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MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Trong bếp muối và lửa có họ hàng bà con với nhau. Muối làm cho đồ ậm đà,
thực phẩm giữ được lâu hư. Lửa có tác dụng làm chín đồ ữ được lâu hơn là để
sống. Kết hợp giữa muối và lửa là cách giữ thực phẩm an toàn và lâu nhất. Sự kết hợp
hài hoà giữa muối và lửa là một nghiên cứu tinh vi của nghệ thuật nấu ăn. Khi nào
phải bỏ muối, khi nào phả ảm lửa. Có loại thực phẩm nấu gần chín trước
khi bỏ muối. Có loại phải ướp muối cho thấm trước khi nấu. Ngoài ra ánh sáng của
ngọn nến lấp lánh trên bàn ăn cũng làm cho khung cảnh ấm cúng, thơ mộng và tình
tứnữa!

Ngày xưa, muối là một thứ gia vị quý dùng ể bảo quản thức ăn. Nên nó biểu
tượng cho tình bằng hữu và cộng đoàn. Trong Thánh Kinh, muối là biểu tượng của sự
trường cửu và thanh sạch. Vì thế, giao ước vĩnh cửu được mô tả là một giao ước được
lập bằng muối (Ds 18, 19; 2 Sb 13,5). Trong bài Phúc Âm hôm nay, Mt 5, 13-16, Chúa
Giêsu mời gọ ồ “làm muố ời”, đó là kinh nghiệm thường nhật và là di
sảntôngiáocủangườiDoThái.Ngườ ãgọ ồlàmbạnvớiNgườivàđivào
trong mối tương quan bền chặt với Thiên Chúa. Các Kito hữu tiên khở ã lấy hình
ảnh của muối và nối kết hình ả ới phép rửa tội là giao ước giữa họ với Chúa.
Chính nhờ giao ước này mà họ được bảo vệ và gìn giữ cho khỏi ác thần. Mãi cho ến
ngày nay, khi làm phép nước thánh, một chút muối cũng được rắc vào nướ ể khi
rảynướcthánh lênmìnhnhắcnhở lạibí tíchThanhtẩy, cótínhchấtchữa lànhvàbảo
vệ ức tin của chúng ta khỏi ác thầ ều này nhắc lại “giao ước lập bằng muối”
được Chúa Giêsu đưa vào trong phép rửa tội với sự sống tuôn trào của Chúa Thánh
Thần, giúp chúng ta hoàn tất ơn gọi trở nên “muối cho trần gian”. Đây là một trách
nhiệm hết sức khó khăn mà Chúa Giêsu đã tin tưởng trao cho chúng ta trở nên nhân
chứng bằng một đường lối rất nhỏ bé, thinh lặng, khiêm tốn và hữu hiệu như hạt
muối.

“Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che
giấu được”. Ánh sáng gợi lên hình ảnh dân Chúa bướ ra khỏi Ai Cập dưới cột lửa
dẫn dắt trong sách Xuất hành. Và hình ảnh một thành xây trên núi khiến người Do
thái nhớ ến thành Gierusalem. Đối với người Do thái, thành Gierusalem không phải
chỉ là biểu tượng về vật chất, mà còn là dấu chỉ sự công chính và sự hiện diện của
Thiên Chúa giữa họ như tiên tri Mikha đã nói (Mk 4,2). Giáo hội Chúa Giêsu thiết lập
cũng được coi là một thành đượ ặt trên núi như thế. Chúng ta được mời gọ ể trở
nên một cộng đoàn lôi kéo dân của muôn nướ ến với Chúa Giêsu. Việc lành và
gương sáng hiển hiện làm cho mọi người được thấy. Tuy nhiên, qua những tai tiếng
của Giáo Hội trong nhữ ầ ã không lôi kéo, nhưng khiến một số người
rời bỏ ặc tính là ánh sáng của chúng ta bị lu mờ; và như là muối, chúng ta
cũn ã bị mất hương vị ối với nhiều người. Như mộ ả lời mời gọi của Chúa
Giêsu hôm nay, chúng ta cầu xin không chỉ cho chúng ta, nhưng cho toàn thể Giáo
Hội được tẩy rửa và canh tân nhờ nguồn sáng mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể
bantặng.
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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:

714-963-1811

Sr. Phaïm Cecilia Trang, LHC 714-963-7871
Sr. Nguyeãn Yeán Van, LHC 714-964-8767
OÂ. Nguyeãn Tri Phong 714-336-4456

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

PM
30 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng

Hoaøng Quang Ñöùc
Mai Vaên Maïnh 714-457-4701

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

Quaûn Nhieäm:

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 714-751-5335
Sr. Mai Xuaân Thu, LHC 714-824-7414
OÂ. Vuõ Vaên Hoan 714-717-0503
5
5:30 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
8

PM thöù Baûy tuaàn thöù nhaát trong thaùng

PM thöù Baûy

:00 PM thöù Tö
4

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. Trònh Ngoïc Danh 714-893-2766

7:00 PM thöù Baûy & 5:30 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. Phaïm Xuaân Hieäp 714-886-2382

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

5:30 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. Mai Xuaân Thu, LHC 949-837-1090 x137
OÂ. Kieàu Coâng Thaéng 949-212-6512

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. 714-544-3959 /

6:30 PM thöù Baûy

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

Nguyeãn Ñaêng Ñeä 544-3250
Ngoâ Ñình Ñoâng 714-544-9186
Sr. Pauline Traâm Nguyeãn, LHC 714-838-4466 x18
OÂ. Traàn Maïnh Huøng 714-620-5349

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
7 PM thöù Hai, Tö vaø Naêm, 6 PM thöù Saùu ñaàu thaùng

PM
. tuaàn

6: PM T Baûy, 4 & 5:45 Nhaät

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

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 TAM BIEÂN
Saint Callistus Church 13280 Chapman Ave., G. Grove, CA 92840

LM. Nguyeãn Vaên Tuyeân

Nguyeãn Khieát 714-539-3452
Sr. Nguyeãn Theresa Trang, LHC 714-971-2141 x5508
Sr. Rosemary Hoàng 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 Cao Thöôïng

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

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:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

Leã Chuùa Nhaät:
Ñaïi dieän:

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.

