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DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Số 609Chúa Nhật 2-11-2014

THÁNG CÁC LINH HỒN

Một bạn trẻ hỏi rằng: “Trong cuộ ời củamột cây chuố ược bao
nhiêubuồng?” “Chỉmộtbuồngduynhất!”Vậymàcậucứ ằngtrongcuộ
ời củamộtcâychuối ítnhấtcũngphải chovàibuồngquả.Quansátmộtcâychuối

mangmột buồng quả chín ta sẽ thấy: Lá của cây chuối mẹ héo rũ, xác xơ, và thân
của nó oằn xuống như sắp gãy vì nó phảimang trênmìnhmột buồng chuối nặng
trĩu quả. Khi buồng chuối chín hoàn toàn, cây chuối mẹ sẽ gục hẳn xuống. Trong
quá trìnhnuôi buồngchuối, cây chuốimẹ ãhy sinhnhữngphần tinh túynhất của
mình: chất dinh dưỡng trong gốc, thân và lá, để dồn cho những quả chuố ược
chín và ời những trái chuối ngon ngọt. Cây chuối tượng trưng chomột
hình ả ẹp về sự hy sinh. Đó là mẫu gương hy sinh và tình yêu bất diệt của cha
mẹ!

Tháng 11 là dị ể chúng ta nhớ tới sự hy sinh của những bậc làm chamẹ ã
quênmìnhvì chúngta.Họ ã ổi cuộ ời chochúngtasựsống, chochúngta
tiếng cười và bình an. Vì thế, khi chúng ta dâng các việc lành phúc đức và cầu
nguyện chonhữngngườ ã khuất là chúng ta trực tiếp bày tỏ tấm lòng củamình.
Thứ nhất là tấm lòng biết ơn. Biết ơn các ngài vì nhờ có các ngàimới có ta trên đời,
cóđức tinvàoChúa.Biếtơncácngài vì đócũng là lẽ thườngcủ ạo lý: “Uốngnước
nhớ nguồ ả nhớ kẻ trồng cây”. Thứ hai là tấm lòng hiếu thảo. ộ ã
dành ramộ ể tỏ lònghiếu thảo ố ớ ồ ãkhuất.NếubênPhật
giáo cómột ngày báo hiếu, đó là ngày lễ Vu lan, thì chúng ta ếnmộ ế
sống tình con thảo. Thứ ba là tấm lòng bác ái. Bác ái Kitô giáo không chỉ ược thể
hiệ ối với nhữngngười còn sốngmàcả ối với nhữngngườ ãqua ờ ứ

ẩy tacầunguyệnvàdângnhữngviệc lànhphúcđứcchotấtcảcác linhhồn
ởbên kia thế giới. Lời cầu nguyện có thể rút bớt thời gian thanh luyện của các ngài
nơi luyệnngục.

Ngoài ra, khi chúng ta dâng các việc lành và cầu nguyện cho những ngườ ã
khuất cũng làcách thế tuyênxưngniềmtin củamình. Trướchết là tuyênxưngniềm
tin vào sự sống lại và sự số ờ ời. Đó là sự sốngmà chính Đứ ã khaimở
chochúngta : “Ngài làhoaquả ầumùacủangườiyêngiấc”.Thứ ến là tuyênxưng
niềm tin vàomầunhiệm các thánh cùng thông công. Đứ ã nối kết chúng ta
bằngmầunhiệm tình yêu củaNgài. Thậpgiá và sự phục sinh củ ãnối
kếtngườicònsốngvàngườ ãchếtmộtcáchnhiệmmầu.Giáohội lữhànhnơi trần
thế và Giáo hộ ện nơi luyện ngục có thể chuyển thông các công
phúc cho nhau. Sau nữa là tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng giàu lòng
xót thương. Có thể nói luyện ngục là nơimà lòng thương xót của Thiên Chúa được
thể hiện rõ nét nhất. Thiên Chúa đã ban cho con ngườ ặ ược cộng tác vào
côngnghiệp củ ứ ể cứu ộmình và cứuđộanh chị em, dùmình tội lỗi bất
xứng. Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thứ ượ ề ể chúng ta sống tốt bổn
phận củamình ối với nhữngngườ ãqua ời trong tháng các linhhồnnày, nhất
làđốivớiôngbà,chamẹ.
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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
11:0

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 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. Joseph Traàn Thöôïng 714-893-2766

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

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. 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

Trònh Ngoïc Danh 544-3250
Ngoâ Ñình Ñoâng 714-544-9186
Sr. Traàn Thuøy Töôi, 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
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

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:

Leã Chuùa Nhaät:
Phuï Traùch:

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.

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

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
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Phanxicô phụ trách việc truyền giáo khắp
3 miền Bắc, Trung, Nam

thương t

HỘI BÁC ÁI PHANXICÔ
P. O Box 425120 - San Francisco, CA 94142

Tax I.D.
#52-2418738

Phone: (714) 213-2111
www.HoiBacAiPhanxico.Org

FD1723(bên cạnh hộ ế)i V.N Tương T
- Chuyên: chôn cất, hỏa và thủy táng.
- Cung cấp: quan tài, kim tĩnh, mộ bia, hũ tro,

hoa tang..v..v..
- Giá cả nhẹ nhàng, phục vụ theo nghi lễ các tôn giáo.
- Nhận chuyể ắ ế giới.
- ị ểm thuận lợi. Phục vụ ận tâm uy tín.

n thi hài đi kh p nơi trên th
Đ a đi chu đáo, t

Anh Đào Lê714.899-0505 - 24/24

NHAØ QUAØN ABC

Treân 20 naêm kinh nghieäm
Toát nghieäp ñaïi hoïc USA, Hoa Kyø

Giaûng vieân Ñaïi Hoïc Nha Khoa USC
töø naêm 1986

714 633.3336

714 554.4676
714839.9091

714 662.2360

714890.1122
896.9512

Baùc Só NGUYEÃN THÒ BÍCH ÑAØO

Baùc Só NGUYEÃN VIEÄT CÖÔØNG

Baùc Só ÑAËNG PHI LONG, M.D.

BAÙC SÓ NHA KHOA
LEÂ ÑAÏI KHOA, D.D.S.

Dipl. Amer. Board of Internal Med. & Pulmonary Disease

Chuyeân trò: Caùc beänh noäi thöông vaø beänh phoåi, tim, cao maùu, bao töû, ruoät,
tró, gan, tuùi maät, thaän, ñöôøng tieåu, tieåu ñöôøng, böôùu coå, nhieãm truøng, hoa
lieãu, gaày, maäp, phong thaáp, thaàn kinh, nhöùc ñaàu, phoåi, khaùm toång quaùt.

9211 Bolsa Ave. #220
Westminster, CA 92683

(Khu chôï AÙ Ñoâng Market, treân laàu)

2619 W. Edinger, #B1
Santa Ana, CA 92704

(Gaàn goùc Fairview)

714.898.9966 714.241.9038

OPTOMETRY
DIEM D. NGUYEN, O.D.
JOSEPH THINH DO, O.D.
Professional Eyecare * Express Lab.
Fashion Eyewear * Contact Lenses

9565-9567 Bolsa Ave.
Westminster, CA 92683

(Trong khu Bolsa Mini Mall)

8181 Bolsa Ave.
Midway City, CA 92655

10530 Bolsa Ave., #C - Westminster, CA 92683 10161 Bolsa Ave., #206C - Westminster, CA 92683

714.775.8080

714.891.4335/698.8181
St. Catherine Dental

235 E. Katella Ave. - Orange, CA 92867

Chuyeân trò: Beänh noäi thöông, y khoa gia ñình, beänh ngöôøi giaø.
Ñieàu chænh caùc daây thaàn kinh b ñeø eùp, co ruùt: Ñaàu, Maët, Coå, Ngöïc, Buïng,
Cô Quan Noäi Thöông, Töù Chi vaø Coät Soáng cho caùc beänh kinh nieân khoù trò

ị

St. Nicholas Dental
2414 S. Fairview St. #101 - Santa Ana, CA 92704

B.S Y-KHOA HOAØNG KIM HUY D.C., PHD., M.D.

www.heavenly dentistry.com

LOC QUANG DO, DDS & THANH THI DINH, DDS
Nha Khoa Toång Quaùt

Thaåm Myõ vaø Nieàng Raêng - NHAÄN BAÛO HIEÅM

Chuyeân Khoa Ñöôøng Tieâu Hoùa, Bao Töû vaø Gan
- Diplomate American Board of Gastroenterology
- Diplomate American Board of Internal Medicine

CHUYEÂN TRÒ:
Bao töû ñaày hôi, loeùt bao töû, chaûy maùu bao töû,
aên khoâng tieâu, oùi möûa.

Vaøng da, söng gan, chai gan, saïn tuùi maät.
Ñau buïng caáp tính.

: Khoù nuoát, ngheïn thöùc aên, ôï chua.
: Ñau buïng, taùo boùn, tieâu chaûy, ñi caàu ra maùu.
Ñau nhöùc haäu moân, chaûy maùu haäu moân.

Gan:

Thöïc quaûn
Ruoät
Tró:

Trong khu tieäm thuoác taây St. Joseph Pharmacy & Lily’s Bakery - treân laàu chôï Saøigoøn Môùi

Nhaän MEDICAL
MEDICARE vaø BAÛO HIEÅM

Giôø laøm vieäc:
Thöù Hai - Thöù Saùu: 10 AM - 6 PM

Thöù Baûy: 10 AM - 12 PM

BS Nha Khoa NGUYEÃN ÑÖÙC MINH

Chuyeân IMPLANT
BEACH GROVE DENTISTRY

12880 Beach Blvd. #AA
Stanton, CA 90680

7441 Garden Grove Blvd #C, Garden Grove, CA 92841

NHAØ QUAØN AN LAÏC
- Chuyên lo mọi dịch vụ mai táng
- Nhận chuyển thi hài, tro cốt
- Lò hoả táng sạch sẽ và ngay TT/Quận Cam

ể ế ạ ộ ố ờ.
ình trả tr ớ ậ ự.

đi các nơi

- Có th thăm vi ng t i m t s nhà th
- Có chương tr ư c cho h u s
- Có giá thật hạ cho hỏa táng trực tiếp

FD 2105

714 489-5571 Khang Lê
Fdr 2980

714 841.6001

Baùc Só Nha Khoa
VINCENT CUONG PHAM, DDS
Nha Khoa Gia Ñình vaø Thaåm Myõ

16517 Magnolia St. Westminster, CA 92683
(goùc Magnolia & heil)

6926 Westminster Blvd
714.891.3344

TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE
HUAÁN LUYEÄN VIEÂN NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM
� �

�

� �

� �

� �

Xe đời mới - 2 gas - 2 thắng Nhận học viên 15 tuổi trở lên
Cấp chứng chỉ (certificate) cho học viên dưới 18 tuổi
Đưa đón học viên tận nhà Giờ học uyển chuyển
Cho mướn xe để thi bằng lái Có bảo hiểm $300,000 cho học viên
Dạy giờ hoặc dạy đến khi thi đậu Dạy lái freeway, safety và handicap

CHUYEÂN XOÙA TICKET

Kinh Nghieäm - Uy Tín - Taän Taâm

TRAFFIC TICKET FIXERS

14541 Brookhurst St. #B7
Westminster, CA 92683

714-486-1337

9240 E. Valley Blvd.
Rosemead, CA 91770

626-280-3300
Cell:

714-872-1999

* Xoùa ticket maø khoâng phaûi hoïc traffic school
* Luaät sö seõ ñaïi dieän thaân chuû ra toøa
* Moïi thuû tuïc hôïp phaùp * Thaéng kieän 90%
* Chæ nhaän thuø lao sau khi ticket ñaõ xoùa
* No Win - No Fee

714839.7660

714839.3891

MILE SQUARE DENTISTRY
NHA KHOA TOÅNG QUAÙT & THAÅM MYÕ

Baùc Só Nha Khoa Nguyeãn Duy Khieâm
Baùc Só Nha Khoa Nguyeãn Nguyeân Haø

Nhaän Medical vaø Baûo Hieåm
Giaù Ñaëc Bieät cho quyù vò khoâng baûo hieåm

15972 S. Euclid St., #F, Fountain Valley

Baùc Só Nha Khoa
Nguyeãn Maïnh Huøng

D.D.S.

