Nhà thờ ức Bà

Paris
i tour “Behind the scenes” Tháp Eiffel, Du thuyề ối sông Seine ngắm tháp

Eiffel
Xemnhiềubằngchứng củacác linhhồn

(Tustin)

Brazil: dâng thánh lễ ới bứ ợngChúaCứuThế ĩ ại, kỳquanmới thếgiới
ứcMẹAparecida (bổnmạ ứcMẹLujan (bổnmạ ớcNamMỹ)

ớc lớn I thếgiới IguassuFalls: thamquan thác cả2bênBrazil&Argentina
BuenosAires: dâng thánh lễ ứcMẹhiện ra từ1983 -1990 (Vatican côngnhận)
ặc biệ ống& làm

việc
Lima: nhà, tu viện, phòng ngủ & mộ của vị ộc: St Martin de

Porres
ếgiới (world-heritage listed) hùngvĩ&nổi tiếng.
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Thánh đen quen thu

MachuPicchu: di tích vănhóa th

TêrêsaHàiĐ
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ng3nư

Thácnư
nơiĐ

t: quê hương đương kimGH Phanxicô, tham quan các nơi Ngài s

OPTIONAL

đ
đ

đ

16 đ

3 đ

Mọi sự hướng dẫn ghi danh
và tham khảo hòan tòan miễn phí
V òng ại diện nhiều hãng
bảo hiểm lớn trên nước Mỹ, sẽ giúp

qúy vị có được một sự chọn lựa tốt
nhất.
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KV FINANCIAL & INSURANCE

714-418-9389

� � �
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Life insurance Retirement Rollover

Annuity Long Term Care

Health Insurance
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giúp h ớng dẫn ghi danh
và renew
Giúp xin cho ng ời không có lợi tức,
hoặc lợi tức thấp

part A – part B – Advantage,
part D and Medi-Medi
Qúy vị sắp ến 65 tuổi?
Qúy vị sắp ợc medicare?
Qúy vị muốn biết làm sao ể có ch ình
y tế tốt nhất

Obamacare:

medical

Medicare Medicare

ư

ư

đư
ương tr

đ

đ

KEVIN P NGUYEN
Certified Insurance Agent

CA Ins. Lic: #0H81186

9569 Bolsa Ave. - Westminster - CA 92683
(trong khu Bolsa Mini Mall kế bên Viễn ng shipping)Đô

Tel: 714-418-9389

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 28 4-1-2015đến Chúa Nhật-12-2014

CÁC SINH HO T T I TRUNG TÂM CÔNG GIÁOẠ Ạ

3. ÒNG HOPE COMMUNIT

Sinh Hoạt trong tuần:

VĂN PH Y - 714-265-1181
Thứ 2 - Thứ 6: 9 am – 6 pm

ứ 2 - ứ 5 ố ị
Thứ 6: Piano / Hớt tóc.
Th Th : ESL/Qu c T ch/Tai-Chi/Afterschool

2. :ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Thứ 2 -Thứ 7:

ứ :
ứ :

Thứ Sáu ầu tháng

Thứ Bảy:

Th Tư
Th Sáu

đ

9 am - 10 am
6 - 7
3 pm - 4 pm
10 am - 5 pm

-

pm pm

8:45 am 9 am

Thánh Lễ
ầ ấ VN.

Chầu, Kính Lòng Thương Xót Chúa
& Thánh Lễ

ấ ứ ẹ

Ch u và Kh n Các Thánh TĐ

Kh n Đ c M La Vang

Kính Lòng Thương Xót Chúa

1. ÒNG TTCG - 714-554-4211:VĂN PH Th Hai Th Năm  9 am 5 pmứ - ứ : -

Chúa Nhật 28-12-2014

Thứ 01-01-2015

Thứ Bảy 03-01-2015

Chúa Nhật 04-01-2015

- ình Nazareth . . . . . . . . . . . . . . . . . 01:00 pm – 04:00 pm

- Các Bà Mẹ Công Giáo. . . . . . . . . . . . . . 12:30 pm – 05:00 pm

- Liên Hội Đền Tạ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:30 am – 11:30 am
- Giỗ Linh hồn Anna. . . . . . . . . . . . . . . . . 11:00 am – 12:30 pm

- Dòng Ba Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 pm
- òng G.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 12:00 pm
- ế m – 12:30 pm

Gia Đ

Văn Ph
Thăng Ti n Hôn Nhân G.D . . . . . . . . . 09:00 a

Năm

When the days were completed for their purification according to
the law of Moses, They took him up to Jerusalem to present him to the
Lord,just as it is written in the law of the Lord, Every male that opens the
womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a
pair of turtledoves or two young pigeons, in accordance with the dictate
in the law of the Lord.

Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This
man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and
the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy
Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the
Lord. He came in the Spirit into the temple; and when the parents
brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to
him, He took him into his arms and blessed God, saying: “Now, Master,
you may let your servant go in peace, according to your word,for my
eyes have seen your salvation, which you prepared in sight of all the
peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people
Israel.” The child's father and mother were amazed at what was said
about him; and Simeon blessed them and said to Mary his mother,
“Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and
to be a sign that will be contradicted – and you yourself a sword will
pierce – so that the thoughts of many hearts may be revealed.” There
was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of
Asher. She was advanced in years, having lived seven years with her
husband after her marriage, and then as a widow until she was eighty-
four. She never left the temple, but worshiped night and day with fasting
and prayer. And coming forward at that very time, she gave thanks to
God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption
of Jerusalem.

When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord,
they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew
and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon
him.

The holy families of today are walking through a mine field. One
false step, and the family is blown up. Christian parents must be Josephs
who know exactly when to leave and where to go. Parents must be
divinely inspired and guided because today even more Herods are
searching for their children to destroy them. Parents must know and live
the Bible or they will be hopelessly confused, and their families will
suffer. Family prayer has never been more necessary. Wives must be
submissive and husbands must love their wives (Col 3:18-19). Now
more than ever, children must obey their parents "in everything as the
acceptable way in the Lord" (Col 3:20).

Today's holy families need order, guidance, prayer, power, and
protection. Families need God, His amazing grace, and daily, if not
hourly, miracles. Holy families, don't be discouraged. The Lord
promises: "Those who oppose you I will oppose, and your sons [and
daughters] I will save" (Is 49:25). "All your sons [and daughters] shall
be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children" (Is
54:13). This Christmas, let these words become flesh in your family (Jn
1:14).

Father, may parents be hopeful and confident about their
families' future and eternity because of Your saving love and almighty
power.

"The Child grew in size and strength, filled with wisdom,
and the grace of God was upon Him." —Lk 2:40

In the Holy Family Mary pondered, Jesus submitted to, and
Joseph accepted God's will.

Reflection: FAMILYFEUD

Prayer:

Promise:

Praise:

"The Child's father and mother were marveling." – Luke 2:33

The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (B)
Luke 2:22-40

Saints of the week:

12.29

12.31

1.1

1.2

1.3

- St. Thomas Becket (1118-1170) A strong man who wavered
for a moment, but then learned one cannot come to terms with evil and
so became a strong churchman, a martyr and a saint—that was Thomas
Becket, archbishop of Canterbury, murdered in his cathedral on
December 29, 1170.

- St. Sylvester I (d. 335) When you think of this pope, you
think of the Edict of Milan, the emergence of the Church from the
catacombs, the building of the great basilicas, Saint John Lateran, Saint
Peter's and others, the Council of Nicaea and other critical events. But
for the most part, these events were planned or brought about by
Emperor Constantine.

- Mary, Mother of God. Mary's divine motherhood broadens the
Christmas spotlight. Mary has an important role to play in the
Incarnation of the Second Person of the Blessed Trinity. She consents to
God's invitation conveyed by the angel (Luke 1:26-38). Elizabeth
proclaims: “Most blessed are you among women and blessed is the fruit
of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my
Lord should come to me?” (Luke 1:42-43, emphasis added). Mary's role
as mother of God places her in a unique position in God's redemptive
plan.

- St. Basil the Great (329-379) was on his way to becoming a
famous teacher when he decided to begin a religious life of gospel
poverty.After studying various modes of religious life, he founded what
was probably the first monastery in Asia Minor. He is to monks of the
East what St. Benedict is to the West, and Basil's principles influence
Eastern monasticism today.