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

8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
PM

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

Giaùo Xöù: 714-444-1500

ST. THOMAS MOORE CHURCH 51 Market Place, Irvine, CA 92602
Leã Chuùa Nhaät:

Lieân laïc vieân:
2:30 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù 2 vaø thöù 4 (Anh-Vieät)
OÂng Traàn Gia Phong 949-651-6315

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. Nguyeãn Khaéc Phuù 714-633-5246

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. 151

Sr. Nguyeãn Naêng Höông, LHC 714-867-1514
OÂ. Nguyeãn Vaên Long 714-654-1133
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. Traàn Thuøy Töôi, 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 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. Nguyeãn Hoàng Phuùc 714-800-9433

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. Theres Traàn Hoàng Phöôùc, LHC
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Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

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

Hc 15:15-20

1 Cr 2:6-10

Mt 5:17-37

Ngày      tháng    năm 20116 2 4

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 571 � 3

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

- Chúa Nhật 09-02-2014 Chúa Nhật V Thường Niên.
- Thứ Hai 10-02-2014 Thánh Cô-lat-ti-ca, trinh nữ, lễ nhớ
- Thứ Ba 11-02-2014 ứ ẹ ộ ứ
- Thứ Sáu 14-02-2014 Thánh Syrilô và

Thánh Mêtôđiô, giám mục, lễ nhớ
- Chúa Nhật 16-02-2014 Chúa Nhật VI Thường Niên.

Đ c M L Đ c.

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙPCA

BAØI ÑOÏC II

Naøy ñaây Chuùa phaùn: “Haõy chia baùnh cuûa ngöôi
cho keû ñoùi, haõy tieáp nhaän vaøo nhaø ngöôi nhöõng keû baát
haïnh khoâng nhaø ôû; neáu ngöôi gaëp moät ngöôøi traàn
truoàng, haõy cho hoï maëc ñoà vaøo, vaø ñöøng khinh bæ xaùc
thòt cuûa ngöôi. Nhö theá, söï saùng cuûa ngöôi toû raïng nhö
höøng ñoâng, caùc veát thöông cuûa ngöôi seõ laønh maïnh
nhanh choùng; coâng lyùcuûa ngöôi seõ ñi tröôùc maët ngöôi,
vinh quang cuûa ngöôi seõ haäu thuaãn cho ngöôi. Nhö
theá, ngöôi goïi, Chuùa seõ traû lôøi; ngöôi la leân, Chuùa seõ
phaùn: “Naøy Ta ñaây.” Neáu ngöôi loaïi boû khoûi ngöôi
xieàng xích, cöû chæ haêm doaï, lôøi noùi xaáu xa, khi ngöôi
hy sinh cho ngöôøi ñoùi raùch, vaø laøm cho nhöõng ngöôøi
ñau khoå ñöôïc vui thích, thì aùnh saùng cuûa ngöôi seõ
böøng leân trong boùng toái vaø boùng toái seõ trôû thaønh nhö
giöõa ban ngaøy.”

Anh chò em thaân meán, phaàn toâi, khi toâi ñeán vôùi anh

Is 58:7-10

Baøi trích saùch Tieân Tri Isia.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Tv 111:4-5, 6-7, 8a vaø 9

(4a)

Trong u toái ngöôøi xuaát hieän nhö söï saùng
soi keû loøng ngay,
ngöôøi nhaân haäu, töø bi vaø coâng chính.
Phöôùc ñöùc cho ngöôøi bieát xoùt thöông vaø cho vay,
bieát quaûn lyù taøi saûn mình theo ñöùc coâng bình.

Cho tôùi ñôøi ñôøi ngöôøi seõ khoâng nao nuùng:
ngöôøi hieàn ñöùc seõ ñöôïc ghi nhôù muoân ñôøi.
Ngöôøi khoâng kinh haõi vì nghe tin buoàn thaûm,
loøng ngöôøi vöõng vaøng, caäy troâng vaøo Chuùa.

Loøng ngöôøi kieân nghò, ngöôøi khoâng kinh haõi,
ngöôøi ban phaùt vaø boá thí cho nhöõng keû ngheøo,
loøng quaûng ñaïi cuûa ngöôøi muoân ñôøi coøn maõi,
söùc maïnh cuûa ngöôøi ñöôïc ngaång leân
trong vinh quang.

1 Cr 2:1-5

Baøi trích thö thöù nhaát cuûa Thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà
gôûi tín höõu Coârintoâ.

Ñ. Trong u toái ngöôøi xuaát hieän nhö söï saùng
soi keû loøng ngay.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

chò em, toâi khoâng ñeán vôùi uy theá cuûa taøi huøng bieän
hoaëc cuûa söï khoân ngoan, toâi ñeán coâng boá baèng chöùng
cuûa Thieân Chuùa. Thaät vaäy, toâi khoâng cho laø toâi bieát
ñieàu gì khaùc giöõa anh chò em, ngoaøi Chuùa Gieâsu Kitoâ
chòu ñoùng ñinh. Phaàn toâi, chính trong söï yeáu heøn, sôï
haõi vaø run raåy maø toâi ñaõ ñeán vôùi anh chò em; lôøi toâi noùi
vaø vieäc toâi rao giaûng khoâng döïa vaøo nhöõng lôøi quyeán
ruõ cuûa söï khoân ngoan loaøi ngöôøi, nhöng döïa vaøo söï
giaûi baøy cuûa thaàn trí vaø quyeàn naêng, ñeå ñöùc tin cuûa
anh chò em khoâng döïa vaøo söï khoân ngoan loaøi ngöôøi,
nhöng döïa vaøo quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa.

Alleluia, alleluia. Chuùa phaùn: “Ta laø söï saùng theá
gian; ai theo Ta, seõ ñöôïc aùnh saùng ban söï soáng.”
Alleluia.

Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Mattheâoâ.

Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng:
“Caùc con laø muoái ñaát. Neáu muoái ñaõ laït, ngöôøi ta bieát
laáy gì maø öôùp cho maën laïi? Muoái ñoù khoâng coøn xöû
duïng vaøo vieäc chi nöõa, chæ coøn neùm ra ngoaøi cho ngöôøi
ta chaø ñaïp leân noù. Caùc con laø söï saùng theá gian. Moät
thaønh phoá xaây döïng treân nuùi, khoâng theå che giaáu
ñöôïc. Vaø ngöôøi ta cuõng khoâng thaép ñeøn roài ñeå döôùi
ñaùy thuøng, nhöng ñaët noù treân giaù ñeøn, haàu soi saùng
cho moïi ngöôøi trong nhaø. Söï saùng cuûa caùc con cuõng
phaûi chieáu giaõi ra tröôùc maët thieân haï, ñeå hoï xem thaáy
nhöõng vieäc laønh cuûa caùc con maø ngôïi khen Cha caùc
con treân trôøi.”

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Ga 8:12

Mt 5:13-16

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Laïy Chuùa Kitoâ, ngôïi khen Chuùa.

�

�

ALLELUIA

PHUÙCAÂM
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DANH SAÙCH CAÙC LM / VN MUÏC VUÏ CHO GIAÙO XÖÙ MYÕ
- LM. Nguyeãn Uy Syõ St. Martin De Porres Church 714-970-2771

St. Mary s by the Sea Church
714-456-6157

Pastoral Center 714-282-3082

- LM. Nguyeãn Troïng Hieáu, SVD St. Anthony Claret Church 714-776-0270
- LM. PhaïmDanh, SVD St. Vincent de Paul Church 714-842-3000

- LM. Chu Vinh Quang 714-536-6913
- LM. Joseph Sôn Nguyeãn Ñaïi Hoïc UCI
- LM. Martin Nguyeãn Hieäp Holy Family Cathedral 714-639-2900
- LM. Vieät Peter Hoà
- LM. Anthony Hieán Vuõ St. Angela Merici Church 714-529-1821
- LM. Phaïm Chris Quoác Tuaán St. John Neumann Church 949-559-4006
- LM. Quaân Traàn Our Lady of Mt. Carmel Church 949-673-3775
- LM. Nguyeãn Tieán Bình Marywood Pastoral Center 714-282-3000
- LM. Bill Tuyeàn Cao St. Justin Martyr Church 714-774-2595
- LM. Vuõ Theá Toaøn University of California, Irvine 949-856-0211 x05
- LM. Traàn Loäc St Timothy Church 949-249-4091
- LM. Phan Taán Khôûi St. Hedwig Church 562-296-9000
- LM. Traàn Martin Ñöùc 562-691-0533
- LM. Taï Anh Kieät St. Nobert Church 714-637-4360
- LM. Buøi Tuaán St. Joachim Church 949-574-7400
- LM. Leâ Duy St. Anne Church, Seal Beach 562-431-0721
- LM. Joseph Chuaån Nguyeãn St. Anne Church, Santa Ana 714-835-7434
- LM. Benjamin Traàn San Antonio de Padua Church 714-974-1416
- LM. Benjamin Diep Hoang Saint Anthony Claret Church 714-776-0270
- LM. Joseph Ngöõ Tröông Our Lady Queen of Angels Church 949-219-1410

’

Our Lady of Guadalupe Church, La Habra

SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 9 16-2-2014đến Chúa Nhật-2-2014

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 Bảy:

Th Tư
Th Sáu

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

-

pm pm

8:45 am 9 am

Thánh Lễ
ầ ấ .

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 09-02-2014

Thứ Hai 10-02-2014

Thứ 13-02-2014

Thứ Sáu 14-02-2014

Thứ Bảy 15-02-2014

Chúa Nhật 16-02-2014

- òng G.T.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 01:00 pm
- ệ ộ ồ
- Thánh lễ Tạ Ơn50 năm

khấn dòng, Sr. Xuân Huệ. . . . . . . . . . . 03:00 pm – 05:00 pm

- 14 tuần hành trình thiêng liêng . . . . 07:00 pm – 09:15 pm

- Cursillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:30 pm – 09:00 pm
- Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

- Liên Trường Việt ngữ . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
- Lớp computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 12:00 pm

- 09:00 am – 03:00 pm
- Lớp computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 04:00 pm

- Cựu Chủng Sinh Huế . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 pm
- Cursillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 pm
- Hội Bảo Trợ Nữ Tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01:00 pm – 05:00 pm
- Hội Phát Diệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01:30 pm – 05:00 pm

Văn Ph
Hi p H i Tông Đ GD Donbosco. . . . 09:00 am – 12:30 pm

LH Đôminico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Năm

Jesus said to his disciples:“You are the salt of the earth. But if
salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer
good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.
You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be
hidden. Nor do they light a lamp and then put it under a bushel
basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the
house. Just so, your light must shine before others, that they may
see your good deeds and glorify your heavenly Father.”

We've had much snow this year. As I walked to Mass this
morning, I had to walk over large quantities of salt on the streets
and in the Church parking lot. That salt had been trampled upon
by many people (see Mt 5:13) and was dirty and disgusting. No
one would ever consider sprinkling it on their dinner.

Similarly, in the time of Jesus, when conquering armies had
vanquished a nation, they spread salt on that nation's croplands
and trampled it underfoot to work it deep into the soil. This
degraded the soil so that crops planted in that soil would wither
and not bear fruit, thus making it unlikely that nation would
prosper again.

When we became disciples of Jesus, we received His Word
with great joy (Mk 4:16). We became the salt of the earth (Mt
5:13), and this kind of "salt is good" (Lk 14:34). We literally put a
"good taste" in the mouth of those who are hungry for God's love.
If, however, we fall away from Jesus, we go flat. We become to
hurting people that salt which degrades. The enemy has used our
"flat" lives to trample people underfoot.

Jesus teaches us: "Salt is good, but if salt loses its flavor what
good is it for seasoning? It is fit for neither the soil nor the manure
heap; it has to be thrown away. Let him who hears this, heed it"
(Lk 14:34-35). "Keep salt in your hearts and you will be at peace
with one another" (Mk 9:50).

Every day, draw closer to Jesus. Let Him refresh you with His
love. Be salt that refreshes and not salt that degrades.

Father, send the Holy Spirit to keep me fresh for
You.