- Giaûng vieân ñaïi hoïc Nha Khoa University
Southern California.

- Toát nghieäp thuû khoa Ñaïi Hoïc Nha Khoa USC
- Nha Khoa toång quaùt & Thaåm myõ.

15671 Brookhurst St., Westminster, CA 92683

714 892.8519

FIVE STARS AUTO REPAIR
Chuyeân söûa

Heä thoáng ñieän vaø hoäp soá

7391 Westminster Ave.
(Ñoái dieän nhaø thôø Westminster)

USC GRADUATE

Huøng Jim Nguyeãn

714 590.5555James:

Giá r - kéo xe kh p
m i nơi, m khóa xe.

ẻ ắ
ọ ở

(Giá đ c bi t cho CĐ Công Giáo)ặ ệ

Elaine Vu, Realtor - DRE 01754553

Email: LovePeaceRealtor@gmail.com
www: LovePeaceRealtor.com

Chuyên viên địa ốc
THÀNH THẬT, TẬN TÂM

MUA BÁN NHÀ
SAIGON TOW 24/7

Nöõ Baùc Só Gia Ñình NGOÂ NHAÂN HAÄU
Chuyeân veà: Treû em - Ngöôøi lôùn - Phuï nöõ vaø Quyù Vòï cao nieân

714.657.7100
12692 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92840

Nhận: Kéo xe khắp nơi.
Mở khóa xe.
Mua xe hư, ụng, cũ.
Mua cả xe bỏ

đ

383-7777
924-0001714

10

Cell: 714-720-8830

NV TOWING
NGƯỜI VIỆT

KEÙO XE 24/7

714 200.8683 362.4850

SÔN GIAËT THAÛM
ØMINH SÔN NHA

Caïo saïch ceiling cuõ töø A-Z

714 893.1010
9211BolsaAve. #210Westminster, CA92683

SÓ TAÁN NGUYEÃN
JASON THAI CAO

PHOØNG NHA KHOA - BAÙC SÓ NHA KHOA

(Beân caïnh nhaø haøng Seafood Cove II)
714

823.6855

MINH ÑÖA ÑOÙN
- Xe mới, từ 7-15 chỗ, úng hẹn,đ
- Phi trường, Las Vegas, xuyên bang...

- Bảo hiểm cao,13 n

xuyên bang

đi khắp nơi
ăm

kinh nghiệm

(S L Bond & insurance)
Nhận thông cống, sửa ống n ớc bể d ới
sàn nhà, thay bình n ớc nóng v.v...
Gọi:

ư ư
ư

Andy 714.679-7927/495-0256
Jim 714.580-5965

Andy Plumbing 24/24

LIC #
689263

HENRY'S CONSTRUCTION
� �

�

General contruction, license B. Chuyên làm
tất cả các dịch vụ xây cất và landscaping

ệ ả ả ảVi c làm b o đ m, giá ph i chăng.

714. 714.420-0573 (cell) - 379-0459

15972 Euclid St
714.775.7422

5015 W Edinger Ave #H
714.531.2488

HOMETECH CONSTRUCTION
License: 524674

Xaây nhaø môùi, theâm phoøng, laøm môùi, söûa
chöõa khaån caáp, ñieän, nöôùc, ga, lôïp maùi.

714 265.0773
714 345.0773(Pager)

OÂ. Thaéng:

DMV Lic. #4501

715.4612
561.4388

714

Mua xe hư,
c , đ ng.

:
ũ ụ

ề iễn Phí
Mở cửa 7 ngày
714.902-1140

OBAMACARE
Đi n Đơn M

(trong khu Tèo Sandwiches)

GOOD DAY INSURANCE

LÔØI
CHUÙA

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

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

Ed:47:1-2,8-9,12
Cr 3:9c-11,16-17
Ga 2:13-22

Ngày    tháng năm 2019 11 4

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 609 � 3

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ

- ậ ầ ữ ã Qua ờ
- Thứ Hai 03-11-2014 Thánh Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ
- Thứ Ba 04-11-2014 Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, giám mục,

lễ nhớ
- Chúa Nhật 09-11-2014 Cung Hiến Thánh Đường La-Tê-Ra-Nô

Chúa Nh t 02-11-2014 C u Cho Các Tín H u Đ Đ i.

�

�

�

BÀI ĐỌC I

BÀI ĐỌC II

chết không làm gì
ì hình nh ã chết và

việc các ngài từ biệt chúng ta, là nh õi tiêu diệt.
Nh ình an. Và tr

hổ hình, lòng cậy trông
của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ
nhục, các ngài sẽ ì Chúa ã thử
thách các ngài nh

ìn
các ngà

ã tin t ì sẽ hiểu
biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì

ình an sẽ dành cho những ng

(1)

Anh chị em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa tuôn
ã ban cho chúng

ta. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội

Kn3:1-9
Bài trích sáchKhônNgoan.

Tv 22:1-3a, 3b-4, 5, 6

tr ì Ng

sở dĩ vì uy danhNg

tôi không lomắc nạn, vìChúaở cùng tôi.

òng tôi.
Chúa dọn ra cho conmâmcỗ,

ì Chúa xức dầu th

Lòng nhân từ và ân sủngChúa theo tôi,

Rm5:5-11

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và
đau khổ sự được các ngài. Đối với con
mắt người không hiểu biết, th ư các ngài đ

ư đi vào c
ưng thật ra các ngài sống trong b ước mặt

người đời, dầu các ngài có chịu k

được vinh dự lớn lao; v
ư thử vàng trong lửa, và chấp nhận các

ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nh
i, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏa ra

như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân
tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong
các ngài muôn đời. Các ngài đ ưởng ở Chúa, th

ơn
Chúa và b ười Chúa chọn.

đ

đổ
trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần đ

Đó làLờiChúa. TạơnChúa.

ên đồng cỏ xanh r ười thả tôi nằmnghỉ.
Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướngdẫn tôi,
tâmhồn tôi, Người lo bồi dưỡng.
Người dẫn tôi qua những con đườngđoan chánh,

ười.
Dùbước đi trong những thung lũng tối,

Cây roi và cái gậy củaNgười,
đó là điều an ủi l

Ngay trướcmặt những kẻ đối phương:
ơm,

chén rượu con đầy tràn chan chứa.

hếtmọi ngày trong đời sống;
và trong nhàChúa tôi sẽ định cư
cho tới thời gian rất ư lâu dài.

Bài trích thưThánhPhaolôTôngĐồgửi tín hữuRôma.

ĐÁPCA
Đ. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Đ.

Đ.

Đ.

Đ.

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi,

đầu con th

lỗi. Ít có ai chết thay cho ng
ì kẻ lành. Nh

ình yêu của ng i với chúng ta, nghĩa là trong lúc
chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô ã chết
vì chúng ta. Vậy ph ã nên công
chính trong máu của Ng

g ta
còn là thù nghịch, mà chúng ta ã òa cùng
Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi ã

òa, ắt chúng ta sẽ
òn

ãnh
òa.

Hãy
ãy lãnh lấy phần gia nghiệp là N ã chuẩn

bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ.

ã chôn
trong mồ

ì ng ã chết. Khi hay tin
Chúa Giêsu òn Maria vẫn ngồi
nhà. Martha th

ì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ,
con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ
ban cho Thầy.” Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại.”
Martha th

ì em con sẽ sống lại.” Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại
và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng

ã tin
Thầy là ã

ười công chính, họa chăng mới
có người dám chết v ưng Thiên Chúa chứng tỏ
t ười đố

ương chi bây giờ, chúng ta đ
ười, và nhờ Người chúng ta sẽ

được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng nếu khi chún
được giao h

được giao h được cứu độ trong sự sống của
chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta c được
vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được l ơn giao
h

ước Trời đ

Khi đến Bêtania, Chúa Giêsu thấy La-da-rô đ
được bốn ngày rồi. Bêtania cách Giêrusalem

không đầy ba cây số. Nhiều người Do Thái đến nhà Martha
và Maria để an ủi hai bà v ười em đ

đến, Martha đi đón Người, c
ưa Chúa Giêsu: “Thưa thầy, nếu Thầy có mặt

ở đây th

ưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại,
th

sẽ được sống. Và
kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin
điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đ

Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đ

đ

đ
đ

đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc
phúc, h

đến
trong thế gian.”

Đó làLờiChúa. TạơnChúa.

Đó làLờiChúa.

Mt 25:34

Ga11:17-27
TinMừngChúaGiêsuKitô theoThánhGioan.

LạyChúaKitô, ngợi khenChúa.

�

�

ALLELUIA
Alleluia, alleluia.

Alleluia.

PHÚC ÂM
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Tel. + 1 (714) 229 0036 www.hanhtrinhductin.com

TRUNG TÂM DU LỊCH & DI TRÚ ÚC CHÂU
5942 Edinger Ave, Suite 113 , Huntington Beach CA 92649

Email: lienlac@hanhtrinhductin.com (CST 2080648 -40)

Haønh Trình Ñöùc Tin naêm 2015
1) Hành h ức Mẹ Âu Châu (Ý, Pháp, Spain, Portugal - $4,300 có bảo
hiểm)

2) Hành h ất Thánh & Tắm biển Dead Sea (11 ngày)

3 ỹ (Brazil,Argentina, Peru + St Martin de Porres)

4) Hành h ông Âu (Ba Lan, Tiệp Khắc, Áo)

5)Australia (4 cities) & the Great Barrier Reefs

6) Hành h ức Mẹ La Vang Việ ửu Diệp

7) Hành h ức Mẹ Guadalupe & Oxcala – Tắm biển Cancun (5-sao)

ươ

ươ

) Hành hương Nam M

ương

ương t Nam & Cha Trương B

ươ

ng Đ

ng Đ

Đ

Đ

ng Đ

(14 ngày từ 4 - 17 tháng 5)

(14 ngày từ 3 - 16 tháng 1 )

– : LM.

– :

LM. Tr

–

Linh h ng

Linh h ng

ư
ư
ớ
ớ

: gửi từ Luyện Ngục

Peter Đ

Đ

Đ

ức Nguyễn
. Ô. Hoàng Minh Thắng

ất Thánh & Tắm biển Dead Sea (trả thêm $2,200 cho 10 ngày)

7 27 tháng 5 ịnh Ngọc Danh
16 26 tháng 10 .Ô. Hoàng Minh Thắng

: LM. Chris Phạm Quốc Tuấn

2 - 15 tháng 9

15 ến 27 tháng 7

30 tháng 9 - L.M. Nguy

10 tháng 12 LM.

0

từ 1 ến .
từ ến .

(15 ngày từ 2 ến 16 tháng 11) -

14 ngày,từ

từ

15 ngày từ ến

8 ngày từ ến .

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Fatima,Lộ ức, Santarem,Lisieux, Paris, Rome,Assisi, Lanciano, SanGiovanni
Triềukiế ứcGH, ộHồngYThuận,4 cử 2phép lạThánhThể
Cầu thang thánh,MẫuThánhGiá thật, ảng treo “VuadânDoThái”
ChaPiôvới5DấuThánh,Thánh ồng,ThánhPhanxicô&ThánhClaire
Paris:ThánhCatherineLaboure, StLouis&StVincentdePaul Nhà thờ ứcBàParis
i tour “Behind the scenes”ThápEiffel,Du thuyề ối sôngSeinengắmthápEiffel

Brazil: dâng thánh lễ ớibứ ợngChúaCứuThế ĩ ại, kỳquanmới thếgiới
Viế ứcMẹ Aparecida (bổnmạ ứcMẹ Lujan (bổnmạ ớcNam

Mỹ)
ớc lớn I thếgiới IguassuFalls: thamquantháccả2bênBrazil&Argentina

BuenosAires: dâng thánh lễ ứcMẹhiệnra từ1983–1990(Vaticancôngnhận)
ặcbiệ ống& làmviệc

Lima:nhà, tuviện, phòngngủ&mộcủavị ộc: StMartindePorres
ếgiới (world-heritage listed)hùngvĩ&nổi tiếng.

