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(xem tiếp trang 7)

DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Số 611Chúa Nhật 16-11-2014 CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

DỤ NGÔN NÉN BẠC

Vàongày19/11/1994mộtcôgáimới15 tuổ ãnghiệnxì kematúy.Côbỏnhà
ra đi nhập bọn với nhóm con trai bụ ời! Khi cần tiền, cô khai thác lòng từ thiện
bằng cách lạm dụng lòng tốt của kẻ khác ến gõ cửa nhà củamột người đàn
ông gần công viên. Dựng chuyện rằng có ngườ ặng nằm ngoài
công viên, xin ông ra giúp. Vì thương tâm, ônggìa đi theo ra công viên. Nàongờ cô
cho bọn con trai phục sẵn ở gốc cây và đánh chết ông gìa ể móc túi! Chỉ vì mấ
ồng bạc mà giết một mạng người! Kết qủa thật bi thảm! Cả bọn trẻ hung ác bị

nhốt tù! Chúng làmhại ờimình vàphungphí tất cảnhữngơnhuệ khácmàChúa
đãbancho!

Dụ ngôn những nén bạc của bài Tin Mừng hôm nay, Mt 25:14-30, giúp ta suy
nghĩ rấtnhiềuvềơnsủngnhưngkhôngThiênChúabanchomỗingườichúngta.Sự
sống, khả năng, tài trí và vật chất, Chúa trao ban cho con ngườ ể con người sinh
lời choThiênChúa.Tuynhiên, cáigia tàiChúatraobannhưngkhôngchoconngười
lại tùy thuộcvào sự thiện chí và cáchđáp trả củamỗingười.Người nhậ ượ

ạcbiếtôngchủmongmình ầu tư ểkiếm lời.Ngườinhậ ượchainén,mặc
dù íthơ ũ ầu tư ể sinh lời. Theo tỉ lệphầ ìngườ ầy tớ làm lời thêm
hai nén, cũng thành công như ngườ ầy tớ sinh lời thêm năm nén. Cả hai người
cùngcốgắ ầutư ểsinh lời chonhữngnénbạccủachủ,vàdođóđượcơnnghĩa
với chủ.Cònngườ ầy tớchônvùinénbạccủachủ ủkhả ể làmviệcnhỏ
ược trao phó. Tuy nhiên a ã ể cho tính lười biếng và sợ hãi chi phố

ậy cái cớ ủamình bằng cách trả lại tiền vốn nguyên vẹn,
không lời cũng không lỗ. Và vì thiếu tinh thần trách nhiệ ã bị cách chức,
sathải.Anhtakhôngnêu lýdotại sao lạichônvùinénbạccủachủ,màchỉ tráchchủ
làngườikeokiệt,hàkhắc!

Kế ụng vụ, Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn lại mộ ới
biết baohồngân, cáchnàyhay cáchkhác, ThiênChúaban tặngchochúng ta cách
nhưng không. Tạ ơnChúa vềmuôn vànhồngân, như ồng thờ cũng là dịp
giúp chúng ta phản tỉnh, nhìn lạ ã sử dụng những hồng ân Chúa
bannhưthếnào.Hãynhớrằngchúngtachỉ lànhữngviênquản lýânhuệcủaThiên
Chúa vàđiều ThiênChúa cầnnơi người quản lý là sự trung tín. Vì thế, nếu chúng ta
không sử dụng ơn Chúa cách xứ ải trả lẽ trước mặt Chúa về
nhữnggìmình ãphungphíhayxemthườngơnChúa.Mộtnhàvănđãviết: “Trong
khotàngchâubáu là tâmhồnchúngta, tìnhyêuqúygiánhấ ịnhmệnhcóthểan
bàichomỗingườichúngtacónhữngkhảnăngvàdị ồ ều,những
cơ hội nhiều hoặc ít, nhưng về khả năng yêu thươ ều có những số
lượng ngang nhau.” “Số luợng ngang nhau” vì vấ ề không phải là năm nén, hai
haymột nénnhưng là phả ầu tưnhữngnénbạc ấy cho thanhân và vì
tha nhân. Như ã rất chân thành chia sẻ như sau: “Nếu khả

ấtmàbạncó làyêu thương, có lẽbạ ãđược traobanmột tàinăngqúygiáhơn
hếtmọi tàinăngkhác.”

iđ
i đ

! Cô đ
i em đang đau n

đ y
đ

đ

i đ

nđ cnăm
nénb đ đ nđ

n, c ngđ đ n trăm, th i đ
i đ

ngđ đ
iđ cóđ năngđ

đ nh ta đ đ i. Anh ta
che đ không thích đáng c

m, anh ta đ

t thúc năm ph t năm qua v

ngđ i đây
i cách chúng ta đ

ng đáng chúng ta ph
đ

t.Đ
pmaykhôngđ ngđ
ng, chúng ta đ

n đ
i -ought to- đ

Nanushka đ năng duy
nh nđ

Lm Joseph Nguyễn Thái.