"Your faith rests not on the wisdom of men but on
the power of God." —1 Cor 2:5

Praise Jesus, Who has conquered sin and death!

Jesus said to his disciples: “You are the salt of the earth. But if
salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer
good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.
You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be
hidden. Nor do they light a lamp and then put it under a bushel
basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the
house. Just so, your light must shine before others, that they may
see your good deeds and glorify your heavenly Father.”

live to becoming the salt of the earth and the light of the

Reflection: SALT LICKED?

"What if salt goes flat? How can you restore its flavor?
Then it is good for nothing but to be thrown out and trampled
underfoot." –

Prayer:

Promise:

Praise:

Do N Don't forToday Catholic

DO

Matthew 5:13

world as our God asks us, whom are Roman Catholic religious
under the founder Jesus Christ.

lose the taste of salt or put the lamp under a bushel
basket as we only keep and hide for ourselves of what we receive
from the good news of Gospel and Churches' teachings.
However, we must glorify our heavenly Father thru our good
deeds before other people.

DON'T

Fifth Sunday in Ordinary Time. (A)
Mathew 5:13-16
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Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 190

Thông Báo Về Dạ Tiệc Mừng Ngày Tình Yêu và Vui Xuân
Giáp Ngọ 2014

Thông báo của Liên Trường Việt Ngữ Công Giáo - Giáo
phận Orange:THIVIẾT CHÍNHTẢ & LUẬNV N.

Văn ph

đến hứ Năm lúc 9:30 am

t đ
ia Đ ng Đ

đ ĂNG
HOA,CHOH

n văn ngh đ

a đ

y năm2013.
GiaĐ

ă
đ

òngTrung Tâm bắt nhận

òng
TTCG ghi danh từ thứ Hai t – 4 pm. Hạn
chót ghi danh là ngày 05 tháng 3/2014

ã ghi danh. Chứng chỉ sẽ cấp sau khi học viên thamdựvà hội

ình c
t 6

: hiepthong2013@gmail.com. Hoặc trên Website:

Nhằm tạ ội họp mặt trong một bầ
ậ ể vinh danh tình yêu và cùng nhau vui xuânGiápNgọ 2014,

G ình Nazareth Cộ ồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận
Orange sẽ tổ chức dạ tiệc với chủ ề “CHOTÌNHYÊUTH

ẠNHPHÚCMỌINHÀ”.
Nhà hàngDiamond Seafood, 8058LampsonAve.,

GardenGrove,CA92841, Phone 714-891-5347.
Thứ , lúc 6:00 tối.

$35.
Phầ ệ ặc sắc sẽ do ban nhạc Minh Tây và thân hữu

thực hiện.
Thự ợc chọn lự ặc biệt cho buổi dạ tiệc nầy. Sẽ có

phần tặng bông hồng, xổ số tặng quà và các trò ch ộ
ự tiệcValentine nầ

ìnhNazareth trân trọng kínhmời quý ông bà, anh chị em
và thân hữu trong cộ ến tham dự buổi tiệ

ầy ý nghĩa nầy.
Xin vui lòng liên lạc với quý anh chị ởng cộ ể

giữ chỗ.

Thứ Bảy ngày 08 tháng 03 n m 2014, từ 9 giờ
sáng ến 12 giờ tr a.

TrungTâmCôngGiáo, 1538N. Century Blvd. ,
SantaAna,CA92704.

đầu đơn ghi danh cho lớp
.

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
hoặcChaXứnơim ưngụđể lập hồ sơ hôn phối.

Đơn ghi danh có thể lấy ở rang trong tờ Hiệp Thông. Hoặc
qua email

Theo giáo luật, tất cả những người CôngGiáomuốn 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.

o cơ h u khí vui tươi và thân
m

Sáu, ngày 14 tháng 2 năm2014

c đơn đư
ơi vui nh n.

Hơn350quan khách d

ng đoàn dân Chúa đ c vui
và đ

gia trư ng đoàn đ

ư

Dự
Bị Hôn Nhân Khoá 190, khai mạc ngày 15 - 16 tháng 3, 2014

ị ểm:

Ngày Giờ:
Vé mời:

1. Ngày giờ:

2. ịa iểm:

www.vncatholic.net.

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

Lê John Mừng và Marie Lan: 714-538-5161;
ợng: 714-533-4660; ũ ình Kỷ và Cậy: 949-472-5083;

Trần Mỹ Duyệt và Luông: 714-775-5494; Nguyễ V ết và
: ; ỗ ợng, 949-

734-1804; Cao Bảo và Kim Vân: 714-903-1839; Lê V n và
Jessica: 714878-2365; Vũ Khiêm và Thúy Vy: 714-757-5768.

Đ a Đi

Đ Đ

Bùi Sơn và Mai
Phư

Phương Thanh 714-530-2945 Đan Thái và Phư
ă

V Đ
n ăn Quy

Đ

Ă

3. iều kiện ghi danh:

Ghi danh:

ạ

Đ Mọi học sinh thuộc các tr ờng Việt
ngữCôngGiáo.

Trần V n Minh (714) 398-9641; tranvminh77@
gmail.com

ọ ờ ị ế ự
Ðại Ultreya ợ ổ ứ ậ

ạ ừ ờ ế ờ
òng ề sẽ ố ợ ề ể ình

ớ ủ ề ố Ðặc Sủng Cursillo. Xin quý anh chị LNT thông
báo vàmời gọi các thành viên trongLNcùng thamdự.

Sự hiện diện của Quý Anh Chị sẽ tạo nên tình hiệp nhất yêu
th ữ ỡ ố
ớ ọ ủ ình.

Trân Trọng K ờ ứ - ụ
ụ , ứ Qúy ầ ế , v
ộ ồ ố ậ ữ ị ã từng sinh

sống tại khu “AnToàn”PhátDiệm.
Tham dự ễ ệ ừ ọ ẽ ợ ổ
ứ vào ậ , tại ộ ờ
g Tâm Công Giáo VN, 1538 Century Blvd, Santa Ana, CA

92703
Chương trình như sau:
- 1 giờ chiều:TâmTình - 1 giờ 30 chiều:ThánhLễ

ủ ế ụ ễ ớ
* ồ ế ụ ố ệ .
SauThánhLễ làTiệcMừngXuânGiápNgọ.
Sự hiện diện của Quý Hội Viên, Quý Quan khách và Gia ình

nói lên tinh thần “Bất Khuất vàKiêuHùng ủ
ệ ứ M ữ ừvà M ỳ ãnh ạ .