- Most Holy Name of Jesus. Paul wrote in Philippians that God
the Father gave Christ Jesus “that name that is above every name” (see
2:9), this devotion became popular because of 12th-century Cistercian
monks and nuns but especially through the preaching of St. Bernardine
of Siena, a 15th-century Franciscan (May 20). Bernardine used
devotion to the Holy Name of Jesus as a way of overcoming bitter and
often bloody class struggles and family rivalries or vendettas in Italian
city-states. The devotion grew, partly because of Franciscan and
Dominican preachers. It spread even more widely after the Jesuits began
promoting it in the 16th century. In 1530, Pope Clement V approved an
Office of the Holy Name for the Franciscans. In 1721, Pope Innocent
XIII extended this feast to the entire Church.



� DMV (Lấy liền)
* Sang tên xe / Chủ nợ
* Thuế lưu hành
* Bằng lái xe quốc tế

* Bảng số xe
* Xe ngoài tiểu bang

(hiệu lực
10 năm, miễn học, miễn thi)

XÓA TICKET KHÔNG CẦN TỚI TRƯỜNG
www.num1trafficschool.com

* Xe
* Nhà
* Thương mại
* Sức khỏe Obama Care
* Nhân thọ (Hưởng lợi

ngay khi còn sống)

� INDEPENDENCE INSURANCE

� NOTARY

NUMBER ONE TRAFFIC SCHOOL

David Q. Hoang

Höôùng daãn mieãn phí.
Xin vui loøng goïi tröôùc ñeå laáy heïn taïi vaên phoøng

Phone: 714.609.7910
13139 Brookhurst St., #B, Garden Grove, CA 92843

(gaàn goùc Garden Grove vaø Brookhurst

trong khu Kim Restaurant vaø Nha Só Lieân Höông)
Mailien Hoang

CA Insurance Lic. #0697814

- Choïn Baùc Só cuûa mình trong toå hôïp y teá.
- Chöông trình bao goàm: Chi phí y teá vaø thuoác theo toa Part D

cho thuoác- Ñaëc bieät: Co-Pay thaáp hay khoâng traû Co-Pay
tieåu ñöôøng vaø tim maïch
�

BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE & HÖU TRÍ

Tuoåi vöøa 65, hoaëc ñaõ coù Medicare Part A & Part B,
neân choïn CHÖÔNG TRÌNH SÖÙC KHOÛE NAØO?

1. Ghi danh MEDICARE ADVANTAGE & PART D

2. OBAMACARE (cho ngöôøi döôùi 65 tuoåi)

A. MEDICARE & MEDIGAP + PART D (nhö PPO, khoâng vaøo toå hôïp y teá)

�

�

Ghi danh baûo hieåm söùc khoûe baét ñaàu töø
Nov. 15, 2014 ñeán Feb. 15, 2015
Muoán coù baûo hieåm hieäu löïc töø 1/1/2015,
haïn choùt ghi danh Dec. 15, 2015

B. MEDICARE ADVANTAGE PLAN HMO (Vôùi nhieàu löïa choïn cuûa hôn 10 haõng Baûo Hieåm)

Basic Medicare
(Medicare Phaàn B

Tieáp tuïc traû)

Basic Medicare
(Medicare Phaàn B

Tieáp tuïc traû)

Part D Prescription Drug
(Baûo hieåm Phaàn D mua thuoác

theo toa 35 /thaùng*)$ 00

Medicare supplement
(Baûo hieåm boå sung

Medigap 165 /thaùng*)$ 00

* Giaù trung bình keå treân thay ñoåi tuøy theo vuøng ôû, tuoåi, chöông trình baûo hieåm löïa choïn vôùi moãi haõng.

+
THÁNH LỄ Ầ TẠ ỀN THÁNH ỨC MẸ LA VANG,
LAS VEGAS.

VÌ DỊP LỄ TẾT

Đ U NĂM I Đ Đ

Khách sạn sang trọng. Xe Bus du lịch tiện nghi, với bảo hiểm
trên 5 triệ ồng.

Kính viế ền Loretto. Với kỳ lạ,
tuyệt tác. . . hay là một phép lạ

Kính viếng với các chứng tích chữ
ợc gọi là Lộ ức Mỹ Châu (The Lourdes of

America) ể
cảm nghiệm bức họa Chúa Giesu rất huyền nhiệm.

Chi phí cho chuyế (P3N), $489 (P2N).
Kể cả tiền tips, tiền vào cử ếng. Chuyế

ợc tổ chứ ớng dẫn do nhữ ời chuyên nghiệp
với mộ ình cảm nghiệ

ể tìm kiế

, chỗ tham dự rất giới hạn, xin ghi danh sớm ể
ợc chỗ ngồ ý.

u đ

ng đ

Đ
, đ

n đi: $379 (P4N), $439
n đi

�

�

�

Cầu Thang Thánh Giuse

ề ức Mẹ Hố Cát

ờng Fanxico Assisi

.
Đ n Đ a

lành, nơi đư

a các nơi thăm vi
đư c và hư ng ngư

t chương tr m Hành Hương phong phú
đ m ơn ích.

đ
đư i như

Vương Cung Thánh Đư

CẦU THANG TH. GIUSE: KỲ LẠ, TUYỆT TÁC
SANTA FE, NEW MEXICO. Thủ ủ ỀN THỜ CỔ KÍNH.đô c a các Đ
Đ

đ

ẶC BIÊT: Nghỉ GIAO THỪA ỊCH
tại Trung Tâm LAS VEGAS.

Từ 29 12 ến 1 -1- 2015.

đêm đón DƯƠNG L

Tour 4 ngày 3 đêm. -

PHƯỚC HẠNH TRAVEL & TOURS
9319 Bolsa Avenue., Westminster, CA 92683

(Bên cạ ện Bolsa)
Tel: 714-897-2366, Cell: 714-598-7854; Fax: 714-892-0667

nh Bưu đi

Bieáu lòch

2015

8 � Chuùa Nhaät ngaøy 28-12-2014  -  Leã Thaùnh Gia Thaát

OBAMACARE
TRUNG TÂM

GIÚP ĐIỀN ĐƠN MIỄN PHÍ

Xin gọi: 714-902-1140

Xin Gọi:

714-902-1140
14044 Magnolia #223

Westminster,
CA 92683

100%

FREE

GOOD-DAY: CHÚC QUÝ VỊ
MỘT NGÀY TỐT LÀNH
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 12/2014

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

(xem tiếp trang 6... thông cáo)

�

�

�

�

ầ ấ ậ ạ ề .

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 195

ề ạ ễ ổ ạ ủ
ình Nazareth

Thông Báo của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, GP. Orange.

Tu n Kh n Bát Nh t Giáng Sinh t i Đ nThánhTTCG

Thông Báo v Đ i L Kính Thánh Gia, B n M ng C a Gia
Đ

Đền Thánh Trung Tâm sẽ tổ chức tuần Khấn Bát Nhật Giáng
Sinh để tôn kính Chúa Giêsu Hài Đồng và Gia đ
đầu vào ngày 25/12/2014 đến ngày 1/1/2015 trước thánh lễ 9 giờ
sángmỗi ngày trong tuần tạiTrungTâmCôngGiáo.

đến tham dự tuần khấn trong
Mùa Giáng Sinh và xin sớm gởi các

úa Hài Đồng và Gia đ
ơn lành và b ămMới. Chúng ta cũng

xin Chúa thương ban cho quê hương Việt Nam sớm có sự tự do tôn
giáo, dân chủ và nhân quyền. Kính xinMẹLaVang và cácThánhTử
Đạo Việt Nam cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta được
như

đơn ghi danh cho lớp Dự Bị Hôn
Nhân Khoá 1 . Những bạn
nào muốn tham dự khoá học này xin đến văn ph

. Không hoàn tiền lại sau khi đ
đầy đủ điều kiện. Xin nhắc

nhở các học viên ngoài việc học lớp Dự Bị Hôn Nhân, phải liên lạc
trực tiếp với các Cha Quản Nhiệm hoặc Cha Xứ nơi m ư ngụ để
lập hồ sơ hôn phối.

Đơn ghi danh có thể lấy
oặc qua email

Theo giáo luật, tất cả những người Công Giáo muốn bước vào
đời sống hôn nhân, hoặc những người không Công Giáo muốn kết
hôn với người Công Giáo, đều phải tham dự khoá học này.