Dấn thân thắng vượt mọi
biên giới thù nghịch và thờ ơ
và đạp đổ mọi bức tường chia
rẽ (VietCatholic.net-Ngày08/11/14)

ĐTC Phanxicô mời gọi mọi
người dấn thân để nhân loại thắng
vượt được các biên giới thù
nghịch và thờ ơ, xây dựng các cây
cầu hiểu biết và đối thoai để làm
cho thế giới trở thànhmột gia đ

đệ và liên đới, trong đó
không ai bị bách hại và giết chết v

được đưa ra trong buổi
đọc Kinh Truyền Tin với mấy
chục ngàn tín hữu và du khách
hành hươmg trưa Chúa Nhật
09/11 tại quảng trường thánh
Phêrô, nhân ngày lễ cung hiến
Vương Cung Thánh đường
Laterano và kỷ niệm 25 năm Bức
tườngBerlin sụp đổ.

g hiếnmột
thánh đường nhắc nhở cho chúng
ta biết: Đền thờ vật chất làm bằng
gạch là dấu chỉ của Giáo Hội sống
động trong lịch sử, nghĩa là của
“đền thờ tinh thần”, màChúaKitô
là “viên đá sống động”, bị loài
người loại bỏ nhưng được lựa

ình
các dân tộc hỏa giải với nhau,
huynh

ì
niềm tin và tôn giáo củamình. Lời
kêu gọi

Việc cử hành sự dân



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

Kính mong Quý Ân Nhân ình cứu
giúp trẻ em mồ côi, khuyết tật và bệnh nhân
phong cùi tại Việt Nam do Hội Bác Ái
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
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Cell: 714-720-8830

NV TOWING

VEÙ MAÙY BAY

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

- huy n ti n $1 cho $100 đi
kh p các t nh VN

- Làm thủ tục hải quan - lấy hành lý tại
TSN C ể ề

ắ ỉ

13802 Brookhurst St. G.G, CA 92843

Global Travel & Services
714-589-2881



Email: kimdiepthang@yahoo.com

714
530.3426

HENRY’S JAPANESE AUTO REPAIR

8196 Garden Grove Blvd.

714
531.2700

Saigon
Central Post, Inc.

HOA PHAÙT
GÖÛI TIEÀN

VEÀ VIEÄT NAM
1.800.531.6363

Little Saigon
9455 Bolsa Ave. #E

Westminster,
CA 92683

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

TOWING

714.531.6634

Tel: 714.554.3312

Haäu: 714.319.5374

All Import & Domestic Cars

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

Chuïp Hình & Quay Phim
Ñaùm Cöôùi - Hoûi

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

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

3400 Westminster Ave.
Santa Ana, CA 92703

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

Ñaëc bieät: Towing, Estimate, Deductible

10

HEART CARE CENTER
CHUYEÂN KHOA TIM MAÏCH - CAO MAÙU

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

Diplomate American Board of Cardiovascular Dicease

15623 Brookhurst St.
Westminster, CA 92683

Tel:
Fax:

531.9555
210.1477714

714 251.1723

CÖÛA SAÉT SONG
Chuyên làm các loại cửa sắt.

ề ẹ ả ả
Free estimate

B n, đ p, giá c ph i chăng.

Song Nguyen

TRUCK PAPERWORK SERVICES

SEAPORT SEAFOOD
DAKAO FOOD TO GO

714.775.8194

14550 Brookhurst St. - Westminster, CA 92683

714 251.2672
488.4933

ALL DAY JUMP

- Giaù caû nheï nhaøng

714
383-4444

Call:
Thuaàn HO

714.900.2145

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

Open 7 days a week: 4AM - 9PM

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

714839.9979/839.9978

SKIN CARE
XUAÂN LAN

ÑÖÙC THÒNH

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

MUA

MINH MAÄP

- M đụng,
- Mua cả xe bỏ

ới, cũ, hư,

XE

Smog check $26.75

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

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

PHOTO-VIDEO
714.548-6248/548-6204

714-531-2959�

�

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

9393 Bolsa Avenue #B, Westminster, CA 92683

DONNY VU

Insurance & Financial
Services Agent
Lic. # C313420

714

265-5440
14291 Euclid St., D110

Garden Grove, CA 92843

Dvu@farmersagent.com
www.DonnyVu.com

Bus:
Cell:714 636.7145

251.4850

714 476.9545

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

Lic. #692290

L/L Thoâng

SỬA-BÁN-MUA- IĐỔ

Link Tronics

� �

�

� �

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

ăm

Đả

COMPUTER

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

714.554.8677

James:

714-276-7043

HP HOME SERVICES
Lic # 977318

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

ơ

ưđ

- TẬN TÂM
- UY TÍN.

photostudiotony.com
7556 Ivy Ave. WSMTER, CA 92683

LIFE INSURANCE

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

THANG NGUYEN
Lic. #0H65587

714
615.8030American General Life

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

daï vuõ, hoäi hoïp.
Giuùp vui One Man Band & Full Band
Cho möôùn aâm thanh, DJ & Karaoke
L/L: Minh Hieáu: 714.612.0588

714 235.3638 714 799.1165

HUY PLUMBING
- Thay söûa oáng nöôùc,

bình nöôùc noùng.
- Caùc loaïi khoùa nöôùc,

Nhaän söûa beáp.

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

Please contact: Calista Ngan Vuong

714.510-1429

PIANO
LESSON

ASIAN PRINTING
Chuyeân in Thieäp Cöôùi

Thöïc hieän moïi dòch vuï aán loaùt
Discount 10%

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

HOA PHAN

714 717.2572

HV PLUMBING
* Thoâng coáng * Söûa chöõa

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

* Leak detector

L/L Vuõ

Lic. #695206

S g ỗ mục
trim roofing, stainwood cabinet

General install & repair

ơn nhà, thay giặt thả ,m

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

714.379.2338 / 379.3009

SEAFOOD PALACE
Chinese Restaurant

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

554.2121
580.4442

Keùo xe 24/24

Keùo xe hö cuõ ñem boû mieãn phí

714

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

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

903.8805
425.2010

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

714

KIM

Chương tr
ơn.

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

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

òi hỏi qũy thặng d

REVERSE MORTGAGE VHP Financial 714-655-4322

CA, BRE# 01396336 NMLS # 348717

Joseph Hùng Nguyễn

714. 878-2200

DI TRÚ - BẢO LÃNH

LÔØI
CHUÙA

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

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

Ed 34:11-12, 15-17

1 Cr 15:20-26a, 28
Mt 25:31-46

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

Ngày      tháng năm 20123 11 4

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 611 � 3

CHÚA NHẬ ỜNG NIÊN -T THƯXXXIV Năm A

- Chúa Nhật 16-11-2014 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
- Thứ Hai 17-11-2014 Thánh Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri, lễ nhớ
- Thứ Ba 18-11-2014 Cung hiến thánh ường Thánh Phêrô

và thánh ường Thánh Phaolô tại Roma
Thánh Rose Philippine Duchesne, trinh nữ

- Thứ Sáu 21-11-2014 ứ ẹ ình Trong ề ờ, lễ nhớ
- Thứ Bảy 22-11-2014 Thánh Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ
- Chúa Nhật 23-11-2014 Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

đ
đ

Đ c M Dâng M Đ n Th

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

BAØI ÑOÏC II

Ai tìm ñöôïc ngöôøi vôï taøi ñöùc? Naøng ñaùng giaù hôn ngoïc
ngaø. Choàng naøng ñaët loøng tin töôûng nôi naøng vaø chaøng
khoâng thieáu thoán vaät thöïc. Troïn ñôøi, naøng seõ mang laïi cho
choàng söï laønh, chôù khoâng phaûi söï döõ. Naøng tìm loâng chieân
vaø sôïi gai, roài naøng caàn maãn duøng tay laøm vieäc. Naøng ra tay
ñöa thoi deät vaûi, vaø ngoùn tay naøng caàm xe keùo sôïi. Naøng
roäng tay boá thí cho ngöôøi ngheøo khoù, vaø giô tay höôùng daãn
keû baàn cuøng. Duyeân daùng thì giaû doái, vaø nhan saéc thì haõo
huyeàn. Ngöôøi phuï nöõ kính sôï Chuùa, seõ ñöôïc ca tuïng. Haõy
taëng cho naøng hoa quaû do tay mình laøm ra vaø caùc söï nghieäp
cuûa naøng haõy ca tuïng naøng taïi caùc cöûa thaønh.