Hội Bảo Trợ Nữ Tu & Từ Thiện ọ ờ
ộ ữ ự

ễ ạ ờ ề ậ t
ề ử ạ

ễ ủ ế
ễ ờ ị

ộ ờ ữ ậ

Ch ng trình VITA/TCE do IRS bảo trợ cho gia ình có lợi
tức d ới $58,000 tại T.T.C.G -HộiHyVọng PhụcVụCông ồng
vào các ngày thứHai,Tư, Sáu vàBảy từ 10AMtới 5:00PM.

Xin gọi tr ớc lấy hẹn: 714-265-1181.

ư

Tân Niên đư c t ch c vào Chúa Nh t ngày 16 tháng
2 năm2014 t iTTCG t 8 gi 30 sáng đ n 12 gi trưa.

Đi u Hành ương tr

ương gi a các Cursillistas, và nâng đ nhau s ng trung thành
v i ơn g i c am

ính M i : Đ c Mai Thanh Lương Giám M c
Ph Tá ơ à
C ng Đ ng Dân Chúa g c Giáo Ph n, và Nh ng V đ

Thánh L và Ti cM ngXuân Giáp Ng , s đư c t
ch c Chúa Nh t ngày 16 tháng 2 năm 2014 H i trư ng
Trun

*Ch T :LinhM cNguy nVănTuyên, LinhHư ng

c aKhuAnToàn Phát
Di m”doĐ cG LêH uT L HoàngQu nh l

VN trân tr ng kính m i quí
Cha, quí Sơ, quí ân nhân và h i viên và thân h u tham d Thánh
L T Ơn lúc 1 gi 30 chi u Chúa Nh t 16 háng 2, 2014 trong
Đ n Thánh T Đ oVN, Trung Tâm Công Giáo 1538 N. Century
Blvd., SantaAna,CA92703.

Thánh l doChaChuQuangMinh ch t .
Ngay sau Thánh L , kính m i quí Cha, quí Sơ và quí v sang

h i trư ng dùng b a ăn thânm t.

ươ
ư

ư

ă

Trân tr ng kính m i Quý Anh Ch Cursillistas đ n tham d

Văn Ph ph i h p đi u khi n ch
v i ch đ : S ng

Quý Đ c Ông, Quý Cha, Th y Phó T , Quý S

Đ ngT :CácLinhM cg cPhátDi m

đ

đ o

đ
Đ

�

�

�

�

Ðại Ultreya của PhongTrào Cursillo

Mừng Xuân Giáp Ngọ của Hội Truyền Thống Giáo Phận
Phát Diệm

Mời Tham Dự Thánh Lễ Tạ Ơn và Họp Mặt Hàng Năm của
Hội BảoTrợ NữTu &TừThiệnVN.

Khai Thuế Miễn Phí.

(góc Harbor & Westminster).

ề
ộ ở

ạ : - ; - ; - .

TM. Ban Đi u Hành
H i Trư ng:
ĐT liên l c 949-500 9887 714-563 6076 714-596 9143

Ông Ph m Kim Long

�

�

Ý chung: Cầu cho Giáo Hội và xã hội biết tôn trọng sự
khôn ngoan và kinh nghiệm của những người cao tuổi.

Ý truyền giáo: Cầu cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân
biết cộng tác với nhau cách quả ại trong việc loan
báo Tin Mừng.

ng đ



Laù Thö Muïc Vuï

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

T T C G V NRUNG AÂM OÂNG IAÙO IEÄT AM
1538 Century Boulevard, Santa Ana, CA 92703

714.554-4211

PHIEÁU UÛNG HOÄ
QUYÕ SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG
& BAÛO TRÌ ÑEÀN THAÙNH TÑVN

Con xin daâng Ï $__________________
Ngaân phieáu xin ghi Trung Taâm Coâng Giaùo Vieät Nam

Coäng Ñoaøn:   _______________________________________

Ñieän Thoaïi:   _______________________________________

Quyù Danh:         OÂng         Baø Anh          Chò

Ñòa chæ môùi:

Tieàn Daâng Cuùng cuûa Quyù Vò coù theå khai tröø thueá.

Nguyeän xin Thieân Chuùa,
nhôø lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï La Vang

vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam
traû coâng boäi haäu cho Quyù AÂn Nhaân!

Caàn Giaáy Khai Thueá

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.

: � $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 / Marriage Preparation Form
Ghi Danh Khoá / ĐánhRegistration Session: X chọn một / Put to choose oneX

� � �

� �

#190 - Mar. 15-16/2014 #191 - May 17-18/2014 #192 - Jul. 19-20/2014
#193 - Sept. 20-21/2014 #194 - Nov. 15-16/2014

6 Chuùa Nhaät V Thöôøng Nieân  -  Ngaøy 9-2-2014�

KínhgửiCộ ồngDânChúa,

Chương trình phát thanh Số ức Tin trên làn sóng Radio Bolsa đã phục vụ cộ ồng trong nhiề
ởinhữngnhânviêntìnhnguyệnthườngtrựcphụtráchnhưanhNguyễnChâu,haichịTườngOanh

vàNgaMi, nhà vănQuyênDi, cha Trịnh Ngọc Danh, thầy phó tế Chu Bình và giámmụcĐaminhMai Thanh
Lương. Về phương diện tài chánh,mỗ ải tốn phí từ 22 ngàn đến 25 ngànmỗi
nămchochươngtrìnhphát thanhhằngtuần.Bẩynhânviênchúngtôiđãbỏrabaonhiêuthờigiờvàcôngsứ
ể chúng ta cómột nội dung phong phú, thiết thực, và hữu ích cho quý thính giả. Kể từ ới,mỗi tháng

chúng tôi sẽdànhkhoả ểgiới thiệumộthộiđoànhoặcphong tràocùngquý thínhgiả, bắ ầu từ
tháng2

Như quý vị thấy, đây là một sinh hoạt về tôn giáo, giáo dục, xã hội rất công trình. Chúng tôi thường
nhắc cho quý thính giả chương trình này là của cộ ồng. Mọi thành phầ ều có trách nhiệ

ì thế, cứvàomỗi tối thứ ối tháng lẻ cóchương trìnhhội thoạ ện thoại vớihai chủđích là
biết xemchương trình cóbaonhiêu thínhgiảhưởngứngvàmụ ứhai làđểmỗingười cóphương tiệ

ữngýkiếnhayvàhữ ểchúngtôicanhtânchươngtrìnhchohợpývớiquýthínhgiả.