Đ
nĐ Thămm aNămThánh,

Đinh&Gai&b

Đ
Đ n&ănt

v đ
ng Đ ng Brazil) & Đ

Đ
Thánhđenquen thu

MachuPicchu:di tíchvănhóa th

TêrêsaHàiĐ

dư c tư
ng 3 nư

Thácnư
nơiĐ

t: quêhươngđươngkimGHPhanxicô, thamquancácnơiNgài s

Xem nhiều bằng chứng của các linh hồnNEW
Sau đó, Hành hương Đ

n Vinh Sơn

Vincent Đoàn Bùi

đ
đ

đ

16 đ

3 đ

Linh hư
Linh hư

Linh hư

Linh hư

Linh hư

ớng:
ớng:

ớng

ớng: ễ

ớng:

(Tustin)

(Rome)

đ

Hội Thiện Nguyện Vietnam Catholic Mission của chúng con lại
một lần nữa hân hoan mừng kính Lễ Thánh Martin de Porres,
thánh Quan Thầy của Hội. Để cảm tạ Chúa và tôn vinh Thánh
Quan Thầy, để cầu nguyện cho linh hồn của các ân nhân và các
hội viên đ đời, để xin Chúa tiếp tục chúc lành và trả công
bội hậu cho hết thảy qu để xin Chúa tiếp tục ban
ơn lành cho hội chúng con, ban Điều Hành Hội Vietnam
Catholic Mission

, thánh quan thầy của
Hội như sau:

Ơn và Tiệc
Mừng là sự an ủi, khích lệ và vinh dự lớn lao cho Hội chúng con.
Chúng con luôn tin tưởng vào tấm l đại mà qu

năm qua và hy vọng rằng
qu

y mặt Ban Điều Hành
Nguyễn Khắc Phú, HộiTrưởng

ã qua
ý vị và gia ình,

sẽ tổ chức

òng quảng ý vị luôn
dành cho Hội chúng con trong suốt 14

ành của chúng con.
Tha

đ

Chúng con trân trọng thiết tha kính mời quý vị hy sinh thời giờ
đến tham dự. Sự hiện diện của quý vị tại Thánh Lễ Tạ

ý vị sẽ đáp lại lời mời chân th

THÁNH LỄ TẠ ƠN và MỪNG
KÍNH THÁNH MARTIN DE PORRES

Thời gian: 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều
tháng 11 năm 201

Địa điểm: Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

hánh Lễ: 10 giờ 30 sáng tại Đền Thánh Tử Đạo – TTCG

ngày Chúa Nhật 9 4

1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA92703
T
Tiệc Mừng: tại Hội Trường Trung Tâm Công Giáo ngay

sau thánh lễ

Liên Đo n Phaolô Orange thu c H i B o
Tr Ơn G i DCCT H i Ngo i t ch c
Th nh L C u Hồn t i

14801 Beach Blvd.,
Westminster, C 92683 g c Bolsa &
Hoover

Trân tr ng k nh m i qu H i Viên v gia
đ nh dâng Th nh L cầu cho c c Đ ng Linh
Hồn, c ch riêng c c linh hồn H i Viên,
c ng tổ tiên, ông b , cha mẹ, thân h u đ
qua đ i.

Th nh L s đư c tổ ch c v o l c 9:30 s ng
th y, ng y 8-11-2014

Trân tr ng k nh m i,
TM BanTổ Ch c,

à ộ ộ ả
ợ ọ ả ạ ổ ứ
á ễ ầ ạ

A ( ó
)

ọ í ờ í ộ à
ì á ễ á ẳ

á á ộ
ù à ữ ã

ờ

á ễ ẽ ợ ứ à ú á
ứ Bả à

ọ í ờ
ứ

Ngh a Trang Đ c
M H ng C u Gi

Ông F.X. Trần b nh Chung

ĩ ứ
ẹ ằ ứ úp,

ỉ

Mọi liên lạc, xin gọi cô Trâm 714-494-5695

THÔNG B O
c a Liên Đo  n PHAOLO, ORANGE

Á
ủ à

Hội Thiện Nguyện
VIETNAM CATHOLIC MISSION

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 2 9-11-2014đến Chúa Nhật-11-2014

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 02-11-2014

Thứ Hai 03-11-2014

Thứ 06-11-2014

Thứ Sáu 07-11-2014

Thứ Bảy 08-11-2014

Chúa Nhật 09-11-2014

- Dòng Ba Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 pm
- òng G.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 12:30 pm
- ộ D Don Bosco. . . . . . . . . . . . 09:00 am – 10:30 am
- Dự Bị Hôn Nhân . . . . . . . . . . . . . . . . 08:00 am – 01:00 pm
- Cursillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01:30 pm – 05:00 pm

- Lớp GL Kinh Thánh . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm

- Cursillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
- Ơn Thiên Triệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

- Lớp computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 02:00 pm

- Lớp Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 04:00 pm
- Lễ giỗ LH Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:00 pm

- Hội Cao Niên CG . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 am
- Catholic Mission . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 05:00 pm
- Hội Ái Hữu Bùi Chu . . . . . . . . . . . . . 02:00 pm – 03:30 pm

Văn Ph
H i TĐG

Năm

When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in
the tomb for four days. Now Bethany was near Jerusalem, only
about two miles* away. And many of the Jews had come to Martha
and Mary to comfort them about their brother. When Martha heard
that Jesus was coming, she went to meet him; but Mary sat at home.
Martha said to Jesus, “Lord, if you had been here, my brother would
not have died.[But] even now I know that whatever you ask of God,
God will give you.” Jesus said to her, “Your brother will rise.”
Martha said to him, “I know he will rise, in the resurrection on the
last day.” Jesus told her, “I am the resurrection and the life; whoever
believes in me, even if he dies, will live, 26and everyone who lives
and believes in me will never die. Do you believe this?” She said to
him, “Yes, Lord. I have come to believe that you are the Messiah, the
Son of God, the one who is coming into the world.”

"Those who trust in Him shall understand truth, and the faithful
shall abide with Him in love." –Wisdom 3:9

Today the Church calls us to pray for the dead, since we believe
death does not necessarily mean immediate entry into heaven or
hell. The Bible indicates this when Paul mentions the Corinthian
practice of baptizing the dead by proxy (1 Cor 15:29). Also, Judas'
providing sacrifices for the dead is considered "excellent and noble"
(2 Mc 12:43). In addition to these Scriptural references, the Holy
Spirit has taught believers over the centuries to pray for the dead and
has confirmed this practice by repeated prophecies.

Even so, most people are confused or at least doubtful about
praying for the dead, and therefore we pray only sporadically for the
dead, if at all. The Lord would have us be "clear about those who
sleep in death" (1 Thes 4:13). He does not want us to yield to grief or
apathy but wants us to be clear about praying for the dead and to pray
with commitment. "Do not continue in ignorance, but try to discern
the will of the Lord" (Eph 5:17).

Read the Scriptures we have just mentioned, since faith comes
through hearing the Word of Christ (Rm 10:17). Ask the Spirit to
teach you everything and guide you to all truth (Jn 14:26; 16:13).
Don't spend your time in an interior doctrinal debate but listen to
Him. "God is a God, not of confusion, but of peace" (1 Cor 14:33).
Let the Lord speak to you and show you new things in His Word. He
will show us how to pray. "The Spirit too helps us in our weakness,
for we do not know how to pray as we ought; but the Spirit Himself
makes intercession for us" (Rm 8:26).

Jesus, by Your resurrection-victory over death and by
the power of the Holy Spirit, may a dead relative of mine be
sanctified completely and enterYour kingdom.

"No one who comes will I ever reject." —Jn 6:37
Praise Jesus, "the Shepherd, the Guardian" of our souls!

(1 Pt 2:25) Praise Jesus, "the Resurrection and the Life!" (Jn 11:25)

11.3 – St. Martin de Porres (1579-1639) Racism is a sin almost
nobody confesses. Like pollution, it is a "sin of the world" that is
everybody's responsibility but apparently nobody's fault. One could
hardly imagine a more fitting patron of Christian forgiveness (on the
part of those discriminated against) and Christian justice (on the part
of reformed racists) than Martin de Porres. At Martin's

Reflection: PRAYER ON THE OTHER SIDE OFDEATH

Prayer:

Promise:
Praise:

Saints of the week

The Commemoration of
All the Faithful Departed (All Souls).(A)

John11:17-27

canonization in 1962, Saint John XXIII remarked: "He excused the
faults of others. He forgave the bitterest injuries, convinced that he
deserved much severer punishments on account of his own sins. He
tried with all his might to redeem the guilty; lovingly he comforted
the sick; he provided food, clothing and medicine for the poor; he
helped, as best he could, farm laborers and Negroes, as well as
mulattoes, who were looked upon at that time as akin to slaves: thus
he deserved to be called by the name the people gave him: 'Martin of
Charity.'"

11.4 – St. Charles Borromeo (1538-1584) The name of St.
Charles Borromeo is associated with reform. He lived during the
time of the Protestant Reformation, and had a hand in the reform of
the whole Church during the final years of the Council of Trent
(1545-63). Although he belonged to Milanese nobility and was
related to the powerful Medici family, he desired to devote himself
to the Church.When his uncle, Cardinal de Medici, was elected pope
in 1559 as Pius IV, he made Charles cardinal-deacon and
administrator of the Archdiocese of Milan while he was still a
layman and a young student. Because of his intellectual qualities he
was entrusted with several important offices connected with the
Vatican and later appointed secretary of state with responsibility for
the papal states. The untimely death of his elder brother brought
Charles to a definite decision to be ordained a priest, despite
relatives' insistence that he marry. Soon after he was ordained a
priest at the age of 25, he was consecrated bishop of Milan.



� 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)

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. OBAMA CARE (cho ngöôøi 65 tuoåi)

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

A. CAÙ NHAÂN VAØ GIA ÑÌNH: Haïn choùt ghi danh ñeå coù
baûo hieåm hieäu löïc cho naêm 2014.
- Sau ngaøy 31-3-2014 quyù vò khoâng coøn mua baûo hieåm cho naêm
2014 ñöôïc nöõa, maø phaûi ñôïi kyø ghi danh sau ñeå mua baûo hieåm
cuûa naêm .

31-3-2014

2015
B. CÔ SÔÛ THÖÔNG MAÏI: Vaãn ñöôïc ghi danh baát cö

thaùng naøo cho naêm 2014.

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.

+
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�
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�

�

�

Mừng ại Lễ ức Mẹ Guadalupe hiện ra tại Mexico City, Mexico.
Hợ ắp thế giới ến tôn vinh Mẹ.

ạ ờng cổ kính, có dát vàng, xây dựng
thời Tây Ban Nha.
Có Thánh Lễ mỗi ngày tạ ờ ế
Tham quan thắng cảnh nổi danh: Zocalo & National Palace… tại
Mexico City.
2 ngày ãn tại bãi biển Acapulco cũng là hải cảng nổi tiếng thế
giới.

Đ Đ
đ

Tham quan các đ
p cùng các đoàn hành hương kh

i Thánh Đư

i thánh đư ng nơi đ n hành hương.

thư gi

�

� � �

� �

�

�

:

:

Các n ếng

Chi phí:

Giá tour bao gồm

ơi thăm vi ại Thánh ờ ức Mẹ Guadalupe, cũ và
mới ồ ức Mẹ hiện ra Metropolitan Church Nhà
thờ Thánh Fanxico với thân xác Thánh Sebastian Aparicio còn
nguyên vẹn ại ờng Santa Prica/Taxco

ạ ờng Cuernavaca thế kỷ 15, v.v.
$1,510/ ời (phòng 2 ng ời). $ 1,450 ời

(phòng 3 & 4).
Vé máy bay, xe bus deluxe, tips. Khách sạn

sang trọng. 3 bữ ều.