được tổ chức vào Chúa Nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2014, tại Trung
Tâm Công Giáo từ 1 đến 4 giờ chiều. Lm Linh Hướng Giuse Trịnh
Ngọc Danh sẽ dâng thánh lễ tạ ơn và thuyết giảng qua chủ đề

Trong thánh lễ sẽ
có nghi thức lập lại lời hứa hôn nhân và lời nguyện đặc biệt cho tất cả
các cặp vợ chồngmừngkỷniệm thành hôn trong năm2014 .

r Mission: The Family Fully Alive) cũng là chủ đề và tài liệu
chính thức củaĐạiHộiGiaĐ

ượt đăng tải hằng tháng trên
Nguyệt SanHiệpNhất của cộng đồng.

đoàn Dân Chúa
cùng đến thamdựĐạiLễKínhThánhGia.

sẽ mừng kính lễ
Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa và Đại Hội Thường Niên vào Thứ
ngày 1 tháng 1 năm201

ình Thánh Gia, bắt

Kínhmời quý ông bà và anh chị em

ình Thánh Gia ban
muôn ình an cho gia ình trongN

ýkhấn xin.

òng Trung Tâm sẽ nhận
95, khai mạc ngày 17-18 tháng 1, 2015

òng TTCG ghi danh
từ ThứHai pm. Hạn chót ghi danh là ngày
6 tháng 1/2015 ã ghi danh. Chứng chỉ
sẽ cấp sau khi học viên tham dự và hội

ình c

ở trang 6 (tờ Hiệp Thông) trên
website:www.vncatholic.net, h : hiepthong2013@
gmail. com.

ình Nazareth sẽ

“Gia
ình Vui Sống Trọn Vẹn Theo Sứ Vụ Tình Yêu”.

ình Vui Sống Trọn Vẹn Theo Sứ Vụ Tình Yêu” (Love is
Ou

ìnhThếGiới tại Philadelphia vào tháng
9 n ình Nazareth ã chuẩn bị sẵn tài liệu học hỏi nầy
cho suốt N ình và sẽ lần l

ình Nazareth trân trọng kính mời cộng

ội Các Bà Mẹ Công Giáo, Giáo Phận Orange

5 tạiTrungTâmCôngGiáo.

ý khấn nguyện về Đền Thánh
Trung Tâm để cầu xin Ch

đ

Văn ph

đếnThứNăm lúc 9am – 4

Đại Lễ kính Thánh Gia, bổn mạng của Gia Đ

Đ

“Gia Đ

ăm 2015. Gia Đ đ
ăm Gia Đ

Gia Đ

Năm

According to the Catholic Canon Laws, each person, Catholic or
non Catholic, prepares for marriage or life time commitment must
attend this Marriage Preparation Program.

H

�

�

Cầu xin sự ời củ ấng Cứu Thế mang lại
ơn an bình và niềm hy vọng cho mọi người thành tâm
thiện chí.

Cầu cho các bậc làm cha mẹ trở nên
những nhà truyề ực, truyền thố ức tin là
món quà quý giá nhất cho con cái mình.

Ý chung:

Ý truyền giáo:

ra đ a Đ

n giáo đích th ng đ

Chương tr ư sau:

Trân trọng kính mời Cha Linh Hướng và Điều Hành TT Công
Giáo, Cha Tuyên úy, q

Cha Quản Xứ St. Barbara Vũ Ngọc Long và Sơ Lê Grace Đức,
Giám đốc Chương Tr ười muốn t

ơn gọi, trẻ cũng như già, tham dự

730S.Euclid St., SantaAna,CA92704.
Trong sân sẽ có các lều của nhiều d ư nữ, và

của linh mục đại diện giáo phận để giới thiệu và giúp t

ơn gọi trong 3 phút trước khi Linhmục Chủ tế ban
phép lành. Tham dự chung với các em Thêm Sức về Ơn Gọi từ 3:00
PM

ămđể tạ ơnChúa năm 2014 và hái lộc thánh năm 2015 với
đề tài: “

ăn
tối lúc 6:30PM, giảng tĩnh tâm và Thánh Lễ từ 7:00-10:00PM. Mọi
thắcmắc xin liên lạc

Địa chỉ nhà thờ:13280ChapmanAve.,GardenGrove,CA92840

ình nh - 12:30pm TậpHọp
- 01:00pm KhaiMạc
- 01:15pm GiảngPhòng
- 02:15pm ThánhLễ
- 03:30pm BếMạc

/
uý Cha, Ban Chấp Hành Cộng

ên và thân hữu tới thamdự.Xin quý hội viênmặc
Trân trọng kínhmời.

ình Giáo Lý kính mời những ng ìm
hiểu về

òng tu, nam cũng nh
ìm hiểu về

dòng hay giáo phận.
Cuối mỗi Thánh Lễ, òng tu hay của giáo phận

sẽ nói câu chuyện

GiáoXứChánhTòa ChúaKitô kínhmời cộng òan tham dự tĩnh
tâm cuối n

dòng Xuân Bích với
(GV. 3:1).Buổi tối tĩnh tâm sẽ

trongNhàThờ Lớn (Arboretum) vào tối

với Sr.ThùyTrang tại 714-971-2141.
.

Đồng, quý hội
vi đồng phục.

đại diện của một d

đến 5:15PM.

đ

�

�

Ngày HộiVề Ơn Gọi /Vocation Fair

ĩ ố ớ ễ ắ

Ngày Hội Về Ơn Gọi từ
8:00 AM đến 7:00 PM Chúa Nhật ngày 11 háng 1 năm 2015 tại
Giáo xứ St. Barbara

t
,

Linh mục Nguyễn Khắc Hy

Fr. Augustin Long Vu of St. Barbara Church and Sister Grace
Duc Le, Director of Faith Formation invite all people, young and
old, who want to know about the call of God to attend the Vocation
Fair from 8:00 AM to 7:00 PM Sunday January 11, 2015 at St..
Barbara Church 730 S. Euclid St.,Santa Ana, CA 92704. In the lawn
or yard, various congregations or religious group or diocese set up a
tent to introduce their congregation and to answer questions of
visitors. During each mass, before the final blessing, one
representative of a congregation will speak a vocation story in 3
minutes. You can choose to attend the Confirmation Vocation
program 3:00 PM to 5:15 PM.

Program and Schedule of mass as follows:
6:30 AM - 9:00 AM: Breakfast in the hall (hộ
6:30 AM: Vietnamese mass;
8:00 AM: English mass; 9:30 AM English mass;
11:00 AM: Vietnamese mass;
12:45 PM: Spanish mass

- :
3:00 PM - 5:15 PM: Confirmation Vocation program
4:00 PM: Vietnamese mass;
5:30 PM: English mass
6:30 PM -7:30 PM: Dinner provided in the hall

i trường)

12:00 PM 2:PM Lunch in the hall (hội trường)

T nhTâm Cu i Năm v i Lm. Nguy n Kh c Hy

Mọi sự
đều có lúc, mọi việc đều có thời”

thứ 3 ngày 30 tháng 12
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(tiếp theo trang 1)

(Xin đọc các tin kế tiếp trên Website: vncatholic.net)

Mỗ ình Kitô – nh ẹ Maria và Cha Thánh Giuse –
cần tiế ắ ời, nói chuyện vớ

ời, gìn giữ ời, che chở ời, lớn lên vớ ờ
ế, sẽ cải tiến thế giới. Chúng ta hãy dành chỗ trong trái

tim và dành ngày sống cho Chúa. Thánh gia Nagiarét khiến
chúng ta dấ ọi và sứ mệnh củ
ình. Chúng ta cần thực hiện những gì gia ình Nagiarét ã

thực hiệ ợ giúp nhau. Sứ mệnh lớn
củ ình là dành chỗ ến, tiếp nhậ

ình, n ời của con cái, của chồng
vợ, của ông bà. Tiế ờ ể ời lớ
ình và trong tinh thầ

ịp lễ Giáng Sinh.

ã bổ nhiệ
ouis Tauran làm Hồng Y Nhiếp Chính của Giáo Hội Roma.

Chức vụ thuộc lãnh vực quản trị này rất quan trọng trong thời
gian Tòa Thánh “trống tòa,” khi vị ệ

ời hoặc từ chức, lúc này, HồngYNhiếp Chính có nhiệm
vụ quản trị tài sản của Tòa Thánh, với sự ỡ của các
Hồ ến khi bầ ợc tân Giáo Hoàng v.v...