Vậ ớinày, vớinhữngnộ ãđược tăngcường thêmchúng tôi cũngcầncósự
ựngcủaquýthínhgiảthìchươngtrìnhmới thựctếhơnnữa.Xinchânthànhcảmơnquývị trước.

Kínhchào,

ngĐ

ngĐ ng đ u
nămquab

i năm Trung TâmCôngGiáo ph
c

đ nămm
ng20phútđ tđ

năm2014.

ng đ n đ m đóng góp.
Chínhv Nămcu iquađi

c đích th n
đónggópnh uíchđ

y trongnămm idungđ đóng
gópxâyd

GM Đaminh Mai Thanh Lương.
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(tiếp theo trang 1)

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

đư i
nơi đâu có bóng t

t tin tư
“Các ngư môi
trư

ng và huynh đ hơn... M t ngư t ơn c  a
Thiên Chúa trên đư

c đào t
n cho ngư và các gia đ

ương
t ơn các kinh nghi

n và đào sâu vi
ngư i Chúa là Đ

n cho Ngư
đó nên

ợ ể ớ
ối dầ ặc, và phổ biến niềm hy vọng trong các con

tim mấ ở
ời thánh hiến là dấu chỉ của Thiên Chúa trong các

ờng cuộc sống khác nhau, họ là men giúp một xã hội lớn lên công
bằ ệ ỗi mộ ời thánh hiến là mộ ủ

ờ ần có sự hiện diện này biết bao nhiêu
cho việc dấn thân loan báo Tin Mừng, cho việc giáo dục Kitô, cho
việc bác ái, cho việc cầu nguyện chiêm niệm, cho việ ạo nhân
bản và tinh thầ ời trẻ ình, và cho việc dấn thân
cho công lý và hòa bình trong nhân loại. Giáo Hội và thế giới cầ
ến chứng tá này của tình yêu và lòng th xót Chúa. Vì thế, cầ

ới lòng biế ệm củ ời sống thánh
hiế ệc hiểu biế ặc sủng và nề ức khác nhau.
Cần phải cầu nguyệ ể ời trẻ trả lời ”có” vớ ấng gọi
họ tận hiế ờ ể phục vụ các anh em chị em khác. Chính vì
các lý do

c trao phó cho các anh em khác đ đem ánh sáng Chúa Kitô t
y đ

ng.”

ng đi. C

n
đ n
đánh gía cao v a đ

t các đ n tu đ
n đ

i đ

ĐTC gi đ

VATICAN - Năm v Đ n, do ĐTC Phanxicô đ
t đ

t Năm Đ
nh 50 năm sau Công đ ng chung Vatican

2, đ m 50 năm công b nh “Đ
a Công đ c canh tân đ

n đây trong tâm t
u đu

ng. ĐHY nói: “Tuy
đ n đang tr

i đi n đ
ng đ

n Đ ng thăm
T

hăng say. Năm đ
i đi ng đ

đ
a đ

c ĐTC Phanxicô chính th
đ

p đ n có Đ
đ trong đ Công đ

n đ 10 năm tr
c đ

đ
ánh sáng Công đ

ải thích thêm về ời thánh hiế

ề ời sống thánh hiế ề
ớng, sẽ bắ ầu từ tháng 10/2014 và kế

ời Brazil, cho biế ời sống Thánh
Hiển tiến hành trong bối cả ồ

ặc biệt là kỷ niệ ố sắc lệ ức mến trọn lành”
(Perfectae caritatis) củ ồng về việ ời sống thánh
hiến.

ắm 3 mục tiêu là:
- Thứ I: Nhìn lại quá khứ gầ ình biế ồng

thời thống hối vì những yế ối và thiếu sót.
- Thứ ớng nhìn về ọ

ời sống thánh hiế ải qua khủng hoảng và hành trình khó
kh ốn coi cuộc khủng hoả

òng chờ chết, trái lạ ột thờ ểm thuận tiệ ể ởng
trong chiều sâu và hy vọng, với xác tín rằ ời sống thánh hiến
không bao giờ có thể biến mất khỏi Giáo Hội, vì ợc chính Chúa
Giêsu mong muố ần không thể bị loại bỏ khỏi Giáo
Hội” (Biể ức 16, Diễ il viế

òa Thánh ngày 5-11-2010).
- Thứ III: Sống hiện tại trong sự ời sống thánh

hiến là thờ ểm quan trọ ể ĩ “ ọi của mình
và làm chứng về vẻ ẹp của việ ớc theo Chúa Kitô trong nhiều
hình thức khác nhau củ ời tu trì.