Đ ng Đ
Đ

Đ
Đ

Đư
i Tepeyac nơi Đ

Vương Cung Thánh Đư
i Vương Cung Thánh Đư

1 ngư ư / 1 ngư

a ăn sáng, trưa và chi

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

Tel: 714- 897-2366; Cell: 714-598-7854. Email: phambb@yahoo.com

MỘT CHUYẾ Ấ ẶC BIỆ ÃN
ỜI SỐNG VÀ KIẾM TÌM ÍCH.

N ĐI R T Đ
Đ

T LÀM THƯ GI
ƠN

Đ

4 đ

ức Mẹ Guadalupe, Mexico City
& Bãi Biển Nổi Tiếng Acapulco.

,
Từ ến 10 tháng 12-2014
Tour 7 Ngày 6 Đêm

L ớng & ồng hành ứcinh hư Đ : LM Hoàng Quang Đ

HAØNH HÖÔNG DU NGOÏAN

Đau cổ
Đau vai không nhấc lên được
Đau lưng làm tê chân, bàn chân
Các thương tích o tai ạn xe

làm tê cánh tay, bàn tay

d n

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

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

ĐAU NHỨC CHỈNH XƯƠNG&
Bác Sĩ NGUYỄN ỨC TUẤN, DCĐ

Tel. (714) 554-5304
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N m nay Hoäi Vieät Nam Töông Teá toå chöùc Leã Caàu Hoàn vaøo luùc
taïi

.
.

Thaùnh Leã Caàu Hoàn do
chuû teá

Kính môøi quyù Hoäi Vieân vaø gia ñình tham döï Thaùnh Leã Caàu Hoàn ñeå
laõnh ôn i Xaùù daønh cho thaân nhaân ñaõ qua ñôøi, ñaëc bieät caùc thaân nhaân
ñang an nghæ

Traân troïng kính môøi.
Chuû Tòch HÑQT: Hoaøng Lieân

ă

Đạ

10 giôø
saùng Th B  y ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2014 Leã Ñaøi Nghóa Trang
Laøng Vónh Phuùc Ñòa chæ 2303 S. Manchester St. Anaheim, CA
92802

Linh Muïc Ph  m Ng  c Tu  n, Cha X C  ng
oaøn Westminster .

Nghóa Trang Laøng Vónh Phuùc.

Löu yù: Ñeán sôùm ñaäu xe vaø tham döï thaùnh leã ñuùng giôø. Ñem theo
duø, muõ che naéng.

ứ ả

ạ ọ ấ ứ ộ
Đ

(Caàn theâm tin töùc, xin lieân laïc
vaên phoøng Hoäi Vieät Nam Töông Teá,

ñieän thoaïi (714) 894-3120

Thö Môøi Tham Döï Thaùnh Leã Caàu Hoàn

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 609 � 5

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 10/2014

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

�

�

�

Thông BáoVề Đêm Gia ình NazarethTháng 11, 2014

Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan / Common Sense
Parenting

Hội Cao Niên Công Giáo mời tham dự Thánh Lễ cầu cho
các Linh Hồn

Đ
Gia ình Nazareth Cộng ồng Công Giáo Việt Nam sẽ tổ

chức m Gia ình Nazareth vào tối thứ Sáu, ngày 14 tháng 11
n m 2014 tại Trung Tâm Công Giáo, từ 7-9pm.

Trong giờ tâm linh, Lm. Joseph Nguyễn Thái, Linh H ớng và
iều Hành TTCG, sẽ thuyết giảng với chủ ề “Tân Phúc-Âm-

Hóa Gia ình Theo G ng ức Trinh Nữ Maria”, một mẫu mực
mà tất cả các gia ình Công Giáo cần học hỏi và noi theo ể sống
Tin Mừng và thông truyền ức Tin.

Trong phần giáo dục gia ình,
sẽ thuyết trình với chủ ề “Tìm Hiểu Các

Ph ng Thức Hữu Hiệu ể Nói Chuyện Với Con Em Trong Tuổi
Vị Thánh Niên”. Ts. Krysti Nguyễn sẽ giải thích cặn kẽ những
nguyên do ng n chận việc ối thoại và sẽ h ớng dẫn quý phụ
huynh áp dụng những cách thức hữu hiệu và thực tiển ể nói
chuyện với con em trong cảm thông. y là một trong những u
t hàng ầu mà quý phụ huynh th ờng xuyên khắc khoải trong
ời sống hằng ngày. Trong phần giải p thắc mắc,

(OC Menal Healh Services) cùng với Ban
T Vấn Gia ình của Gia ình Nazareth cũng sẽ có mặt ể trả lời
các câu hỏi mà quý phụ huynh a ra.

Kính mời quí vị phụ huynh có con cháu ở lứa tuổ ến
tham dự khóa học GIÁO DỤC CON CÁI CÁCH KHÔN
NGOAN- COMMON SENSE PARENTING ợc tổ chức tại
Nhà Thờ Thánh Linh:

6 Chúa Nhật ngày 2, 9, 16,
23 tháng 11 và 7, 14 tháng 12, thời gian 2:45 PM – 4:45 PM tại
phòng học số 9.

6 thứ Ba ngày 4, 11, 18 tháng
11 và 2, 9, 16 tháng 12, thời gian 7:00 PM – 8:30 PM tại phòng
học số 8 .

Common Sense Parenting 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 ình Boystown ợc tài trợ bởi Orange County
Health CareAgency, Behavioral Health Services, Prevention and
Intervention Division, MHSA/Prop 63.

Vì số học viên có giới hạn, xin liên lạ
ặ ể giữ chỗ (714) 474-5706.

Linh mục Linh H ng Phêrô Nguyễn V n Tuyên và Hội
ng Qủan Trị Trung ng Hội Cao Niên Công Giáo VN/GP

Orange trân trọng kính mời Qúy Chi Tr ng, Ban Trị Sự các Chi
Hội, các Hội viên và Cộng ng Dân Chúa n tham dự Thánh
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c Sơ Xuân Trang (714)
963-7871 ho c Cô Phương đ
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Tiến Sĩ Tâm Lý Krysti
Nguyễn, Ph. D.,

Ts. Tâm Lý
Kim Nguyễn Ph. D.

- Khóa học Song Ngữ Anh Việt:

- Khóa học bằng Tiếng Anh:

Gia ình Nazareth trân trọng kính mời cộng oàn Dân Chúa
tham dự buổi sinh hoạt rất hữu ích nầy. Gia ình Nazareth luôn
ồng hành với các gia ình.

Đ đ
Đ

đ đ

Lễ cầu cho Linh Hồn các Hội Viên và các Tiên Nhân c tổ chức
vào tại Trung Tâm
Công Giáo Việt Nam.

Xin các qúy Hội Viên thu xếp thời giờ n tham dự. Nguyện
xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse
ban tràn y Hồng Ân Chúa trên Qúy Cụ và bửu quyến.

Trân trọng kính mời,

Phêrô Nguyễn V n Tuyên Antôn L ng V n Thanh

Giáo xứ Thánh Linh sẽ ừ
ến 24 tháng 11. Từ ể

chỉ những di vật của một vị ợc chia thành 3
hạng:

và

ời sống thánh thiện của
các thánh, và xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa giúp chúng ta
số ức tin vững vàng.

Kính mời cộ ến cầu nguyện với các ngài.

ều Hành Hiệp Hộ ồ Giáo Dục và Hội Cựu Học
Viên Don Bosco Hải Ngoại trân trọng kính mờ ứ

ức Ông, Quí Cha, quí Tu Sĩ Nam Nữ, quí vị ều
Hành, Các Ban Ngành Chuyên Môn, quí vị Khu và Chi Hộ

ởng, quí vị ân nhân, quí vị chủ ở ại và
dịch vụ, quí vị hội viên, thân hữ ình thuộc Hiệp Hộ

ồ Giáo Dụ ũ ị em Hội
Cựu Họ ình bớt thời giờ

ến tham dự

1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA72703.
Sự hiện diện của quí vị sẽ là niềm vinh hạnh và sự khích lệ lớn

lao cho Hiệp Hội chúng tôi trong công cuộ ồ ối với
thanh thiế ặc biệt là các trẻ em mồ-côi, khuyết tật,
bị bỏ ố và thất học tại quê nhà.

Trân trọng kính mời và cảm tạ sự hiện diệ ủ của quí vị.

Trân trọng kính mời ức Cha, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, quý
Hội Ái Hữu ồng H ng các xứ ạo và giáo hữu gốc Giáo Phận
Bùi Chu cùng thân hữu ến tham dự Thánh lễ Cầu Cho Các Linh
Hồn sẽ ợc cử hành vào lúc 2g00 chiều Chúa nhật ngày 09 tháng
11 n m 2014 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, GPOrange.

Sự hiện diện của toàn thể quý vị là thể hiện tình ồng h ng,
tình bác ái huynh ệ qua việc t ởng nhớ và cầu nguyện cho linh
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trưng bày XƯƠNG THÁNH t ngày
27 tháng 10 đ "di tích thánh-relics" dùng đ
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ngày Chúa Nhật 9-11-2014, lúc 10:00 AM

hạng nhấ ạng nhì (vật thánh nhân sở
hữu) hạng ồ vậ ờng là mảnh vả ợc chạ

ế

Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Các Linh Hồn
Ân Nhân và Hộ ã qua ời, sẽ tổ chức vào lúc 09 giờ 30
sáng ngày Chúa Nhật 02-11-2014 tại Trung Tâm Công Giáo
Việt Nam,

đế
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ă ă

ng đ
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Linh Mục Linh H ng Hội tr ng

ều Hành: Vũ Ngọc Oánh, Hộ ởng, Ð/T :
(714) 774-0355.
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Xương CácThánhTại NhàThờThánh Linh

Thư MờiTham Dự Lễ Cầu Hồn ngày 02-11-2014 của Hiệp
Hộ ồ Giáo Dục Don Bosco

Thư Mời ồng Hương Bùi Chu Tham Dự Thánh Lễ Cầu
Cho Các Linh Hồn

t (xương thánh), h
t, thư i đư

n xương thánh).

i Viên đ

ba (các đ m
đ

đ

iTông Đ

Đ

- T/M. Ban Đi

�

�

Ý chung:

Ý truyền giáo:

Cầu xin Chúa ban hoà bình cho những nơi
trên thế giớ ị tàn phá bởi chiến tranh và bạo lực.

Cầu cho Ngày Thế Giới Truyền G
ộng mọi tín hữu niềm khát khao và nhiệt tâm

mang Tin Mừ ến cho toàn thế giới.

i đang b

iáo
đánh đ

ng đ

(xem tiếp trang 6)



hồn ức cố GM Giuse Hoàng V n Tiệm - giỗ 1 n m, các cha cố
Phêrô Vũ ình Trác, Andrê Trần ức Huynh, Vincentê Trần Quang

iềm cùng các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân gốc GP Bùi Chu và nhất là
quý vị ân nhân ã góp công, góp của xây dựng Giáo Hội và Giáo
Phận.

Trân trọng kính mời

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ có một
buổi chích ngừa cảm cúm, khám mammogram cho phụ nữ và thử

ờng trong máu MIỄN PHÍ cho quý ồng h ng vào

1538 Century Blvd.,
SantaAna, CA92703

ể ợc khám mammogram miễn phí, ng ời khám phải gọi iện
thoại ghi danh tr ớc ngày 30 tháng 10 n m 2014* với những iều
kiện nh sau:

- Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên
- Lần cuối khám mammogram ã h n 12 tháng
- Gia ình có lợi tức thấp
- Không có bảo hiểm sức khoẻ

Đ ă ă
Đ Đ

Đ
đ

đ

Đ đ
ă đ

đ
đ

� Chích Ngừa Cảm Cúm – Khám Mammogram Cho Phụ Nữ -
Thử ĐườngTrong Máu Miễn Phí

đư ươ

đư ư
ư

ư
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Thứ Bảy
ngày 15 tháng 11 n  m 2014, từ 8 giờ sáng ến 1 giờ chiều, tại
TRUNG TÂM CÔNG GIÁO VIỆT NAM,

ă đ

(góc ờng Westminster và Habor)đư

(Thông cáo... tiếp theo trang 5)

THÔNG BÁO của Hội Hy Vọng Phục Vụ Cộng ồngĐ

Theo sự yêu cầu của một số học viên ESL muốn được học thêm
về Văn phạm và Phiên dịchAnh/Việt và Việt/Anh.