Anh chò em thaân meán, veà thôøi naøo, vaø luùc naøo, anh chò em
khoâng caàn chuùng toâi vieát cho anh chò em. Vì chính anh chò
em ñaõ bieát roõ ngaøy Chuùa seõ ñeán nhö keû troäm trong ñeâm toái.
Khi ngöôøi ta noùi raèng: “Yeân oån vaø an toaøn,” thì chính luùc ñoù,
tai hoïa thình lình giaùng xuoáng treân hoï, nhö côn ñau ñôùn xaûy
ñeán cho ngöôøi mang thai vaø hoï khoâng sao thoaùt khoûi. Phaàn
anh chò em, hôõi anh chò em thaân meán, anh chò em khoâng coøn
toái taêm, ñeán noãi ngaøy ñoù baét chôït anh chò em nhö keû troäm, vì
taát caû anh chò em laø con caùi söï saùng, con caùi ban ngaøy; chuùng
ta khoâng thuoäc veà ban ñeâm vaø toái taêm. Vaäy chuùng ta ñöøng
meâ nguû nhö nhöõng ngöôøi khaùc, nhöng haõy tænh thöùc vaø ñieàu
ñoä.

Cn 31:10-13, 19-20, 30-31

Baøi trích saùch Chaâm Ngoân.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Tv 127:1-2, 3, 4-5

(1a)

Phuùc cho ai bieát kính sôï Chuùa,
vaø böôùc ñi trong ñöôøng loái Ngöôøi.
Ngöôi seõ höôûng coâng khoù cuûa tay ngöôi.
Ngöôi coù phuùc vaø seõ ñöôïc may maén.

Vôï ngöôi nhö caây nho sai traùi,
trong noäi cung gia thaát nhaø ngöôi,
con caùi ngöôi nhö choài non caây daàu
ôû chung quanh baøn aên cuûa ngöôi.

Ñoù laø ôn phuùc laønh, cho ngöôøi bieát kính sôï Chuùa,
töø Sion xin Chuùa chuùc phuùc laønh cho ngöôi.
Chuùc ngöôi thaáy Gieârusalem thònh ñaït
suoát moïi ngaøy trong ñôøi soáng cuûa ngöôi.

1 Tx 5:1-6, 9-11

Baøi trích thö thöù nhaát cuûa Thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà gôûi tín
höõu Theâ-xa-loâ-ni-ca.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Ñ. Phuùc cho ai bieát kính sôï Chuùa.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

�

�

ALLELUIA

PHUÙC AÂM

Alleluia, alleluia. Caùc con haõy tænh thöùc vaø caàu nguyeän
luoân, ñeå coù theå thoaùt khoûi nhöõng vieäc saép xaûy ñeán vaø ñöùng
vöõng tröôùc maët Con Ngöôøi. Alleluia.

Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä duï ngoân naøy
raèng: “Coù moät ngöôøi kia saép ñi xa, lieàn goïi caùc ñaày tôù ñeán maø
giao phoù taøi saûn cuûa oâng. OÂng trao cho ngöôøi naøy naêm neùn
baïc, ngöôøi kia hai neùn, ngöôøi khaùc nöõa moät neùn, tuøy theo khaû
naêng moãi ngöôøi, ñoaïn oâng ra ñi. Ngöôøi laõnh naêm neùn baïc, ra
ñi vaø duøng tieàn aáy buoân baùn laøm lôïi ñöôïc naêm neùn khaùc.
Ngöôøi laõnh hai neùn cuõng ñi laøm lôïi ñöôïc hai neùn khaùc. Coøn
ngöôøi laõnh moät neùn, thì ñi ñaøo loã choân daáu tieàn cuûa chuû mình.