ổi, từng là Bộ
ởng Ngoại Giao của Tòa Thánh, và là Chủ Tịch Hộ

ồng Tòa Thánh về ối Thoại Liên Tôn. Ngài cũng là Hồ
ở ẳng Phó Tế ã

công bố ứ ới
công thức "Habemus Papam.”

Cùng ngày 20-1 ã bổ nhiệm một Phó
Nhiế ức TGM Giampiero Gloder, 55 tuổ ời
gốc Padua.

Lầ ầu tiên, vào dịp mừng Chúa Giáng Sinh, một Thánh
Lễ dành cho khách du lịch ợc cử hành tại sân
bay quốc tế Denver (Hoa Kỳ).

Thánh Lễ cử hành lúc 2 giờ thứ
ện chung của các tôn giáo ở tầng 6 của nhà

ga Jeppesen, do Cha Eustace Sequeira (dòng Tên) chủ tế.
Karna Swanson ố ều hành Ban Truyền Thông của
TGP Denver) nói: “vào dịp Giáng Sinh, rất nhiề ờ

ợt tuyết sẽ ến du lịch tại tiểu bang của chúng tôi; hy vọng
rằng nhờ việc tổ chức Thánh Lễ ậy, các du khách có thể
dự Lễ ớ ổ về các triền dố ể ợt tuyết.”
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n thân, tái khám phá ơn g

n, đó là yêu thương và tr
cho Chúa Giêsu đ n Chúa

Giêsu trong gia đ ơi con ngư
p đón Ngư Ngư n lên trong gia

đ n. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn này
trong d

Ngày 20-12, ĐTC Phanxicô đ

giáo hoàng đương nhi

u đư

Trư
ng

Y trư , và do đó, ngày 13-03-2013, ngài đ
c Tân Giáo Hoàng (ĐTC Phanxicô) v

p Chính là Đ i, ngư

Công Giáo đư

trưa Năm 25-12-2014
trong Nhà Nguy

u ngư i mê
trư

như v
trư trư
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ĐHY Tauran là tân Hồng Y Nhiếp Chính

Thánh Lễ Giáng Sinh tại phi trường Denver

Hình thức tra tấn là đi ngược lại các giá trị của quốc
gia

(WHĐ, 21-12-
2014)

(WHĐ,
20-12-2014)

(VietCatholic News, 20-12-2014)
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Đa-Minh chia s

đ

i đ
đang b đi

ăm nay,

a năm
2014!

GM Oscar Cantu (Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa
Bình của Hộ ồng Giám Mục Hoa Kỳ) nói rằng các kỹ thuật
và chính sách thu thập thông tin tình báo củ ình
Báo Trung ã vi phạm các nguyên tắ ạ ứ

ản ã ợc lại những cam kết của Hoa Kỳ khi
mong muốn trở thành một quốc gia có "nền tảng ạ ức.

Hộ ồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng nhắc lại sự lên án của
Giáo Hội, xem tra tấn là một tội ác xấu xa. Các Giám Mục
tuyên bố: "Giáo Hội Công Giáo tin rằng tra tấn là 'tội ác tự
bản chất,' không thể biện minh trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Các hành vi tra tấn mô tả trong báo cáo của Ủy Ban Tình
B ợng Viện) vi phạm phẩ ời ã ợc
Thiên Chúa ban cho. Quốc hội và tổng thống phả ộ
ể ờ ều luật cấm tra tấn, ảm bảo rằng sự kiện

này không xảy ra lần nữa.”

Nhân vật củ là các Kitô hữu bị bức hại ở
Iraq; Rome Reports (một hãng tin truyền hình t ộc
lập, ề ức Giáo Hoàng và Tòa Thánh
Vatican) ã bình chọ ế!

Hãng tin này giải thích: các Kitô hữu Iraq bị buộc phải ra
khỏi nhà của họ, nếu không sẽ bị giết. Mộ ớ

ảng 2 triệ ời Kitô hữu tại Ir ện
nay chỉ còn gầ ời. Họ ộ ợc trở về
nhà. Sự hung hãn của quân khủng bố ISIS vẫn còn ọng
trong ký ức họ ất chấp mọi thứ bạo lực, niềm tin của
họ vẫn sống ộng. Mộ ời tị nạn nói: “Chúng tôi vữn

Có Chúa trợ giúp, chúng tôi vẫn luôn hy vọng.
ờ ã trốn chạ ến miền Bắc Iraq. Chỉ

trong vài tuần, khoảng 70 ngàn ờ ã ến thành phố Erbil,
thủ phủ củ ời Kurd, một khu vực tự trị ở Iraq. Họ ã mất
tất cả và họ ống trong những cảnh túng thiếu, tồi tệ.
Khoảnh sân của một giáo xứ ị ỗng biến thành
một trại tị nạ ình; linh mục quản xứ lo
lắng: “bây giờ chúng tôi mừng Lễ ễ

ố ều tắt hết, chúng tôi sẽ làm gì sau
Cả trung tâm mua sắm Ainkawa cũng trở thành một trại tị
nạn tạm thờ ình ã bị mất tất cả: “chúng tôi
từ ế ã nhậ ợc một tin báo: hoặ

ế ể ời Kitô hữu, hoặc bị chặ ầu. Rồi
chúng tôi bị buộc phả ến biên giới, họ ớ

ạt của chúng tôi mọi thứ: xe cộ, tiền bạc, tất cả…” Tình
hình thực khốn khổ. Áp lực tâm lý thực khủng khiếp.

Hài nhi ã bị truy sát khi vừ ợc sinh ra, các trẻ
Iraq Kitô hữu cũng bị bức hạ ậy. Một tu sĩ dòng

ẻ: ợc sinh ra trong máng cỏ.
Chúa Giêsu sinh ra trong cảnh nghèo và chúng tôi cũng vậy.

ợc sinh ra giữ ời sẽ ứng lên từ
cảnh nghèo khổ ố ờ ấng Cứu
Rỗ ờ ã bị bức hại. Bây giờ chúng tôi cũng

ị bức hại vì tin t ở ời và sứ ệp củ ời.
N chúng tôi sẽ thực sự sống sự kiện giáng sinh.”

Nhữ ời tị nạ ã mất tất cả, trừ hy vọ ứ
ế, họ chính là những nhân vật nổi bật nhất củ

a Cơ Quan T
Ương (CIA) c

cơ b , và đ đi ngư

(như
áo Thư m giá con ngư đư

i hành đ
tăng cư

ư nhân đ
chuyên đưa tin v

n như th

t vài năm trư
u ngư aq, nhưng hi

n 250 ngàn ngư ít có cơ h  i đư

. Nhưng b
t ngư g tin

nơi Chúa.
Hơn 400 ngàn ngư

ngư
a ngư

a phương b
n qua đêm cho 160 gia đ

Giáng Sinh, nhưng sau L
Giáng sinh, đèn đu

i cho hơn 400 gia đ
n đư

làm ngư
và khi đ tư

Giêsu đ a đư
thơ i như v

“Kitô giáo đư

Chúa Kitô đư a chúng tôi. Ngư
mà chúng tôi đang s  ng. Ngư i là Đ

i, nhưng Ngư
ư ng nơi Ngư a Ngư

ng ngư n này đ ng và đ c
tin; như th

� Nhân vật của năm 2014 - People of the year 2014 - là
ai? ( 20-12-2014)WHĐ

8 � Chuùa Nhaät ngaøy 28-12-2014  -  Leã Thaùnh Gia Thaát

Cộ ồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phậ ình Narazeth và Ch ình Th ng Tiến
Hôn Nhân Giáo Phận Orange, sẽ tổ chức buổi hội thảo về chủ ề:

Trung Tâm Công Giáo,1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA92703
Chúa Nhậ
10:00 am – 2:00 pm

ồng Tình Luyến Ái là một vấ ề mà hầu hết những phụ ờ ều có nhữ ắc khoải và
quan tâm. ờ hế ồng Tính hiện là mộ ề tài nóng bỏng và nhạy cảm trong Giáo Hội Công
Giáo.