(714) 265-1181.

Chương tr
khai giảng vào Thứ Hai, ngày 08 tháng 09, năm 2014 tại

Trung Tâm Giáo Dục Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Các lớp học
bắt đầu từ 3:30 PM đến 6:00 PM, Thứ Hai đến Thứ Năm.

Có chương tr đinh đông con và cho
học sinh cũ.

Hội Hy Vọng Phục Vụ Cộng Đồng trân trọng thông báo nếu
quí vị có nhu cầu, xin gọi điện thoại để ghi danh

Ghi danh tại Trung Tâm bắt đầu hôm nay.

ình dạy kém cho các lớp
1-12 sẽ

Mọi chi tiết xin
gọi: Tel. (714) 265 - 1181

ình giảm học phí cho gia

Mở các lớp dạy kèm sau giờ học tại Trung Tâm Công
Giáo, niên khóa 2014-2015:

6 � Caàu Cho Caùc Tín Höõu Ñaõ Qua Ñôøi  -  Chuùa Nhaät ngaøy 2-11-2014

PHI U GHI DANH – - 2014Ế TÁC VIÊN TIN MỪNG KHÓA 2

Tên: Tên đệm: Tên Họ:

Cộng Đoàn Hội Đoàn/Đoàn Thể

Thành Phố: Zip

:

Địa Chỉ:

Điện thoại: Email:

Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Orange sẽ tổ chức
Dòng Tên, tỉnh dòng Việt Nam và Cha ình TVTM – GPOrange.

* :00 pm Thứ Sáu ngày 21/11/2014 5:00 pm Chúa Nhật ngày 23/11/2014
* từ 7:00 pm Thứ Sáu ngày 29/11/2014 5:00 pm Chúa Nhật ngày 30/11/2014

1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA92703 – Tel: (714) 554-4211

Hành trang cần thiết cho từng học viên: cuốn

Chân thành cả ự ởng ứng cộ ồng Dân Chúa.
Linh H ớ ều Hành:

(gồm cả hai cuối tuần)
và ghi Memo: TVTM

Khoá 2
Gửi về:

“Tác Viên Tin Mừng” Khoá 2
,

Tuần I:
Tuần II:

Trung Tâm Công Giáo:

Lm. Joseph Nguyễn Thái.

Lệ phí: $120 cho một khoá
Trung Tâm Công Giáo

Mọi thắc mắc xin liên lạc:

dưới sự hướng dẫn của cha
, Giám Đốc Chương Tr

là điều kiện căn bản và
cần thiết của học viên để tham dự khóa học.

đến
đến

m ơn s hư
ư ng và Đi

Phêrô Nguyễn
văn Hữu

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓAHỌC:

Khoá học kéo dài trong hai cuối tuần (không ngủ lại đêm)

Số học viên có giới hạn. Ưu tiên cho những người ghi danh trước ngày 17 tháng 11, 2014

n văn Liêm: (714) 891-0201

Giuse Nguyễn Thái

II. THỜI GIAN HỌC:

IV. HÀNH TRANG MANG THEO:

Trung Tâm Công Giáo 1538 N. Century Blvd. SantaAna, CA92703

Nguyễ 18
Nguyễ Lang Nguyễn: (714) 514-4627

KHAO KHÁT GẶPGỠ CHÚA& MONG ƯỚC TIN MỪNG CỦANGÀI ĐƯỢC LOAN BÁO

Tân Ước.

bắt đầu 7
bắt đầu

ng đ

III. ĐỊAĐIỂM:

n văn Ánh: (714) 548-9189 ThuýAn: (714) 635 -25

Xin đi n đ y đ c money order đ

c đ c 9:00 am đ Hai đ Năm đ

ề ầ ủ Phiếu Ghi Danh, kèm theo chi phiếu hoặ ề

Hoặ ến TTCG trong giờ làm việ ến 5:00 pm từ Thứ ến thứ ể ghi danh.

KHÓA TÁC VIÊN TIN MỪNG 2-2014
SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHIA SẺ LỜI CHÚA

Phương Pháp Cầu Nguyện bằng Lời Chúa (Lectio Divina)

Ghi danh khám mammogram hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin
liên lạc v n phòng ở số: (714) 901-2395 hoặc iện th : vanphongtntt
@gmail.com

ă đ ư

(*) Cần có ít nhất 40 ng ời ghi danh tr ớc ngày 30 tháng 10ư ư

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 609 7�

(tiếp theo trang 1)

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

Chúa yêu ngư đây là tr
đây và ph u. Dư

c thư c tin, và đ

t thương c

t ngư
i răn, nhưng giao hai khuôn m t; đúng hơn, ch

t, đó là khuôn m
i

ngư ng ngư i và vô
phương t

n Chúa và yêu ngư i như Ngài, v

ng ân này đ n bư t yêu thương.

7,500 thành viên Phong Trào Schoenstatt đ 50 nư
hành hương, nhân d m 100 năm thành l

trong môi
trư

các thành viên PT luôn tháp tùng các gia đ
i chưa bao gi n công như

hi

. Nguyên nhân đ
a con ngư

i thư
u trư

i như m

ng trư

lư

Nhân d p khánh thành b c tư ng bán thân b ng đ ng c a

ơn s đóng
góp c a

ương và ho t đ ng c a ngài.
“Pho tư ng bán thân c a g i l i trư c m t

chúng ta con ngư i và khuôn m t c a

ời” ở trung tâm, vì ọng tâm; tất cả phải khởi
hành từ ải trở về ể tham chiế ới ánh sáng Lời
Chúa, tình yêu là mự ớ ứ ức tin là linh hồn của
tình yêu. Chúng ta không tách biệ ời sống tôn giáo ra khỏi việc
phục vụ anh em. Chúng ta không tách biệt kinh nguyện (tức là
cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong các Bí Tích) khỏi sự lắng nghe tha
nhân, gần gũi cuộc sống của họ, nhất là những vế ủa họ.
Giữa rừng rậm các giới luật và qui tắc, Chúa Giêsu mở ra một lỗ
hổng, giúp nhận ra hai khuôn mặt: khuôn mặt Chúa Cha và khuôn
mặ ời anh em. Ngài không giao cho chúng ta hai công thức
hoặc hai giớ ặ ỉ có
một khuôn mặt duy nhấ ặt của Thiên Chúa phản
ánh trong bao nhiêu khuôn mặt, vì trong khuôn mặt của mỗ

ờ ặc biệt là nhữ ời bé nhỏ, yế ố
ự vệ nhất) có chính hình ảnh Thiên Chúa hiện diện.

Chúa Giêsu trao tặng mỗi chúng ta tiêu chuẩ ả ể xế
ặ ời sống mình; nhất là Chúa trao ban Thánh Thần của Ngài,

giúp chúng ta mế ờ ới con tim tự do
và quả ại. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, hãy cởi mở

ận hồ ể tiế ớc trong luậ

ã từ ớ ổ về
Roma ịp mừng kỷ niệ ập
PT (các thành viên của PT hiện có mặt tại 110 quốc gia trên thế
giới; họ số ạ ình và hoạ ộ ồ

ờng của mình). Trong một cuộc gặp gỡ riêng, ÐTC Phanxicô
ã khuyến khích ình và

bảo vệ hôn phối, là những thực tạ ờ bị tấ
ện nay.

Nhiề ình ngày nay gặp khủng hoảng, bị chia rẽ. Bao
cuộc hôn phố ã gãy ổ ến từ “nề ạm
thờ ã phá hủy sự liên kết lâu bền giữ ời vớ

ẻ em chị ổ nhiều nhất do những cuộc hôn
nhân tan vỡ. Những hình thức “kết hiệp mớ ” ờng phá hoại và
giới hạn sự cao cả của tình yêu hôn nhân. Có nhiề ờng hợp ly
thân, ly dị, hoặc sống chung mà không có phép hôn phối. Nhiều
cặp chỉ coi Bí Tích Hôn Phố ột nghi thức chứ không hiểu ý
nghĩa sâu xa; họ chẳng biết cần làm gì khi sống trong Bí Tích này.

Chìa khóa ể ỡ nhữ ờng hợp này là tiếp xúc, tháp
tùng, chứ không chiêu dụ, vì chiêu dụ không mang lại kết quả.
Ngoài ra, cần phải chuẩn bị hôn phối kỹ ỡng…

ị ứ ợ ằ ồ ủ Ðức
nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức 16, tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa
Thánh, ÐTC Phanxicô ã nhiệt liệt ca ngợi và cám ự

ủ ÐGH Biển Ðức 16 cho nền thần học và khoa học, qua các
giáo huấn, tấm g ạ ộ ủ

ợ ủ Ðức Biển Ðức 16 ợ ạ ớ ắ
ờ ặ ủ ÐGH Ratzinger yêu quí.
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ÐTC Phanxicô lên tiếng về ình

ÐTC Phanxicô cám ơn sự đóng góp của ÐGH Biển Ðức 16

hôn nhân gia đ (Radio
Vatican, 25-10-2014)

(Radio Vatican, 27-10-2014)

T ợ ũ ợ ạ ầ ủ ầ ấ
ấ ình, lòng tận tụy ố ớ ộ ộ
ố ệ ầ ờ ớ ờ

ẽ ở ớ ạ ẽ ừ ờ ờ
ộ ị ĩ ạ ứ ạ

ấ ệ ự ọ ề ầ ọ
ũ ĩ ạ ì lòng ạ ứ òng yêu mến dành cho Giáo Hộ

ờ òng yêu mến của ngài ố ớ ự ậ ỉ ớ
ạ ầ ọ ế ọ òn với khoa học, biểu lộ qua sự

quan tâm ế ọ ệ ủ ộ ố
ị ề

ÐTC Phanxicô mời ọ ọ ờ ả ạ ì món
quà Chúa ban cho Giáo Hội và thế giới qua triều ạ ủ ÐGH
Biển Ðức 16.

Nhân ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 2014, các Hội Giáo
Hoàng Truyền Giáo ã ữ ố ệ ố ề ình hình
truyền giáo của Giáo Hội trên toàn thế giới. Theo dữ dữ liệu thu
thập ế ỷ ờ

ỷ ờ ế ớ ậ ố
ệ ờ ớ ớ ứ ấ ở ỹ

ớ ệ ờ ề ổ ố ờ
ố ấ ứ ố ằ ứ

ố ầ ế ỷ ệ ì dân
số Công Giáo giảm n ẹ ở ứ ế ớ

ờ ở ỹ ì tỷ lệ t
Số tu sĩ sụt giảm. Số linh mục thì t

ụ ế ớ ộ ế ụ ể
ạ ãnh vực g ụ ớ ệ ọ ể ọ

ọ ạ ọ ộ ũ ề ổ
ứ ế.