Sau moät thôøi gian laâu daøi, oâng chuû caùc ñaày tôù trôû veà vaø ñoøi
hoï tính soå. Vaäy ngöôøi laõnh naêm neùn baïc ñeán, mang theo naêm
neùn khaùc maø noùi raèng: 'Thöa oâng, oâng ñaõ trao cho toâi naêm
neùn baïc, ñaây toâi laøm lôïi ñöôïc naêm neùn khaùc.' OÂng chuû baûo
ngöôøi aáy raèng: 'Hôõi ñaày tôù toát laønh vaø trung tín, vì ngöôi ñaõ
trung tín trong vieäc nhoû, ta seõ ñaët ngöôi laøm nhöõng vieäc lôùn,
ngöôi haõy vaøo höôûng söï vui möøng cuûa chuû ngöôi.' Ngöôøi ñaõ
laõnh hai neùn baïc cuõng ñeán vaø noùi: 'Thöa oâng, oâng ñaõ trao cho
toâi hai neùn baïc, ñaây toâi ñaõ laøm lôïi ñöôïc hai neùn khaùc.' OÂng
chuû baûo ngöôøi aáy raèng: 'Hôõi ñaày tôù toát laønh vaø trung tín, vì
ngöôi ñaõ trung tín trong vieäc nhoû, ta seõ ñaët ngöôi laøm nhöõng
vieäc lôùn, ngöôi haõy vaøo höôûng söï vui möøng cuûa chuû ngöôi.'
Coøn ngöôøi laõnh moät neùn baïc ñeán vaø noùi: 'Thöa oâng, toâi bieát
oâng laø ngöôøi keo kieät, gaët choã khoâng gieo, vaø thu nôi oâng
khoâng phaùt, neân toâi khieáp sôï ñi choân daáu neùn baïc cuûa oâng
döôùi ñaát, ñaây cuûa oâng, xin traû laïi oâng.' OÂng chuû traû lôøi ngöôøi
aáy raèng: 'Hôõi ñaày tôù hö thaân vaø bieáng nhaùc, ngöôi ñaõ bieát ta
gaët choã khoâng gieo, thu nôi khoâng phaùt: vaäy leõ ra ngöôi phaûi
giao baïc cuûa ta cho ngöôøi ñoåi tieàn, vaø khi ta trôû veà, ta seõ thu
caû voán laãn lôøi. Bôûi theá, caùc ngöôi haõy laáy neùn baïc laïi maø trao
cho ngöôøi coù möôøi neùn. Vì ngöôøi coù seõ cho theâm vaø seõ ñöôïc
dö daät, coøn keû chaúng coù, thì vaät gì coi nhö cuûa noù, cuõng laáy ñi.
Coøn teân ñaày tôù voâ duïng, caùc ngöôi haõy neùm noù ra ngoaøi vaøo
nôi toái taêm, ôû ñoù seõ phaûi khoùc loùc nghieán raêng.'”

Lc 21:36

Mt 25:14-30

Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Mattheâoâ.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Laïy Chuùa Kitoâ, ngôïi khen Chuùa.
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 16 23-11-2014đến 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 16-11-2014

Thứ Sáu 21-11-2014

Thứ Bảy 22-11-2014

Chúa Nhật 23-11-2014

- Liên Huynh Đa Minh . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 11:00 am
- Các Bà Mẹ C.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:30 am – 11:30 am
- Lễ Tạ Ơn 50 Năm H.P. . . . . . . . . . . . 01:00 pm – 05:00 pm
- Đ ng Hương Phư c Lâm . . . . . . . . 09:00 am – 04:00 pm
- Ái Hữu Thuỷ Giang . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 03:00 pm

- Lớp computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 02:00 pm
- Legio Mariae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
- òng Giới Trẻ . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
- Khoá Tác Viên Tin Mừng . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm

- Lớp Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 04:00 pm
- Khoá Tác Viên Tin Mừng . . . . . . . . . 07:00 am – 05:00 pm

- Khoá Tác Viên Tin Mừng . . . . . . . . . 07:00 am – 05:00 pm

ồ ớ

Văn Ph

Jesus told his disciples this parable: "A man going on a
journey called in his servants and entrusted his possessions to
them. To one he gave five talents; to another, two; to a third,
one--to each according to his ability. Then he went away.

After a long time the master of those servants came back and
settled accounts with them. The one who had received five
talents came forward bringing the additional five. He said,
'Master, you gave me five talents. See, I have made five more.'
His master said to him, 'Well done, my good and faithful
servant. Since you were faithful in small matters, I will give you
great responsibilities. Come, share your master's joy.'"

"Well done! You are an industrious and reliable servant.
Since you were dependable in a small matter I will put you in
charge of larger affairs. Come, share your master's joy!" –
Matthew 25:21

The Lord doesn't call us to do good. "No one is good but God
alone" (Mk 10:18). He doesn't call us to do better – better than
others or even better than before. The Lord doesn't like to
compare. He simply wants us to do our best. Our best may not
be better. It may not even be that good. Nonetheless, the Lord is
pleased with our best. It is a sacrifice acceptable to Him.