Thuyết Trình gồm những vị am hiểu về tín lý Công Giáo, Luật Hôn Phối, luật California và những hệ lụy
về mặt y khoa:

Kính mời Cộ ồng Dân Chúa và quý ồ ng ến tham dự buổi hội thảo ể hiểu rõ giáo Luật Công
Giáo hiệ ể biết thêm về ời sống của Giớ ồng Tính. Vào cửa tự do,.không phân biệt tôn giáo hay tuổi
tác, có n tr a nhẹ Kết thúc buổi hội thảo là thánh lễ ủ Tế

ng Đ ă
đ

Đ n đ i đ
t, Hôn Nhân Đ t đ
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đ i Đ
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n Orange và hai Ban Gia Đ ương Tr
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ư ĐC. Mai Thanh Lương Ch

“Hôn Nhân Đồng Tính Luyến Ái và Giáo Hội Công Giáo”
dư hư c Cha Mai Thanh Lương.ới sự ớng dẫn củ ứ

Ban Tổ Chức xin trân trọng thông báo và kính mời.

a Đ

�

�

�

ịa iểm:
Ngày:
Thời gian:

- ứ
- Luậ Nguyễn Trong Nho,
- Linh Mục Nguyễn Khắc Hy,
- Linh Mục Hồ Trọng Việt,
- Bác Sĩ Lê Duy Huân,

Đ

Đ

đ

c Cha Mai Thanh Lương,
t Sư

Giám Mục Phụ Tá GP. Orange.
cựu Chánh Án Tòa Th ẩm, Orange.
Tiế Thần Học tại ại Học Hoa Kỳ

Luật Hôn Phối, Giáo Phận Orange.
Bác sĩ Y Khoa, cựu Chủ Tị ồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange.

.

.

ương Th
n Sĩ, Giáo Sư Đ

ch Công Đ

Thông Báo

j j j
j j j

#195 -1/17-18/2015 #196 - 3/21-22/2015 #197 -5/16-17/2015
#198 -7/18-19/2015 #199 - 9/19-20/2015 #200 -11/14-15/2015

Tên /Full Name

Email:

/

Tên Cha/Mẹ/

(Valid ID or Driver Lic. please print)Xin viết chữ in/

Địa chỉ/

Điện thoại/

Address:

phone:

Birthdate:

:

Parents:

Phái/Gender: M / F

Ngày sinh/

Nơi sinh Place of Birth

Họ/ ĐLast ệm/ Gọi/Middle First

mm /dd /yy

city / country

Trung Tâm Công Giáo
1538 Century Blvd - Santa Ana, CA 92703 - Tel.714-554-4211

Lệ phí/Fee

Note: Ghi danh 2 Register 2 months in advance

Giờ học thứ Bảy (Sat): 8 am - 5 pm & Chúa Nhật
(Sun): 8 am - 1 pm or/hoặc xem trong thông báo.

: j $70 gởi về .

ã ghi danh /
òng

TTCG, t t (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở
2

. Nếu bỏ lớp, i khoá sau
/

một người(each person) và
Không

hoàn lại tiền sau khi đ

i đơn và lệ phí về TTCG
qua bưu điện tháng trước khoá học/

sau khi hoàn
tất lớp học và hội đủ điều kiện/

địa chỉ Trung Tâm CGVN/

, tại Văn Ph
hứ Hai tới hứ Năm

phải ghi danh đóng tiền học lạ

Chỉ nhận
No Refund.

2
months prior class begins.

ng s
If missed the class, must re-register and pay to attend the next class.

Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center.

Send in registration form and payment

Certificate of Completion will be issued after
completi all requirement

tháng trước/

Cấp Chứng Chỉ

Ký tên/ _____________________________________

Ngày/ _________________

Signature:

Date:

Đơn Dự Khoá Dự Bị Hôn Nhân /2015 Marriage Preparation Form
Ghi Danh Khoá / ĐánhRegistration Session: X chọn một / Put to choose oneX

�

�

�

�

Giáo LýThêm Sức Cho Người Lớn

Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan - Common Sense
Parenting

Lớp Giáo Lý Thêm Sứ ời Lớn tại Giáo Xứ Thánh
Linh sẽ bắ ầu khai giả ới Thánh
Lễ Thêm Sức vào Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống, ngày 24 tháng 5,
2015. Quí anh chị ãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, xin
liên lạc Sr. Cecilia Trang 714.963.7871.

Kính mời quí vị phụ huynh có con cháu ở lứa tuổ
ến tham dự khóa học

ợc tổ chức tại

tại phòng học số .

tại
phòng học số .

ục thực tế cho các bậc phụ ể ối phó vớ
ộ ử của con cái, dung hòa việc kỷ luật với

lòng th ớp họ ợ ớng dẫn bởi các chuyên
viên có kinh nghiệm và sáng tạo của

ợc tài trợ bởi

Vì số học viên có giới hạn, xin liên
lạ ân Trang (714) 963-7871 hoặ ể giữ
chỗ (714) 474-5706.
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i 13-18
đ

huynh đ đ i
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GIÁO DỤC CON CÁI CÁCH
KHÔN NGOAN - COMMON SENSE PARENTING®

Nhà Thờ Thánh Linh:
6 Chúa Nhật ngày 4,

11, 18, 25 tháng 1 và 1, 8 tháng 2, 2:45PM – 4:45
PM 9

6 thứ Ba ngày 6, 13, 20, 27
tháng 1 và 3, 10 tháng 2, 7:00PM – 8:30 PM

8 Common Sense Parenting®

ình Boystown

Khóa học :

Khóa học bằng

Song Ngữ Anh Việt

Tiếng Anh:

thời gian

thời gian

Orange County Health Care Agency,
Behavioral Health Services, Prevention and Intervention
Division, MHSA/Prop 63.

chương tr

(tiếp theo trang 5... thông cáo)



Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 617 7�

(tiếp theo trang 1)

(Xin đọc các tin kế tiếp trên Website: vncatholic.net)

Mỗ ình Kitô – nh ẹ Maria và Cha Thánh Giuse –
cần tiế ắ ời, nói chuyện vớ

ời, gìn giữ ời, che chở ời, lớn lên vớ ờ
ế, sẽ cải tiến thế giới. Chúng ta hãy dành chỗ trong trái

tim và dành ngày sống cho Chúa. Thánh gia Nagiarét khiến
chúng ta dấ ọi và sứ mệnh củ
ình. Chúng ta cần thực hiện những gì gia ình Nagiarét ã

thực hiệ ợ giúp nhau. Sứ mệnh lớn
củ ình là dành chỗ ến, tiếp nhậ

ình, n ời của con cái, của chồng
vợ, của ông bà. Tiế ờ ể ời lớ
ình và trong tinh thầ

ịp lễ Giáng Sinh.

ã bổ nhiệ
ouis Tauran làm Hồng Y Nhiếp Chính của Giáo Hội Roma.

Chức vụ thuộc lãnh vực quản trị này rất quan trọng trong thời
gian Tòa Thánh “trống tòa,” khi vị ệ

ời hoặc từ chức, lúc này, HồngYNhiếp Chính có nhiệm
vụ quản trị tài sản của Tòa Thánh, với sự ỡ của các
Hồ ến khi bầ ợc tân Giáo Hoàng v.v...

ổi, từng là Bộ
ởng Ngoại Giao của Tòa Thánh, và là Chủ Tịch Hộ

ồng Tòa Thánh về ối Thoại Liên Tôn. Ngài cũng là Hồ
ở ẳng Phó Tế ã

công bố ứ ới
công thức "Habemus Papam.”

Cùng ngày 20-1 ã bổ nhiệm một Phó
Nhiế ức TGM Giampiero Gloder, 55 tuổ ời
gốc Padua.

Lầ ầu tiên, vào dịp mừng Chúa Giáng Sinh, một Thánh
Lễ dành cho khách du lịch ợc cử hành tại sân
bay quốc tế Denver (Hoa Kỳ).

Thánh Lễ cử hành lúc 2 giờ thứ
ện chung của các tôn giáo ở tầng 6 của nhà

ga Jeppesen, do Cha Eustace Sequeira (dòng Tên) chủ tế.
Karna Swanson ố ều hành Ban Truyền Thông của
TGP Denver) nói: “vào dịp Giáng Sinh, rất nhiề ờ

ợt tuyết sẽ ến du lịch tại tiểu bang của chúng tôi; hy vọng
rằng nhờ việc tổ chức Thánh Lễ ậy, các du khách có thể
dự Lễ ớ ổ về các triền dố ể ợt tuyết.”
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ĐHY Tauran là tân Hồng Y Nhiếp Chính

Thánh Lễ Giáng Sinh tại phi trường Denver

Hình thức tra tấn là đi ngược lại các giá trị của quốc
gia

(WHĐ, 21-12-
2014)

(WHĐ,
20-12-2014)

(VietCatholic News, 20-12-2014)
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GM Oscar Cantu (Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa
Bình của Hộ ồng Giám Mục Hoa Kỳ) nói rằng các kỹ thuật
và chính sách thu thập thông tin tình báo củ ình
Báo Trung ã vi phạm các nguyên tắ ạ ứ

ản ã ợc lại những cam kết của Hoa Kỳ khi
mong muốn trở thành một quốc gia có "nền tảng ạ ức.