ớ ủ ị ệ
ọ ã tham dự ợ Hộ ồ Mụ ạ ờ

ề ình do TC Phanxicô triệu tập ạ ừ ế
ở ề ạ ệ ộ ã ặ

ỏ

ố ớ ộ ả ố ấ ữ
ãi, và lúc nào cũng phải ổ ớ ĩ ờ ớ ụ

ụ ình cần có ể ả ụ ứ
ữ ặ ệ ình) sâu h ỹ ồ ữ ầ

ứ ấ ấ ề ố ả ử
ộ ứ ể ả ụ ờ ữ ậ ỹ
ề ể ọ ữ ớ ời sống hôn nhân,

rồi sẽ vững chãi và hạnh phúc trong hôn nhân.
ứ ấ ọ ụ ụ ồ ộ ầ

ồ ớ ọ ình Kitô hữu; muốn thế, phải ế
ế ặ ỡ ế

ình họ thì làm sao ồ ợ ả ự ệ ố ụ
ụ ế

ứ ự ẩ ự ủ
ình Công Giáo cùng với linh mục tham gia vào mục vụ gia ình,
ặ ệ ụ ụ ế ừ ề ậ

Cầ ự ệ ề ì mới có thể gọi là ớ
ủ ộ ệ

ư ng c ng g i l i tinh th n c a ngài: tinh th n các giáo hu n,
t m gương, công tr đ i v i Giáo H i, và cu c
s ng "đan tu" hi n nay. Tinh th n này không phai m v i th i
gian, mà s tr nên l n lao và m nh m t đ i này sang đ i khác.
Ngài là m t v Giáo Hoàng v đ i, do s c m nh và trí thông minh
th u tri t, do s đóng góp quan tr ng cho n n th n h c. Ngài
c ng v đ i v i và
con ngư i. L đ i v i s th t không ch gi i
h n vào th n h c và tri t h c, mà c

đ n các nhà khoa h c, không phân bi t ch ng t c, qu c
t ch, n n văn minh và tôn giáo...”

g i m i ngư i c m t Thiên Chúa v

đ đưa ra nh ng s li u th ng kê v t

đ n ngày 31-12-2012, có hơn 1.2 t ngư i Công Giáo trong
7 t ngư i trên th gi i. Như v y, dân s Công Giáo gia tăng 15
tri u ngư i so v i năm trư c đó, m c tăng cao nh t Châu M
v i 6.5 tri u ngư i. Tuy có gia tăng v t ng s ngư i Công Giáo,
th ng kê cho th y m c tăng dân s Công Giáo không b ng m c
tăng dân s toàn c u. Do đó, n u tính theo t l bách phân th

h m c 0.01% trên toàn th gi i. Riêng
ngư i Công Giáo M và Châu Á th ăng 0.12% và 0.01%.

ăng 895 (có 414,313 linh
m c trên toàn th gi i). Giáo H i Công Giáo ti p t c phát tri n
m nh trong l iáo d c v i hơn 60 tri u h c sinh ti u h c,
trung h c và đ i h c. Giáo H i c ng đi u hành hơn 115,000 t
ch c bác ái và y t

V i tư cách là Ch t ch HĐGM Vi t Nam, ĐTGM Phaolô Bùi
Văn Đ c đ Thư ng i Đ ng Giám c ngo i thư ng
v Gia Đ t i Roma (t 5 đ n 10
tháng 10). Khi tr v l i Vi t Nam, m t phóng viên đ

ĐTGM
đ i m i. Tôi ngh đư ng hư ng m c

v gia đ đi m cơ b n là giáo d c đ c tin Kitô giáo cho
Kitô h u (đ c bi t là gia đ ơn, k hơn. G m nh ng ph n
sau:

- Th nh t: hu n giáo v Bí Tích Hôn Ph i (và c Bí Tích R a
T i, Thêm S c, Thánh Th ). Ph i giáo d c ngư i Kitô h u th t k
v các Bí Tích này đ h v ng vàng bư c vào đ

- Th hai: r t quan tr ng, là m c v đ ng hành. Giáo H i c n
đ ng hành v i m i gia đ đ n thăm
vi ng. Các Cha không g p g , không thăm vi ng giáo dân và gia
đ đ ng hành đư c? Ph i th c hi n t i đa m c
v thăm vi ng.

đ c bi t là m c v thăm vi ng như v a đ c p.
n th c hi n ba đi u này th đi theo hư ng

c a H i Thánh hi n nay.

đ o đ c, l

đ i c a

Đ
đ t câu

h i: “

Phaolo đáp: đ i v i Giáo H i, ph i có cái g c r t v ng
ch

- Th ba: tích c c thúc đ y s tham gia c a giáo dân. Các gia
đ đ

�

�

Dân số Công Giáo trên thế giới

ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc: “ ụ ụ ình là nghệ
thuật dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần”

(VietCatholic News, 25-10-
2014)

(
M c v gia đ

WHĐ, 24-
10-2014)

Sau kỳ họp ợ Hộ ồng Giám Mục này, ứ ổ
ớ ụ ụ ớ g ình tại Việt Nam?”

Thư ng i Đ Đ c T ng có
hư ng m c v m i nào cho ia đ



hồn ức cố GM Giuse Hoàng V n Tiệm - giỗ 1 n m, các cha cố
Phêrô Vũ ình Trác, Andrê Trần ức Huynh, Vincentê Trần Quang

iềm cùng các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân gốc GP Bùi Chu và nhất là
quý vị ân nhân ã góp công, góp của xây dựng Giáo Hội và Giáo
Phận.

Trân trọng kính mời

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ có một
buổi chích ngừa cảm cúm, khám mammogram cho phụ nữ và thử

ờng trong máu MIỄN PHÍ cho quý ồng h ng vào

1538 Century Blvd.,
SantaAna, CA92703

ể ợc khám mammogram miễn phí, ng ời khám phải gọi iện
thoại ghi danh tr ớc ngày 30 tháng 10 n m 2014* với những iều
kiện nh sau:

- Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên
- Lần cuối khám mammogram ã h n 12 tháng
- Gia ình có lợi tức thấp
- Không có bảo hiểm sức khoẻ

Đ ă ă
Đ Đ

Đ
đ

đ

Đ đ
ă đ

đ
đ

� Chích Ngừa Cảm Cúm – Khám Mammogram Cho Phụ Nữ -
Thử ĐườngTrong Máu Miễn Phí

đư ươ

đư ư
ư

ư

ơ

Thứ Bảy
ngày 15 tháng 11 n  m 2014, từ 8 giờ sáng ến 1 giờ chiều, tại
TRUNG TÂM CÔNG GIÁO VIỆT NAM,

ă đ

(góc ờng Westminster và Habor)đư

(Thông cáo... tiếp theo trang 5)

THÔNG BÁO của Hội Hy Vọng Phục Vụ Cộng ồngĐ

Theo sự yêu cầu của một số học viên ESL muốn được học thêm
về Văn phạm và Phiên dịchAnh/Việt và Việt/Anh.

(714) 265-1181.

Chương tr
khai giảng vào Thứ Hai, ngày 08 tháng 09, năm 2014 tại

Trung Tâm Giáo Dục Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Các lớp học
bắt đầu từ 3:30 PM đến 6:00 PM, Thứ Hai đến Thứ Năm.

Có chương tr đinh đông con và cho
học sinh cũ.

Hội Hy Vọng Phục Vụ Cộng Đồng trân trọng thông báo nếu
quí vị có nhu cầu, xin gọi điện thoại để ghi danh

Ghi danh tại Trung Tâm bắt đầu hôm nay.

ình dạy kém cho các lớp
1-12 sẽ

Mọi chi tiết xin
gọi: Tel. (714) 265 - 1181

ình giảm học phí cho gia

Mở các lớp dạy kèm sau giờ học tại Trung Tâm Công
Giáo, niên khóa 2014-2015:

6 � Caàu Cho Caùc Tín Höõu Ñaõ Qua Ñôøi  -  Chuùa Nhaät ngaøy 2-11-2014

PHI U GHI DANH – - 2014Ế TÁC VIÊN TIN MỪNG KHÓA 2

Tên: Tên đệm: Tên Họ:

Cộng Đoàn Hội Đoàn/Đoàn Thể

Thành Phố: Zip

:

Địa Chỉ:

Điện thoại: Email:

Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Orange sẽ tổ chức
Dòng Tên, tỉnh dòng Việt Nam và Cha ình TVTM – GPOrange.

* :00 pm Thứ Sáu ngày 21/11/2014 5:00 pm Chúa Nhật ngày 23/11/2014
* từ 7:00 pm Thứ Sáu ngày 29/11/2014 5:00 pm Chúa Nhật ngày 30/11/2014

1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA92703 – Tel: (714) 554-4211

Hành trang cần thiết cho từng học viên: cuốn

Chân thành cả ự ởng ứng cộ ồng Dân Chúa.
Linh H ớ ều Hành:

(gồm cả hai cuối tuần)
và ghi Memo: TVTM

Khoá 2
Gửi về:

“Tác Viên Tin Mừng” Khoá 2
,

Tuần I:
Tuần II:

Trung Tâm Công Giáo:

Lm. Joseph Nguyễn Thái.

Lệ phí: $120 cho một khoá
Trung Tâm Công Giáo

Mọi thắc mắc xin liên lạc:

dưới sự hướng dẫn của cha
, Giám Đốc Chương Tr

là điều kiện căn bản và
cần thiết của học viên để tham dự khóa học.

đến
đến

m ơn s hư
ư ng và Đi

Phêrô Nguyễn
văn Hữu

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓAHỌC:

Khoá học kéo dài trong hai cuối tuần (không ngủ lại đêm)

Số học viên có giới hạn. Ưu tiên cho những người ghi danh trước ngày 17 tháng 11, 2014

n văn Liêm: (714) 891-0201

Giuse Nguyễn Thái

II. THỜI GIAN HỌC:

IV. HÀNH TRANG MANG THEO:

Trung Tâm Công Giáo 1538 N. Century Blvd. SantaAna, CA92703

Nguyễ 18
Nguyễ Lang Nguyễn: (714) 514-4627

KHAO KHÁT GẶPGỠ CHÚA& MONG ƯỚC TIN MỪNG CỦANGÀI ĐƯỢC LOAN BÁO

Tân Ước.

bắt đầu 7
bắt đầu

ng đ

III. ĐỊAĐIỂM:

n văn Ánh: (714) 548-9189 ThuýAn: (714) 635 -25

Xin đi n đ y đ c money order đ

c đ c 9:00 am đ Hai đ Năm đ

ề ầ ủ Phiếu Ghi Danh, kèm theo chi phiếu hoặ ề

Hoặ ến TTCG trong giờ làm việ ến 5:00 pm từ Thứ ến thứ ể ghi danh.

KHÓA TÁC VIÊN TIN MỪNG 2-2014
SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHIA SẺ LỜI CHÚA

Phương Pháp Cầu Nguyện bằng Lời Chúa (Lectio Divina)

Ghi danh khám mammogram hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin
liên lạc v n phòng ở số: (714) 901-2395 hoặc iện th : vanphongtntt
@gmail.com

ă đ ư

(*) Cần có ít nhất 40 ng ời ghi danh tr ớc ngày 30 tháng 10ư ư

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 609 7�

(tiếp theo trang 1)

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

Chúa yêu ngư đây là tr
đây và ph u. Dư

c thư c tin, và đ

t thương c

t ngư
i răn, nhưng giao hai khuôn m t; đúng hơn, ch

t, đó là khuôn m
i

ngư ng ngư i và vô
phương t

n Chúa và yêu ngư i như Ngài, v

ng ân này đ n bư t yêu thương.

7,500 thành viên Phong Trào Schoenstatt đ 50 nư
hành hương, nhân d m 100 năm thành l

trong môi
trư

các thành viên PT luôn tháp tùng các gia đ
i chưa bao gi n công như

hi

. Nguyên nhân đ
a con ngư

i thư
u trư

i như m

ng trư

lư

Nhân d p khánh thành b c tư ng bán thân b ng đ ng c a

ơn s đóng
góp c a

ương và ho t đ ng c a ngài.
“Pho tư ng bán thân c a g i l i trư c m t

chúng ta con ngư i và khuôn m t c a

ời” ở trung tâm, vì ọng tâm; tất cả phải khởi
hành từ ải trở về ể tham chiế ới ánh sáng Lời
Chúa, tình yêu là mự ớ ứ ức tin là linh hồn của
tình yêu. Chúng ta không tách biệ ời sống tôn giáo ra khỏi việc
phục vụ anh em. Chúng ta không tách biệt kinh nguyện (tức là
cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong các Bí Tích) khỏi sự lắng nghe tha
nhân, gần gũi cuộc sống của họ, nhất là những vế ủa họ.
Giữa rừng rậm các giới luật và qui tắc, Chúa Giêsu mở ra một lỗ
hổng, giúp nhận ra hai khuôn mặt: khuôn mặt Chúa Cha và khuôn
mặ ời anh em. Ngài không giao cho chúng ta hai công thức
hoặc hai giớ ặ ỉ có
một khuôn mặt duy nhấ ặt của Thiên Chúa phản
ánh trong bao nhiêu khuôn mặt, vì trong khuôn mặt của mỗ

ờ ặc biệt là nhữ ời bé nhỏ, yế ố
ự vệ nhất) có chính hình ảnh Thiên Chúa hiện diện.