ẽ ợ ức khai mạc với thánh
lễ ồng tế trọng thể tại Quả ờng thánh Phêrô. Có thể

ũ ế giới cầu nguyệ ĩ
ệm”. Tiế ế ại hội của Bộ các dòng tu

ề ề ều mới mẻ ời thánh hiến từ ồng
chung Vatican 2”. Sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ quốc tế ợc tổ chức tạ

ộc gặp gỡ các tu sĩ nam nữ trẻ, các tậ ời
khấn tạm và khấn trọ ời từ ở xuống; cuộc gặp gỡ

ạo, nam và nữ. Hội nghị quốc tề về thần họ ời sống thánh hiến
do Bộ các dòng tu, cùng với Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền các
dòng nam và nữ ũ ại học Giáo Hoàng tổ chức, về ề

ời sống thánh hiế ới ồng và

n như sau:

xư t thúc vào tháng 11/2015.
ĐHY Braz de Aviz, ngư

Năm này nh
t ơn và đ

II: Hư tương lai trong hy v

ăn, nhưng chúng ta không mu ng này như
ph i như m tăng trư

đư
n như thành ph

n văn dành cho các GM Braz

tu s phúc âm hóa” ơn g
c bư

Năm này s đư
ng trư là ngày

21-11 năm nay, c  ng là ngày th n cho các “đan s
chiêm ni vào tháng 11
năm nay v tài “Đi

đư i
Roma như: Cu p sinh, ngư

các nhà
đào t

, c  ng như các Đ
tài: “Canh tân đ n dư

năm 2015 s là Năm cẽ ủ ời thánh hiến.”a đ
� Mục tiêu và chương trình cử hành Năm về ời Sống thánh
hiến

Đ
(VietCatholic.net - Ngày 31/01/14)

những viễ ợ ột cuộc triển lãm quốc tế về “ ời
sống thánh hiến Tin Mừng trong lịch sử ời”, với nhiều quầy
triển lãm theo các ủ ời sống thánh hiến sẽ
kết thúc với thánh lễ ồng tế trọng thể ử hành, có thể

- ỷ niệ ắc lệ ức Mến trọn lành”.

ử ình thuộ ờng
Tân Dự Tòng truyền giáo tại nhiề ớc trên thế giới. Nghi thức
trao Thánh Giá truyề ã diễn ra trong buổi tiếp kiến củ

ạ ạ ờ
ờng Tân Dự Tòng. ặc biệ ình ợ

truyề ình sẽ thuộc 40 cứ ểm
mới truyền giáo cho dân ngoạ ở Trung Quốc, Ấ ộ, Việt Nam,
Mông Cổ, ắc Âu, thêm vào số 52 cứ ể ã hiện hữ

ờng này là mộ
ờ ề ớ ại khu

ngoại ô thủ ằm giúp các tín hữ ọi
của bí tích rửa tội qua hành trình tân dự tòng. Phần lớ ình

ợ ời Tây Ban Nha và Italia. Mỗi cứ
ểm truyền giáo gồ ình, một LM và 1 phụ

ờng là một giáo dân hoặc một chủng sinh, một nữ tu cao niên và 3
chị trẻ cộng tác vào sứ vụ truyền giáo cho dân ngoạ ờng Tân
Dự Tòng hiện nay có mặt ở 124 quốc gia 5 châu, thuộc 1.479 giáo
phận với 20.432 cộ ện diện trong 6.272 giáo xứ

ờ ũ ại chủng viện giáo phận thừa sai Mẹ ấng
Cứu Chuộc vớ ại chủng sinh giáo phậ ẩn bị tiến
lên chức linh mục; 1.880 linh mục giáo phậ ã xuất thân từ ại
chủ ình ứ vụ truyền giáo
tại 93 quốc gia và 92 cứ ểm truyền giáo cho dân ngoại.

HOA KỲ- Phán quyết Ro ủa Tối Cao Pháp
Viện HK ã gây ra cái chết cho 50 triệu trẻ ừ ớ

ời Công Giáo Hoa Kỳ cũng góp chung tiế ể các
nhà lãnh ạo và quần chúng Hoa Kỳ thấy rằng phán quyết ấ

ần chỉ là phán quyết giế ờ ặ ợc phong
trào giế ời hàng loạ ế

ì tranh ấu, số ời góp chung tiếng nói mỗi ngày mỗ
ộ ấu của họ càng ngày càng diễ ới nhiều hình thức

khác nhau ợc nhiều cộ ồ ởng ứng tham gia.
Diễn hành quần chúng lớn nhấ òa nhất: Thực vậy,

theo linh mục Dwight Longenecker, một cựu mụ ộc
diễn hành phò sự sống tại Washington D.C. hiện là cuộc diễn hành
phả ối lớn nhất tại Thủ ỳ ại diện cho một phong
trào phản kháng lâu dài nhất và kiên tâm nhất trên thế giớ ũ
ã gây hứng cho nhiều cuộc diễn hành lớn khác vì song song với nó

là cuộc diễn hành phò sự sống tại San Francisco ngày 25 tháng
Giêng, lôi cuố ời tham dự. Các cuộc diễ

ũ ã ợc tổ chức tại Texas, Bắc Florida và nhiề
ộc diễn hành phò sự số ầy nhiệt huyế ất ôn

hòa. ả là dân chủ bằ ộng, với nhữ ời bình dân
muốn tiếng nói của mình ợc lắng nghe. Chính nhờ thế

ợc sự tham gia của nhiều cộ ồ ời
Công Giáo tham dự ấ ờ ọ ợc nhiều biểu
ngữ ời Vô Thần Phò Sự Số ời Do Thái Giáo phò
Sự Số ời Hồi Giáo phò Sự Sống” và cả “ ời Duy Nữ
phò Sự Sống”. Sự số ời quả ã v ợt qua mọi phân chia tôn
giáo và cả ý thức hệ. Ngoài ra, Diễn Hành Phò Sự Sống không phải
chỉ gồm các vị cao niên mà càng ngày càng gồm nhiề ời trẻ, họ
ại biểu cho thế hệ ặt họ trong cuộc diễ

ủa Hoa Kỳ và của thế giới. Sự tham dự
của họ bả ảm thành công của chiến dịch về lâu về dài.

n tư ng tương lai”. M
con ngư

đoàn s
là vào

ngày 21-11 2015, k

c Con đư
u nư

a ĐTC
sáng ngày 1-2-14 t i thính đư ng Phaolô VI dành cho 8 ngàn
thành viên Con đư đư

i, như
Đông Âu và B u.