Hộ ồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng nhắc lại sự lên án của
Giáo Hội, xem tra tấn là một tội ác xấu xa. Các Giám Mục
tuyên bố: "Giáo Hội Công Giáo tin rằng tra tấn là 'tội ác tự
bản chất,' không thể biện minh trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Các hành vi tra tấn mô tả trong báo cáo của Ủy Ban Tình
B ợng Viện) vi phạm phẩ ời ã ợc
Thiên Chúa ban cho. Quốc hội và tổng thống phả ộ
ể ờ ều luật cấm tra tấn, ảm bảo rằng sự kiện

này không xảy ra lần nữa.”

Nhân vật củ là các Kitô hữu bị bức hại ở
Iraq; Rome Reports (một hãng tin truyền hình t ộc
lập, ề ức Giáo Hoàng và Tòa Thánh
Vatican) ã bình chọ ế!

Hãng tin này giải thích: các Kitô hữu Iraq bị buộc phải ra
khỏi nhà của họ, nếu không sẽ bị giết. Mộ ớ

ảng 2 triệ ời Kitô hữu tại Ir ện
nay chỉ còn gầ ời. Họ ộ ợc trở về
nhà. Sự hung hãn của quân khủng bố ISIS vẫn còn ọng
trong ký ức họ ất chấp mọi thứ bạo lực, niềm tin của
họ vẫn sống ộng. Mộ ời tị nạn nói: “Chúng tôi vữn

Có Chúa trợ giúp, chúng tôi vẫn luôn hy vọng.
ờ ã trốn chạ ến miền Bắc Iraq. Chỉ

trong vài tuần, khoảng 70 ngàn ờ ã ến thành phố Erbil,
thủ phủ củ ời Kurd, một khu vực tự trị ở Iraq. Họ ã mất
tất cả và họ ống trong những cảnh túng thiếu, tồi tệ.
Khoảnh sân của một giáo xứ ị ỗng biến thành
một trại tị nạ ình; linh mục quản xứ lo
lắng: “bây giờ chúng tôi mừng Lễ ễ

ố ều tắt hết, chúng tôi sẽ làm gì sau
Cả trung tâm mua sắm Ainkawa cũng trở thành một trại tị
nạn tạm thờ ình ã bị mất tất cả: “chúng tôi
từ ế ã nhậ ợc một tin báo: hoặ

ế ể ời Kitô hữu, hoặc bị chặ ầu. Rồi
chúng tôi bị buộc phả ến biên giới, họ ớ

ạt của chúng tôi mọi thứ: xe cộ, tiền bạc, tất cả…” Tình
hình thực khốn khổ. Áp lực tâm lý thực khủng khiếp.

Hài nhi ã bị truy sát khi vừ ợc sinh ra, các trẻ
Iraq Kitô hữu cũng bị bức hạ ậy. Một tu sĩ dòng

ẻ: ợc sinh ra trong máng cỏ.
Chúa Giêsu sinh ra trong cảnh nghèo và chúng tôi cũng vậy.

ợc sinh ra giữ ời sẽ ứng lên từ
cảnh nghèo khổ ố ờ ấng Cứu
Rỗ ờ ã bị bức hại. Bây giờ chúng tôi cũng

ị bức hại vì tin t ở ời và sứ ệp củ ời.
N chúng tôi sẽ thực sự sống sự kiện giáng sinh.”

Nhữ ời tị nạ ã mất tất cả, trừ hy vọ ứ
ế, họ chính là những nhân vật nổi bật nhất củ
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Cộ ồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phậ ình Narazeth và Ch ình Th ng Tiến
Hôn Nhân Giáo Phận Orange, sẽ tổ chức buổi hội thảo về chủ ề:

Trung Tâm Công Giáo,1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA92703
Chúa Nhậ
10:00 am – 2:00 pm

ồng Tình Luyến Ái là một vấ ề mà hầu hết những phụ ờ ều có nhữ ắc khoải và
quan tâm. ờ hế ồng Tính hiện là mộ ề tài nóng bỏng và nhạy cảm trong Giáo Hội Công
Giáo.

Thuyết Trình gồm những vị am hiểu về tín lý Công Giáo, Luật Hôn Phối, luật California và những hệ lụy
về mặt y khoa:

Kính mời Cộ ồng Dân Chúa và quý ồ ng ến tham dự buổi hội thảo ể hiểu rõ giáo Luật Công
Giáo hiệ ể biết thêm về ời sống của Giớ ồng Tính. Vào cửa tự do,.không phân biệt tôn giáo hay tuổi
tác, có n tr a nhẹ Kết thúc buổi hội thảo là thánh lễ ủ Tế

ng Đ ă
đ
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n Orange và hai Ban Gia Đ ương Tr

t ngày 11 tháng 1, năm 2015
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ư ĐC. Mai Thanh Lương Ch

“Hôn Nhân Đồng Tính Luyến Ái và Giáo Hội Công Giáo”
dư hư c Cha Mai Thanh Lương.ới sự ớng dẫn củ ứ

Ban Tổ Chức xin trân trọng thông báo và kính mời.
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ịa iểm:
Ngày:
Thời gian:

- ứ
- Luậ Nguyễn Trong Nho,
- Linh Mục Nguyễn Khắc Hy,
- Linh Mục Hồ Trọng Việt,
- Bác Sĩ Lê Duy Huân,

Đ

Đ

đ

c Cha Mai Thanh Lương,
t Sư

Giám Mục Phụ Tá GP. Orange.
cựu Chánh Án Tòa Th ẩm, Orange.
Tiế Thần Học tại ại Học Hoa Kỳ

Luật Hôn Phối, Giáo Phận Orange.
Bác sĩ Y Khoa, cựu Chủ Tị ồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange.

.

.

ương Th
n Sĩ, Giáo Sư Đ

ch Công Đ

Thông Báo
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#195 -1/17-18/2015 #196 - 3/21-22/2015 #197 -5/16-17/2015
#198 -7/18-19/2015 #199 - 9/19-20/2015 #200 -11/14-15/2015

Tên /Full Name

Email:

/

Tên Cha/Mẹ/

(Valid ID or Driver Lic. please print)Xin viết chữ in/

Địa chỉ/

Điện thoại/

Address:

phone:

Birthdate:

:

Parents:

Phái/Gender: M / F

Ngày sinh/

Nơi sinh Place of Birth

Họ/ ĐLast ệm/ Gọi/Middle First

mm /dd /yy

city / country

Trung Tâm Công Giáo
1538 Century Blvd - Santa Ana, CA 92703 - Tel.714-554-4211

Lệ phí/Fee

Note: Ghi danh 2 Register 2 months in advance

Giờ học thứ Bảy (Sat): 8 am - 5 pm & Chúa Nhật
(Sun): 8 am - 1 pm or/hoặc xem trong thông báo.

: j $70 gởi về .

ã ghi danh /
òng

TTCG, t t (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở
2

. Nếu bỏ lớp, i khoá sau
/

một người(each person) và
Không

hoàn lại tiền sau khi đ

i đơn và lệ phí về TTCG
qua bưu điện tháng trước khoá học/

sau khi hoàn
tất lớp học và hội đủ điều kiện/

địa chỉ Trung Tâm CGVN/

, tại Văn Ph
hứ Hai tới hứ Năm

phải ghi danh đóng tiền học lạ

Chỉ nhận
No Refund.

2
months prior class begins.

ng s
If missed the class, must re-register and pay to attend the next class.

Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center.