Chúa Giêsu trao tặng mỗi chúng ta tiêu chuẩ ả ể xế
ặ ời sống mình; nhất là Chúa trao ban Thánh Thần của Ngài,

giúp chúng ta mế ờ ới con tim tự do
và quả ại. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, hãy cởi mở

ận hồ ể tiế ớc trong luậ

ã từ ớ ổ về
Roma ịp mừng kỷ niệ ập
PT (các thành viên của PT hiện có mặt tại 110 quốc gia trên thế
giới; họ số ạ ình và hoạ ộ ồ

ờng của mình). Trong một cuộc gặp gỡ riêng, ÐTC Phanxicô
ã khuyến khích ình và

bảo vệ hôn phối, là những thực tạ ờ bị tấ
ện nay.

Nhiề ình ngày nay gặp khủng hoảng, bị chia rẽ. Bao
cuộc hôn phố ã gãy ổ ến từ “nề ạm
thờ ã phá hủy sự liên kết lâu bền giữ ời vớ

ẻ em chị ổ nhiều nhất do những cuộc hôn
nhân tan vỡ. Những hình thức “kết hiệp mớ ” ờng phá hoại và
giới hạn sự cao cả của tình yêu hôn nhân. Có nhiề ờng hợp ly
thân, ly dị, hoặc sống chung mà không có phép hôn phối. Nhiều
cặp chỉ coi Bí Tích Hôn Phố ột nghi thức chứ không hiểu ý
nghĩa sâu xa; họ chẳng biết cần làm gì khi sống trong Bí Tích này.

Chìa khóa ể ỡ nhữ ờng hợp này là tiếp xúc, tháp
tùng, chứ không chiêu dụ, vì chiêu dụ không mang lại kết quả.
Ngoài ra, cần phải chuẩn bị hôn phối kỹ ỡng…

ị ứ ợ ằ ồ ủ Ðức
nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức 16, tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa
Thánh, ÐTC Phanxicô ã nhiệt liệt ca ngợi và cám ự

ủ ÐGH Biển Ðức 16 cho nền thần học và khoa học, qua các
giáo huấn, tấm g ạ ộ ủ

ợ ủ Ðức Biển Ðức 16 ợ ạ ớ ắ
ờ ặ ủ ÐGH Ratzinger yêu quí.

đây đ
c đ

t đ

i anh em (đ u đu

n căn b n đ p
đ t đ

ng đ đón
nh

c đ

ng linh đ o gia đ t đ ng tông đ

đ

u gia đ
i đ đ n văn hóa t

i," đ i nhau,
trong đó, các tr u đau kh

đ giúp đ

đ

�
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ÐTC Phanxicô lên tiếng về ình

ÐTC Phanxicô cám ơn sự đóng góp của ÐGH Biển Ðức 16

hôn nhân gia đ (Radio
Vatican, 25-10-2014)

(Radio Vatican, 27-10-2014)

T ợ ũ ợ ạ ầ ủ ầ ấ
ấ ình, lòng tận tụy ố ớ ộ ộ
ố ệ ầ ờ ớ ờ

ẽ ở ớ ạ ẽ ừ ờ ờ
ộ ị ĩ ạ ứ ạ

ấ ệ ự ọ ề ầ ọ
ũ ĩ ạ ì lòng ạ ứ òng yêu mến dành cho Giáo Hộ

ờ òng yêu mến của ngài ố ớ ự ậ ỉ ớ
ạ ầ ọ ế ọ òn với khoa học, biểu lộ qua sự

quan tâm ế ọ ệ ủ ộ ố
ị ề

ÐTC Phanxicô mời ọ ọ ờ ả ạ ì món
quà Chúa ban cho Giáo Hội và thế giới qua triều ạ ủ ÐGH
Biển Ðức 16.

Nhân ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 2014, các Hội Giáo
Hoàng Truyền Giáo ã ữ ố ệ ố ề ình hình
truyền giáo của Giáo Hội trên toàn thế giới. Theo dữ dữ liệu thu
thập ế ỷ ờ

ỷ ờ ế ớ ậ ố
ệ ờ ớ ớ ứ ấ ở ỹ

ớ ệ ờ ề ổ ố ờ
ố ấ ứ ố ằ ứ

ố ầ ế ỷ ệ ì dân
số Công Giáo giảm n ẹ ở ứ ế ớ

ờ ở ỹ ì tỷ lệ t
Số tu sĩ sụt giảm. Số linh mục thì t

ụ ế ớ ộ ế ụ ể
ạ ãnh vực g ụ ớ ệ ọ ể ọ

ọ ạ ọ ộ ũ ề ổ
ứ ế.

ớ ủ ị ệ
ọ ã tham dự ợ Hộ ồ Mụ ạ ờ

ề ình do TC Phanxicô triệu tập ạ ừ ế
ở ề ạ ệ ộ ã ặ

ỏ

ố ớ ộ ả ố ấ ữ
ãi, và lúc nào cũng phải ổ ớ ĩ ờ ớ ụ

ụ ình cần có ể ả ụ ứ
ữ ặ ệ ình) sâu h ỹ ồ ữ ầ

ứ ấ ấ ề ố ả ử
ộ ứ ể ả ụ ờ ữ ậ ỹ
ề ể ọ ữ ớ ời sống hôn nhân,

rồi sẽ vững chãi và hạnh phúc trong hôn nhân.
ứ ấ ọ ụ ụ ồ ộ ầ

ồ ớ ọ ình Kitô hữu; muốn thế, phải ế
ế ặ ỡ ế

ình họ thì làm sao ồ ợ ả ự ệ ố ụ
ụ ế

ứ ự ẩ ự ủ
ình Công Giáo cùng với linh mục tham gia vào mục vụ gia ình,
ặ ệ ụ ụ ế ừ ề ậ

Cầ ự ệ ề ì mới có thể gọi là ớ
ủ ộ ệ

ư ng c ng g i l i tinh th n c a ngài: tinh th n các giáo hu n,
t m gương, công tr đ i v i Giáo H i, và cu c
s ng "đan tu" hi n nay. Tinh th n này không phai m v i th i
gian, mà s tr nên l n lao và m nh m t đ i này sang đ i khác.
Ngài là m t v Giáo Hoàng v đ i, do s c m nh và trí thông minh
th u tri t, do s đóng góp quan tr ng cho n n th n h c. Ngài
c ng v đ i v i và
con ngư i. L đ i v i s th t không ch gi i
h n vào th n h c và tri t h c, mà c

đ n các nhà khoa h c, không phân bi t ch ng t c, qu c
t ch, n n văn minh và tôn giáo...”

g i m i ngư i c m t Thiên Chúa v

đ đưa ra nh ng s li u th ng kê v t

đ n ngày 31-12-2012, có hơn 1.2 t ngư i Công Giáo trong
7 t ngư i trên th gi i. Như v y, dân s Công Giáo gia tăng 15
tri u ngư i so v i năm trư c đó, m c tăng cao nh t Châu M
v i 6.5 tri u ngư i. Tuy có gia tăng v t ng s ngư i Công Giáo,
th ng kê cho th y m c tăng dân s Công Giáo không b ng m c
tăng dân s toàn c u. Do đó, n u tính theo t l bách phân th

h m c 0.01% trên toàn th gi i. Riêng
ngư i Công Giáo M và Châu Á th ăng 0.12% và 0.01%.

ăng 895 (có 414,313 linh
m c trên toàn th gi i). Giáo H i Công Giáo ti p t c phát tri n
m nh trong l iáo d c v i hơn 60 tri u h c sinh ti u h c,
trung h c và đ i h c. Giáo H i c ng đi u hành hơn 115,000 t
ch c bác ái và y t

V i tư cách là Ch t ch HĐGM Vi t Nam, ĐTGM Phaolô Bùi
Văn Đ c đ Thư ng i Đ ng Giám c ngo i thư ng
v Gia Đ t i Roma (t 5 đ n 10
tháng 10). Khi tr v l i Vi t Nam, m t phóng viên đ

ĐTGM
đ i m i. Tôi ngh đư ng hư ng m c

v gia đ đi m cơ b n là giáo d c đ c tin Kitô giáo cho
Kitô h u (đ c bi t là gia đ ơn, k hơn. G m nh ng ph n
sau:

- Th nh t: hu n giáo v Bí Tích Hôn Ph i (và c Bí Tích R a
T i, Thêm S c, Thánh Th ). Ph i giáo d c ngư i Kitô h u th t k
v các Bí Tích này đ h v ng vàng bư c vào đ

- Th hai: r t quan tr ng, là m c v đ ng hành. Giáo H i c n
đ ng hành v i m i gia đ đ n thăm
vi ng. Các Cha không g p g , không thăm vi ng giáo dân và gia
đ đ ng hành đư c? Ph i th c hi n t i đa m c
v thăm vi ng.

đ c bi t là m c v thăm vi ng như v a đ c p.
n th c hi n ba đi u này th đi theo hư ng

c a H i Thánh hi n nay.

đ o đ c, l

đ i c a

Đ
đ t câu

h i: “

Phaolo đáp: đ i v i Giáo H i, ph i có cái g c r t v ng
ch

- Th ba: tích c c thúc đ y s tham gia c a giáo dân. Các gia
đ đ

�

�

Dân số Công Giáo trên thế giới

ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc: “ ụ ụ ình là nghệ
thuật dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần”

(VietCatholic News, 25-10-
2014)

(
M c v gia đ

WHĐ, 24-
10-2014)

Sau kỳ họp ợ Hộ ồng Giám Mục này, ứ ổ
ớ ụ ụ ớ g ình tại Việt Nam?”

Thư ng i Đ Đ c T ng có
hư ng m c v m i nào cho ia đ



� 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)

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. OBAMA CARE (cho ngöôøi 65 tuoåi)

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

A. CAÙ NHAÂN VAØ GIA ÑÌNH: Haïn choùt ghi danh ñeå coù
baûo hieåm hieäu löïc cho naêm 2014.
- Sau ngaøy 31-3-2014 quyù vò khoâng coøn mua baûo hieåm cho naêm
2014 ñöôïc nöõa, maø phaûi ñôïi kyø ghi danh sau ñeå mua baûo hieåm
cuûa naêm .

31-3-2014

2015
B. CÔ SÔÛ THÖÔNG MAÏI: Vaãn ñöôïc ghi danh baát cö

thaùng naøo cho naêm 2014.

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.

+
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�

�

�

�

�

Mừng ại Lễ ức Mẹ Guadalupe hiện ra tại Mexico City, Mexico.
Hợ ắp thế giới ến tôn vinh Mẹ.

ạ ờng cổ kính, có dát vàng, xây dựng
thời Tây Ban Nha.
Có Thánh Lễ mỗi ngày tạ ờ ế
Tham quan thắng cảnh nổi danh: Zocalo & National Palace… tại
Mexico City.
2 ngày ãn tại bãi biển Acapulco cũng là hải cảng nổi tiếng thế
giới.

Đ Đ
đ

Tham quan các đ
p cùng các đoàn hành hương kh

i Thánh Đư

i thánh đư ng nơi đ n hành hương.

thư gi

�

� � �

� �

�

�

:

:

Các n ếng

Chi phí:

Giá tour bao gồm

ơi thăm vi ại Thánh ờ ức Mẹ Guadalupe, cũ và
mới ồ ức Mẹ hiện ra Metropolitan Church Nhà
thờ Thánh Fanxico với thân xác Thánh Sebastian Aparicio còn
nguyên vẹn ại ờng Santa Prica/Taxco

ạ ờng Cuernavaca thế kỷ 15, v.v.
$1,510/ ời (phòng 2 ng ời). $ 1,450 ời

(phòng 3 & 4).
Vé máy bay, xe bus deluxe, tips. Khách sạn

sang trọng. 3 bữ ều.