Con đư t phương pháp do Ông Kiko Arguello và bà
Carmen Hernander ngư xư

u tái khám phá ơn g

đư c ĐTC sai đi hôm 1-2-14 là ngư
tá tháp tùng,

thư
i. Con đư

ng đoàn hi . Con
đư ng này c  ng có 100 đ

ng ven đó, hơn 1 ngàn gia đ đang thi hành s

chưa sinh. T i nay,
năm nào ngư

y đơn
thu t ngư i. Dù chưa ngăn ch n đư

t ngư t và không thương ti c này, sau 40 năm kiên
tr ngư i gia tăng và
cu n ra dư

và đư ng khác hư
t nhưng ôn h

c sư Tin Lành, cu

n hàng trăm ngàn ngư n hành
khác c  ng đ đư u nơi khác.
Cu ng này tuy đ t nhưng r

ng hành đ ng ngư
đư , càng ngày

nó càng đư ng khác. Dù ngư
t, nhưng ngư c đư

như “Ngư ng”, “Ngư
ng”, “Ngư Ngư

ng con ngư ư

u ngư
tương lai. Gương m n hành
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Phản ứ ối với cuộc diễn hành phò sự sống tại Hoa Kỳ
năm 2014
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Cô Khánh Lê là một trong những State Certified
Administrator cho người cao niên. Cô giúp xin
tài trợ cho người khuyết tật và cao niên, không
phân biệt tuổi tác.

Xin từ ến $4,000 mỗi tháng cho người
hội ủ tiêu chuẩn. Có giấy bác sĩ chứng nhận.

iều kiện phải có Medi-Cal, Medicare, IHSS, có
giấy bác sĩ chứng nhận quí vị ứng
bằng gậy, walker bốn chân, ngồi xe l n, nằm
liệt giường hoặc ang trong nursing home
muốn về nhà dưỡng bệnh.

Đây là quyền lợi của quí vị và không ảnh hưở
ến phúc lợi quí v ị hiện ang có. ã có nhiều

người được vào danh sách chờ ợi của chính
phủ hiện nay. Vô trước, được hưởng trước.
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LE'S SOCIAL SERVICES

714-673-0614

17280 Newhope St, Suite 9
Fountain Valley, Ca 92708

Địa chỉ:

Đau cổ, vai, lưng, tay,
cụp xương sống, ciatica

Các thương tích o

chân,

s

d

.

TAI
ẠN XE, TRƯỢT TÉN

“Không uống thuốc,
chích thuốc mà hết đau,
hết nhức"

ĐẶNG TÂM MINH, Pharm. D
Tel. (714) 554-4754
Fax  (714) 554-6052

Bán thuốc theo toa bác sĩ

Nhận Medical, Medicare,
Cal Optima, PPO, HMO
và các loại Bảo Hiểm

13872 Harbor Blvd., Suite 1A, Garden Grove, CA 92843
(In Harbor Commerce Center, đối diện chéo Trung Tâm Công Giáo)

ĐAU NHỨC
CHỈNH XƯƠNG

và

Bác Sĩ NGUYỄN ỨC TUẤN, DCĐ
Tel. (714) 554-5304

Tham khảo và h ng dẫn miễn phí
Có dịch vụ giao thuốc nhà

ướ
đến

NATION IMMIGRATION SERVICE
DI TRÚ - THUẾ - THỊ THỰC CHỮ KÝ

14520 MAGNOLIA AVE # A WESTMINSTER CA 92683
(THƯƠNG XÁ NHA TRANG GÓC MAGNOLIA & HAZARD)

THAM KHẢO & LẤY HẸN
HEATHER NGUYEN
714-200-3440 (Cell)

714-373-8761 (Office)

IMMIGRATION

HEATHER NGUYEN
IMMIGRATION SPECIALIST & OWNER

20-YEAR IMMIGRATION SERVICE

BAO DANG
TAX PREPARER SPECIALIST
& NOTARY PUBLIC

INCOME TAX (E-FILE)
& NOTARY

-Quốc Tịch – Thẻ Xanh
-Passport – Re-entry Permit
-Bảo Lãnh: Vợ Chồng, Con Cái
Cha Mẹ, Anh Chị Em, …
-Bảo Trợ Tài Chánh
-Công Hàm Ngoại Giao
-Chứng Nhậ ộc Thân
-Du Học – Du Lịch
-Dịch Tài Liệu/Thị Thực Chữ Ký
-Photo – Copy - Fax

n Đ

10% lệ phí trả cho dịch vụ
Khai Thuế của quý thân chủ
sẽ ợ òng Thuế

ỹ Từ Thiện,
hay Chùa, Nhà Thờ, Nguyệ

ờng, …tùy vào sự chọn
lựa của quý thân chủ.

đư
đóng góp vào qu

n
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Chuyện gì sẽ xả ối vớ ình của quý vị nếu sự việc
không may xảy ra?

y ra đ i gia đ

Life Insurance Bảo Hiểm Nhân Thọ Tình Th ể giúp quý
vị ời thân còn lại, chi phí hậu sự ờ

ình.
Muốn biế ình bảo hiểm nhân thọ nào tố ịnh kỳ hay trọ
ời phù hợp vớ ình quý vị, có tiền tích lũy, trả tiề ớc lúc

bệnh nguy kịch hay hoàn trả lại tất cả số tiền quý vị in
gọ ại diện nhiều hãng bảo hiểm lớ

ều hãng bảo hiểm khác.

Quý vị ã biế ình bảo hiểm y tế
ý vị ến tuổi 65 chuẩn bị

ã có Medicare Phần A và Phần B, cần lựa chọn mộ ình
phù hợp, Quý vị muốn tiết kiệm tiền trả cho bảo hiể
ặc biệt có giá rất tố ở ại và Worker

Compensation Tai Nạ ộng, Xin goi Lords Insurance
Agency ể tham khảo hoàn toàn miễn phí.
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ặc Biệt tin vui cho Quý vị ờ ến 85 tuổi,
Cao Máu, Cao Mỡ, Tiể ờng vẫ ảo hiểm
nhân thọ trọ ời với giá phả ể ề phòng chuyện
rủ ình.

cao niên ngư i già đ
u Đư n mua đươc b

LORDS INSURANCE AGENCY

15613 Beach Blvd Ste. A, Westminster, CA 92683

Xin gọi: -
Direct Line: - Toll Free:

(Corner Beach and McFadden)

License#0C60258Lộc Trần
714-902-7907 1-800-642-6961

Văn Phòng Bảo Hiểm Chuyên Nghiệp - Tận Tâm – Uy Tín
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