Send in registration form and payment

Certificate of Completion will be issued after
completi all requirement

tháng trước/

Cấp Chứng Chỉ

Ký tên/ _____________________________________

Ngày/ _________________

Signature:

Date:

Đơn Dự Khoá Dự Bị Hôn Nhân /2015 Marriage Preparation Form
Ghi Danh Khoá / ĐánhRegistration Session: X chọn một / Put to choose oneX
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�

�

�

Giáo LýThêm Sức Cho Người Lớn

Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan - Common Sense
Parenting

Lớp Giáo Lý Thêm Sứ ời Lớn tại Giáo Xứ Thánh
Linh sẽ bắ ầu khai giả ới Thánh
Lễ Thêm Sức vào Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống, ngày 24 tháng 5,
2015. Quí anh chị ãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, xin
liên lạc Sr. Cecilia Trang 714.963.7871.

Kính mời quí vị phụ huynh có con cháu ở lứa tuổ
ến tham dự khóa học

ợc tổ chức tại

tại phòng học số .

tại
phòng học số .

ục thực tế cho các bậc phụ ể ối phó vớ
ộ ử của con cái, dung hòa việc kỷ luật với

lòng th ớp họ ợ ớng dẫn bởi các chuyên
viên có kinh nghiệm và sáng tạo của

ợc tài trợ bởi

Vì số học viên có giới hạn, xin liên
lạ ân Trang (714) 963-7871 hoặ ể giữ
chỗ (714) 474-5706.

c cho Ngư
ng vào tháng 1 năm 2014, v

em chưa l

đư

đưa ra phương
pháp giáo d

và cách cư x
ương yêu. L c đư c hư

,
và đư

c Sơ Xu c Cô Phương đ
.

t đ

i 13-18
đ

huynh đ đ i
thái đ

GIÁO DỤC CON CÁI CÁCH
KHÔN NGOAN - COMMON SENSE PARENTING®

Nhà Thờ Thánh Linh:
6 Chúa Nhật ngày 4,

11, 18, 25 tháng 1 và 1, 8 tháng 2, 2:45PM – 4:45
PM 9

6 thứ Ba ngày 6, 13, 20, 27
tháng 1 và 3, 10 tháng 2, 7:00PM – 8:30 PM

8 Common Sense Parenting®

ình Boystown

Khóa học :

Khóa học bằng

Song Ngữ Anh Việt

Tiếng Anh:

thời gian

thời gian

Orange County Health Care Agency,
Behavioral Health Services, Prevention and Intervention
Division, MHSA/Prop 63.

chương tr

(tiếp theo trang 5... thông cáo)



� DMV (Lấy liền)
* Sang tên xe / Chủ nợ
* Thuế lưu hành
* Bằng lái xe quốc tế

* Bảng số xe
* Xe ngoài tiểu bang

(hiệu lực
10 năm, miễn học, miễn thi)

XÓA TICKET KHÔNG CẦN TỚI TRƯỜNG
www.num1trafficschool.com

* Xe
* Nhà
* Thương mại
* Sức khỏe Obama Care
* Nhân thọ (Hưởng lợi

ngay khi còn sống)

� INDEPENDENCE INSURANCE

� NOTARY

NUMBER ONE TRAFFIC SCHOOL

David Q. Hoang

Höôùng daãn mieãn phí.
Xin vui loøng goïi tröôùc ñeå laáy heïn taïi vaên phoøng

Phone: 714.609.7910
13139 Brookhurst St., #B, Garden Grove, CA 92843

(gaàn goùc Garden Grove vaø Brookhurst

trong khu Kim Restaurant vaø Nha Só Lieân Höông)
Mailien Hoang

CA Insurance Lic. #0697814

- Choïn Baùc Só cuûa mình trong toå hôïp y teá.
- Chöông trình bao goàm: Chi phí y teá vaø thuoác theo toa Part D

cho thuoác- Ñaëc bieät: Co-Pay thaáp hay khoâng traû Co-Pay
tieåu ñöôøng vaø tim maïch
�

BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE & HÖU TRÍ

Tuoåi vöøa 65, hoaëc ñaõ coù Medicare Part A & Part B,
neân choïn CHÖÔNG TRÌNH SÖÙC KHOÛE NAØO?

1. Ghi danh MEDICARE ADVANTAGE & PART D

2. OBAMACARE (cho ngöôøi döôùi 65 tuoåi)

A. MEDICARE & MEDIGAP + PART D (nhö PPO, khoâng vaøo toå hôïp y teá)

�

�

Ghi danh baûo hieåm söùc khoûe baét ñaàu töø
Nov. 15, 2014 ñeán Feb. 15, 2015
Muoán coù baûo hieåm hieäu löïc töø 1/1/2015,
haïn choùt ghi danh Dec. 15, 2015

B. MEDICARE ADVANTAGE PLAN HMO (Vôùi nhieàu löïa choïn cuûa hôn 10 haõng Baûo Hieåm)

Basic Medicare
(Medicare Phaàn B

Tieáp tuïc traû)

Basic Medicare
(Medicare Phaàn B

Tieáp tuïc traû)

Part D Prescription Drug
(Baûo hieåm Phaàn D mua thuoác

theo toa 35 /thaùng*)$ 00

Medicare supplement
(Baûo hieåm boå sung

Medigap 165 /thaùng*)$ 00

* Giaù trung bình keå treân thay ñoåi tuøy theo vuøng ôû, tuoåi, chöông trình baûo hieåm löïa choïn vôùi moãi haõng.

+
THÁNH LỄ Ầ TẠ ỀN THÁNH ỨC MẸ LA VANG,
LAS VEGAS.

VÌ DỊP LỄ TẾT

Đ U NĂM I Đ Đ

Khách sạn sang trọng. Xe Bus du lịch tiện nghi, với bảo hiểm
trên 5 triệ ồng.

Kính viế ền Loretto. Với kỳ lạ,
tuyệt tác. . . hay là một phép lạ

Kính viếng với các chứng tích chữ
ợc gọi là Lộ ức Mỹ Châu (The Lourdes of

America) ể
cảm nghiệm bức họa Chúa Giesu rất huyền nhiệm.

Chi phí cho chuyế (P3N), $489 (P2N).
Kể cả tiền tips, tiền vào cử ếng. Chuyế

ợc tổ chứ ớng dẫn do nhữ ời chuyên nghiệp
với mộ ình cảm nghiệ

ể tìm kiế

, chỗ tham dự rất giới hạn, xin ghi danh sớm ể
ợc chỗ ngồ ý.

u đ

ng đ

Đ
, đ

n đi: $379 (P4N), $439
n đi

�

�

�

Cầu Thang Thánh Giuse

ề ức Mẹ Hố Cát

ờng Fanxico Assisi

.
Đ n Đ a

lành, nơi đư

a các nơi thăm vi
đư c và hư ng ngư

t chương tr m Hành Hương phong phú
đ m ơn ích.

đ
đư i như

Vương Cung Thánh Đư

CẦU THANG TH. GIUSE: KỲ LẠ, TUYỆT TÁC
SANTA FE, NEW MEXICO. Thủ ủ ỀN THỜ CỔ KÍNH.đô c a các Đ
Đ

đ

ẶC BIÊT: Nghỉ GIAO THỪA ỊCH
tại Trung Tâm LAS VEGAS.

Từ 29 12 ến 1 -1- 2015.

đêm đón DƯƠNG L

Tour 4 ngày 3 đêm. -

PHƯỚC HẠNH TRAVEL & TOURS
9319 Bolsa Avenue., Westminster, CA 92683

(Bên cạ ện Bolsa)
Tel: 714-897-2366, Cell: 714-598-7854; Fax: 714-892-0667

nh Bưu đi

Bieáu lòch

2015
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OBAMACARE
TRUNG TÂM

GIÚP ĐIỀN ĐƠN MIỄN PHÍ

Xin gọi: 714-902-1140

Xin Gọi:

714-902-1140
14044 Magnolia #223

Westminster,
CA 92683

100%

FREE

GOOD-DAY: CHÚC QUÝ VỊ
MỘT NGÀY TỐT LÀNH

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 617 � 5

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 12/2014

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

(xem tiếp trang 6... thông cáo)
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ầ ấ ậ ạ ề .

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 195

ề ạ ễ ổ ạ ủ
ình Nazareth

Thông Báo của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, GP. Orange.

Tu n Kh n Bát Nh t Giáng Sinh t i Đ nThánhTTCG

Thông Báo v Đ i L Kính Thánh Gia, B n M ng C a Gia
Đ

Đền Thánh Trung Tâm sẽ tổ chức tuần Khấn Bát Nhật Giáng
Sinh để tôn kính Chúa Giêsu Hài Đồng và Gia đ
đầu vào ngày 25/12/2014 đến ngày 1/1/2015 trước thánh lễ 9 giờ
sángmỗi ngày trong tuần tạiTrungTâmCôngGiáo.