Đ ng Đ
Đ

Đ
Đ

Đư
i Tepeyac nơi Đ

Vương Cung Thánh Đư
i Vương Cung Thánh Đư

1 ngư ư / 1 ngư

a ăn sáng, trưa và chi

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

Tel: 714- 897-2366; Cell: 714-598-7854. Email: phambb@yahoo.com

MỘT CHUYẾ Ấ ẶC BIỆ ÃN
ỜI SỐNG VÀ KIẾM TÌM ÍCH.

N ĐI R T Đ
Đ

T LÀM THƯ GI
ƠN

Đ

4 đ

ức Mẹ Guadalupe, Mexico City
& Bãi Biển Nổi Tiếng Acapulco.

,
Từ ến 10 tháng 12-2014
Tour 7 Ngày 6 Đêm

L ớng & ồng hành ứcinh hư Đ : LM Hoàng Quang Đ

HAØNH HÖÔNG DU NGOÏAN

Đau cổ
Đau vai không nhấc lên được
Đau lưng làm tê chân, bàn chân
Các thương tích o tai ạn xe

làm tê cánh tay, bàn tay

d n

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

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

ĐAU NHỨC CHỈNH XƯƠNG&
Bác Sĩ NGUYỄN ỨC TUẤN, DCĐ

Tel. (714) 554-5304

8 � Caàu Cho Caùc Tín Höõu Ñaõ Qua Ñôøi  -  Chuùa Nhaät ngaøy 2-11-2014

N m nay Hoäi Vieät Nam Töông Teá toå chöùc Leã Caàu Hoàn vaøo luùc
taïi

.
.

Thaùnh Leã Caàu Hoàn do
chuû teá

Kính môøi quyù Hoäi Vieân vaø gia ñình tham döï Thaùnh Leã Caàu Hoàn ñeå
laõnh ôn i Xaùù daønh cho thaân nhaân ñaõ qua ñôøi, ñaëc bieät caùc thaân nhaân
ñang an nghæ

Traân troïng kính môøi.
Chuû Tòch HÑQT: Hoaøng Lieân

ă

Đạ

10 giôø
saùng Th B  y ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2014 Leã Ñaøi Nghóa Trang
Laøng Vónh Phuùc Ñòa chæ 2303 S. Manchester St. Anaheim, CA
92802

Linh Muïc Ph  m Ng  c Tu  n, Cha X C  ng
oaøn Westminster .

Nghóa Trang Laøng Vónh Phuùc.

Löu yù: Ñeán sôùm ñaäu xe vaø tham döï thaùnh leã ñuùng giôø. Ñem theo
duø, muõ che naéng.

ứ ả

ạ ọ ấ ứ ộ
Đ

(Caàn theâm tin töùc, xin lieân laïc
vaên phoøng Hoäi Vieät Nam Töông Teá,

ñieän thoaïi (714) 894-3120

Thö Môøi Tham Döï Thaùnh Leã Caàu Hoàn

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 609 � 5

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 10/2014

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

�

�

�

Thông BáoVề Đêm Gia ình NazarethTháng 11, 2014

Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan / Common Sense
Parenting

Hội Cao Niên Công Giáo mời tham dự Thánh Lễ cầu cho
các Linh Hồn

Đ
Gia ình Nazareth Cộng ồng Công Giáo Việt Nam sẽ tổ

chức m Gia ình Nazareth vào tối thứ Sáu, ngày 14 tháng 11
n m 2014 tại Trung Tâm Công Giáo, từ 7-9pm.

Trong giờ tâm linh, Lm. Joseph Nguyễn Thái, Linh H ớng và
iều Hành TTCG, sẽ thuyết giảng với chủ ề “Tân Phúc-Âm-

Hóa Gia ình Theo G ng ức Trinh Nữ Maria”, một mẫu mực
mà tất cả các gia ình Công Giáo cần học hỏi và noi theo ể sống
Tin Mừng và thông truyền ức Tin.

Trong phần giáo dục gia ình,
sẽ thuyết trình với chủ ề “Tìm Hiểu Các

Ph ng Thức Hữu Hiệu ể Nói Chuyện Với Con Em Trong Tuổi
Vị Thánh Niên”. Ts. Krysti Nguyễn sẽ giải thích cặn kẽ những
nguyên do ng n chận việc ối thoại và sẽ h ớng dẫn quý phụ
huynh áp dụng những cách thức hữu hiệu và thực tiển ể nói
chuyện với con em trong cảm thông. y là một trong những u
t hàng ầu mà quý phụ huynh th ờng xuyên khắc khoải trong
ời sống hằng ngày. Trong phần giải p thắc mắc,

(OC Menal Healh Services) cùng với Ban
T Vấn Gia ình của Gia ình Nazareth cũng sẽ có mặt ể trả lời
các câu hỏi mà quý phụ huynh a ra.

Kính mời quí vị phụ huynh có con cháu ở lứa tuổ ến
tham dự khóa học GIÁO DỤC CON CÁI CÁCH KHÔN
NGOAN- COMMON SENSE PARENTING ợc tổ chức tại
Nhà Thờ Thánh Linh:

6 Chúa Nhật ngày 2, 9, 16,
23 tháng 11 và 7, 14 tháng 12, thời gian 2:45 PM – 4:45 PM tại
phòng học số 9.

6 thứ Ba ngày 4, 11, 18 tháng
11 và 2, 9, 16 tháng 12, thời gian 7:00 PM – 8:30 PM tại phòng
học số 8 .

Common Sense Parenting 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 ình Boystown ợc tài trợ bởi Orange County
Health CareAgency, Behavioral Health Services, Prevention and
Intervention Division, MHSA/Prop 63.

Vì số học viên có giới hạn, xin liên lạ
ặ ể giữ chỗ (714) 474-5706.

Linh mục Linh H ng Phêrô Nguyễn V n Tuyên và Hội
ng Qủan Trị Trung ng Hội Cao Niên Công Giáo VN/GP

Orange trân trọng kính mời Qúy Chi Tr ng, Ban Trị Sự các Chi
Hội, các Hội viên và Cộng ng Dân Chúa n tham dự Thánh

Đ Đ
Đ

ă

Đ đ
Đ Đ

đ đ
Đ

đ
đ

Đ

ă đ
đ

Đâ
đ

đ đá

Đ Đ đ

i 13-18 đ

huynh đ đ i thái đ

ă
Đồ

đồ đế

Đê

ư

ươ

ươ

ư

ư
ư ư

ư
đư

đư

đưa ra phương pháp giáo d
và cách cư x

ương yêu. L c
đư c hư

chương tr , và đư

c Sơ Xuân Trang (714)
963-7871 ho c Cô Phương đ

ướ
Ươ

ưở

Tiến Sĩ Tâm Lý Krysti
Nguyễn, Ph. D.,

Ts. Tâm Lý
Kim Nguyễn Ph. D.

- Khóa học Song Ngữ Anh Việt:

- Khóa học bằng Tiếng Anh:

Gia ình Nazareth trân trọng kính mời cộng oàn Dân Chúa
tham dự buổi sinh hoạt rất hữu ích nầy. Gia ình Nazareth luôn
ồng hành với các gia ình.

Đ đ
Đ

đ đ

Lễ cầu cho Linh Hồn các Hội Viên và các Tiên Nhân c tổ chức
vào tại Trung Tâm
Công Giáo Việt Nam.

Xin các qúy Hội Viên thu xếp thời giờ n tham dự. Nguyện
xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse
ban tràn y Hồng Ân Chúa trên Qúy Cụ và bửu quyến.

Trân trọng kính mời,

Phêrô Nguyễn V n Tuyên Antôn L ng V n Thanh

Giáo xứ Thánh Linh sẽ ừ
ến 24 tháng 11. Từ ể

chỉ những di vật của một vị ợc chia thành 3
hạng:

và

ời sống thánh thiện của
các thánh, và xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa giúp chúng ta
số ức tin vững vàng.

Kính mời cộ ến cầu nguyện với các ngài.

ều Hành Hiệp Hộ ồ Giáo Dục và Hội Cựu Học
Viên Don Bosco Hải Ngoại trân trọng kính mờ ứ

ức Ông, Quí Cha, quí Tu Sĩ Nam Nữ, quí vị ều
Hành, Các Ban Ngành Chuyên Môn, quí vị Khu và Chi Hộ

ởng, quí vị ân nhân, quí vị chủ ở ại và
dịch vụ, quí vị hội viên, thân hữ ình thuộc Hiệp Hộ

ồ Giáo Dụ ũ ị em Hội
Cựu Họ ình bớt thời giờ

ến tham dự

1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA72703.
Sự hiện diện của quí vị sẽ là niềm vinh hạnh và sự khích lệ lớn

lao cho Hiệp Hội chúng tôi trong công cuộ ồ ối với
thanh thiế ặc biệt là các trẻ em mồ-côi, khuyết tật,
bị bỏ ố và thất học tại quê nhà.

Trân trọng kính mời và cảm tạ sự hiện diệ ủ của quí vị.

Trân trọng kính mời ức Cha, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, quý
Hội Ái Hữu ồng H ng các xứ ạo và giáo hữu gốc Giáo Phận
Bùi Chu cùng thân hữu ến tham dự Thánh lễ Cầu Cho Các Linh
Hồn sẽ ợc cử hành vào lúc 2g00 chiều Chúa nhật ngày 09 tháng
11 n m 2014 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, GPOrange.

Sự hiện diện của toàn thể quý vị là thể hiện tình ồng h ng,
tình bác ái huynh ệ qua việc t ởng nhớ và cầu nguyện cho linh

đượ

ươ

trưng bày XƯƠNG THÁNH t ngày
27 tháng 10 đ "di tích thánh-relics" dùng đ

thánh. Di tích thánh đư

Xương thánh giúp chúng ta tôn vinh đ

ng đoàn đ

i
Trư nhân các cơ s thương m

u và gia đ
c Don Bosco, Bosco, c ng như quí anh ch

c Viên Don Bosco nam California và gia đ

u niên nghèo, đ
rơi, lang thang hè ph

ươ

đư

ươ
ư

ngày Chúa Nhật 9-11-2014, lúc 10:00 AM

hạng nhấ ạng nhì (vật thánh nhân sở
hữu) hạng ồ vậ ờng là mảnh vả ợc chạ

ế

Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Các Linh Hồn
Ân Nhân và Hộ ã qua ời, sẽ tổ chức vào lúc 09 giờ 30
sáng ngày Chúa Nhật 02-11-2014 tại Trung Tâm Công Giáo
Việt Nam,

đế

đầ

ă ă

ng đ

Ban Đi i Tông Đ
i Quí Đ c Cha,

Quí Đ trong Ban Đi

i Tông
Đ

quí báu đ

c tông đ , bác ái đ

n đông đ

Đ
Đ đ

đ

ă
đ

đ

Linh Mục Linh H ng Hội tr ng

ều Hành: Vũ Ngọc Oánh, Hộ ởng, Ð/T :
(714) 774-0355.

ướ ưở

i Trư

�

�

�

Xương CácThánhTại NhàThờThánh Linh

Thư MờiTham Dự Lễ Cầu Hồn ngày 02-11-2014 của Hiệp
Hộ ồ Giáo Dục Don Bosco

Thư Mời ồng Hương Bùi Chu Tham Dự Thánh Lễ Cầu
Cho Các Linh Hồn

t (xương thánh), h
t, thư i đư

n xương thánh).

i Viên đ

ba (các đ m
đ

đ

iTông Đ

Đ

- T/M. Ban Đi

�

�

Ý chung:

Ý truyền giáo:

Cầu xin Chúa ban hoà bình cho những nơi
trên thế giớ ị tàn phá bởi chiến tranh và bạo lực.

Cầu cho Ngày Thế Giới Truyền G
ộng mọi tín hữu niềm khát khao và nhiệt tâm

mang Tin Mừ ến cho toàn thế giới.

i đang b

iáo
đánh đ

ng đ

(xem tiếp trang 6)