đến tham dự tuần khấn trong
Mùa Giáng Sinh và xin sớm gởi các

úa Hài Đồng và Gia đ
ơn lành và b ămMới. Chúng ta cũng

xin Chúa thương ban cho quê hương Việt Nam sớm có sự tự do tôn
giáo, dân chủ và nhân quyền. Kính xinMẹLaVang và cácThánhTử
Đạo Việt Nam cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta được
như

đơn ghi danh cho lớp Dự Bị Hôn
Nhân Khoá 1 . Những bạn
nào muốn tham dự khoá học này xin đến văn ph

. Không hoàn tiền lại sau khi đ
đầy đủ điều kiện. Xin nhắc

nhở các học viên ngoài việc học lớp Dự Bị Hôn Nhân, phải liên lạc
trực tiếp với các Cha Quản Nhiệm hoặc Cha Xứ nơi m ư ngụ để
lập hồ sơ hôn phối.

Đơn ghi danh có thể lấy
oặc qua email

Theo giáo luật, tất cả những người Công Giáo muốn bước vào
đời sống hôn nhân, hoặc những người không Công Giáo muốn kết
hôn với người Công Giáo, đều phải tham dự khoá học này.

được tổ chức vào Chúa Nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2014, tại Trung
Tâm Công Giáo từ 1 đến 4 giờ chiều. Lm Linh Hướng Giuse Trịnh
Ngọc Danh sẽ dâng thánh lễ tạ ơn và thuyết giảng qua chủ đề

Trong thánh lễ sẽ
có nghi thức lập lại lời hứa hôn nhân và lời nguyện đặc biệt cho tất cả
các cặp vợ chồngmừngkỷniệm thành hôn trong năm2014 .

r Mission: The Family Fully Alive) cũng là chủ đề và tài liệu
chính thức củaĐạiHộiGiaĐ

ượt đăng tải hằng tháng trên
Nguyệt SanHiệpNhất của cộng đồng.

đoàn Dân Chúa
cùng đến thamdựĐạiLễKínhThánhGia.

sẽ mừng kính lễ
Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa và Đại Hội Thường Niên vào Thứ
ngày 1 tháng 1 năm201

ình Thánh Gia, bắt

Kínhmời quý ông bà và anh chị em

ình Thánh Gia ban
muôn ình an cho gia ình trongN

ýkhấn xin.

òng Trung Tâm sẽ nhận
95, khai mạc ngày 17-18 tháng 1, 2015

òng TTCG ghi danh
từ ThứHai pm. Hạn chót ghi danh là ngày
6 tháng 1/2015 ã ghi danh. Chứng chỉ
sẽ cấp sau khi học viên tham dự và hội

ình c

ở trang 6 (tờ Hiệp Thông) trên
website:www.vncatholic.net, h : hiepthong2013@
gmail. com.

ình Nazareth sẽ

“Gia
ình Vui Sống Trọn Vẹn Theo Sứ Vụ Tình Yêu”.

ình Vui Sống Trọn Vẹn Theo Sứ Vụ Tình Yêu” (Love is
Ou

ìnhThếGiới tại Philadelphia vào tháng
9 n ình Nazareth ã chuẩn bị sẵn tài liệu học hỏi nầy
cho suốt N ình và sẽ lần l

ình Nazareth trân trọng kính mời cộng

ội Các Bà Mẹ Công Giáo, Giáo Phận Orange

5 tạiTrungTâmCôngGiáo.

ý khấn nguyện về Đền Thánh
Trung Tâm để cầu xin Ch

đ

Văn ph

đếnThứNăm lúc 9am – 4

Đại Lễ kính Thánh Gia, bổn mạng của Gia Đ

Đ

“Gia Đ

ăm 2015. Gia Đ đ
ăm Gia Đ

Gia Đ

Năm

According to the Catholic Canon Laws, each person, Catholic or
non Catholic, prepares for marriage or life time commitment must
attend this Marriage Preparation Program.

H

�

�

Cầu xin sự ời củ ấng Cứu Thế mang lại
ơn an bình và niềm hy vọng cho mọi người thành tâm
thiện chí.

Cầu cho các bậc làm cha mẹ trở nên
những nhà truyề ực, truyền thố ức tin là
món quà quý giá nhất cho con cái mình.

Ý chung:

Ý truyền giáo:

ra đ a Đ

n giáo đích th ng đ

Chương tr ư sau:

Trân trọng kính mời Cha Linh Hướng và Điều Hành TT Công
Giáo, Cha Tuyên úy, q

Cha Quản Xứ St. Barbara Vũ Ngọc Long và Sơ Lê Grace Đức,
Giám đốc Chương Tr ười muốn t

ơn gọi, trẻ cũng như già, tham dự

730S.Euclid St., SantaAna,CA92704.
Trong sân sẽ có các lều của nhiều d ư nữ, và

của linh mục đại diện giáo phận để giới thiệu và giúp t

ơn gọi trong 3 phút trước khi Linhmục Chủ tế ban
phép lành. Tham dự chung với các em Thêm Sức về Ơn Gọi từ 3:00
PM

ămđể tạ ơnChúa năm 2014 và hái lộc thánh năm 2015 với
đề tài: “

ăn
tối lúc 6:30PM, giảng tĩnh tâm và Thánh Lễ từ 7:00-10:00PM. Mọi
thắcmắc xin liên lạc

Địa chỉ nhà thờ:13280ChapmanAve.,GardenGrove,CA92840

ình nh - 12:30pm TậpHọp
- 01:00pm KhaiMạc
- 01:15pm GiảngPhòng
- 02:15pm ThánhLễ
- 03:30pm BếMạc

/
uý Cha, Ban Chấp Hành Cộng

ên và thân hữu tới thamdự.Xin quý hội viênmặc
Trân trọng kínhmời.

ình Giáo Lý kính mời những ng ìm
hiểu về

òng tu, nam cũng nh
ìm hiểu về

dòng hay giáo phận.
Cuối mỗi Thánh Lễ, òng tu hay của giáo phận

sẽ nói câu chuyện

GiáoXứChánhTòa ChúaKitô kínhmời cộng òan tham dự tĩnh
tâm cuối n

dòng Xuân Bích với
(GV. 3:1).Buổi tối tĩnh tâm sẽ

trongNhàThờ Lớn (Arboretum) vào tối

với Sr.ThùyTrang tại 714-971-2141.
.

Đồng, quý hội
vi đồng phục.

đại diện của một d

đến 5:15PM.

đ

�

�

Ngày HộiVề Ơn Gọi /Vocation Fair

ĩ ố ớ ễ ắ

Ngày Hội Về Ơn Gọi từ
8:00 AM đến 7:00 PM Chúa Nhật ngày 11 háng 1 năm 2015 tại
Giáo xứ St. Barbara

t
,

Linh mục Nguyễn Khắc Hy

Fr. Augustin Long Vu of St. Barbara Church and Sister Grace
Duc Le, Director of Faith Formation invite all people, young and
old, who want to know about the call of God to attend the Vocation
Fair from 8:00 AM to 7:00 PM Sunday January 11, 2015 at St..
Barbara Church 730 S. Euclid St.,Santa Ana, CA 92704. In the lawn
or yard, various congregations or religious group or diocese set up a
tent to introduce their congregation and to answer questions of
visitors. During each mass, before the final blessing, one
representative of a congregation will speak a vocation story in 3
minutes. You can choose to attend the Confirmation Vocation
program 3:00 PM to 5:15 PM.

Program and Schedule of mass as follows:
6:30 AM - 9:00 AM: Breakfast in the hall (hộ
6:30 AM: Vietnamese mass;
8:00 AM: English mass; 9:30 AM English mass;
11:00 AM: Vietnamese mass;
12:45 PM: Spanish mass

- :
3:00 PM - 5:15 PM: Confirmation Vocation program
4:00 PM: Vietnamese mass;
5:30 PM: English mass
6:30 PM -7:30 PM: Dinner provided in the hall

i trường)

12:00 PM 2:PM Lunch in the hall (hội trường)

T nhTâm Cu i Năm v i Lm. Nguy n Kh c Hy

Mọi sự
đều có lúc, mọi việc đều có thời”

thứ 3 ngày 30 tháng 12