We all can do our best any time we want to. Our best doesn't
require ability, skill, training, or even maturity. A little boy can
do his best.Afeeble elderly man can do his best. We can always
do our best. It's just a matter of trying our best. The Lord is not
concerned with how many talents we start with (Mt 25:15). He
just wants us to do our best with what we've got. Ten talents are
pleasing to Him if they're our best. A thousand talents are
displeasing if they're not our best.

So "whatever you do, work at it with your whole being. Do it
for the Lord rather than for men" (Col 3:23). To do our best, we
must give our all. This is the first commandment: "You shall
love the Lord your God with all your heart, with all your soul,
with all your strength, and with all your mind" (Lk 10:27).

Father, may I not have good days but best days for
Your glory.

"We belong neither to darkness nor to night;
therefore let us not be asleep like the rest, but awake and sober!"
– 1 Thes 5:5-6

Praise the risen Jesus, teaching us to pray (Lk 11:2)
and baptizing us in the Spirit (Mk 1:8).

- St. Elizabeth of Hungary (1207-1231) In her short
life Elizabeth manifested such great love for the poor and
suffering that she has become the patroness of Catholic
charities and of the Secular Franciscan Order. The daughter of
the King of Hungary, Elizabeth chose a life of penance and
asceticism when a life of leisure and luxury could easily have
been hers. This choice endeared her in the hearts of the common
people throughout Europe.

Reflection: NOT GOOD, NOT BETTER, BUT BEST

Prayer:

Promise:

Praise:

Saints of the week:
11.17

Thirty-third Sunday in Ordinary Time.  (A)
Matthew 25:14-15,19-21

11.18

11.21

11.22

- Dedication of Churches of Sts. Peter and Paul. St.
Peter's is probably the most famous church in Christendom.
Massive in scale and a veritable museum of art and architecture,
it began on a much humbler scale. Vatican Hill was a simple
cemetery where believers gathered at St. Peter's tomb to pray. In
319 Constantine built a basilica on the site that stood for more
than a thousand years until, despite numerous restorations, it
threatened to collapse. In 1506, Pope Julius II ordered it razed
and reconstructed, but the new basilica was not completed and
dedicated for more than two centuries. St. Paul's Outside-the-
Walls stands near the Abaazia delle Tre Fontane, where St. Paul
is believed to have been beheaded. The largest church in Rome
until St. Peter's was rebuilt, the basilica also rises over the
traditional site of its namesake's grave. The most recent edifice
was constructed after a fire in 1823. The first basilica was also
Constantine's doing.

- Presentation of Mary. As with Mary's birth, we read
of Mary's presentation in the temple only in apocryphal
literature. In what is recognized as an unhistorical account, the
Protoevangelium of James tells us that Anna and Joachim
offered Mary to God in the Temple when she was three years
old. This was to carry out a promise made to God when Anna
was still childless.

- St. Cecilia (3rd century) Through her influence
Valerian was converted, and was martyred along with his
brother. The legend about Cecilia's death says that after being
struck three times on the neck with a sword, she lived for three
days, and asked the pope to convert her home into a church.
Since the time of the Renaissance she has usually been
portrayed with a viola or a small organ.

(Moät phaàn cuûa hoïc phí seõ ñöôïc uûng hoä cho caùc nhaø thôø)(Moät phaàn cuûa hoïc phí seõ ñöôïc uûng hoä cho caùc nhaø thôø)

www.htoc1.com - email:info@htoc1.com

16485 Magnolia St., (Corner Heil) Westminster
13252 Century Blvd., (Corner Euclid near Costco) G. Grove

9431 Heil Ave., (corner Bushard) Fountain Valley
16485 Magnolia St., (Corner Heil) Westminster

13252 Century Blvd., (Corner Euclid near Costco) G. Grove

9431 Heil Ave., (corner Bushard) Fountain Valley
16485 Magnolia St., (Corner Heil) Westminster

13252 Century Blvd., (Corner Euclid near Costco) G. Grove

9431 Heil Ave., (corner Bushard) Fountain Valley

Daïy taát caû moân:

Döôùi söï höôùng daãn cuûa
toát nghieäp taïi Ñaïi hoïc Harvard

vaø John Hopkins vôùi 20 naêm
kinh nghieäm giaûng daïy, seõ taän taâm giuùp ñôõ con em quí vò.
Coù lôùp daïy töø maãu giaùo ñeán lôùp 12 (K - 12) vaø ngöôøi lôùn.
Moãi lôùp coù toái ña 4 em, vaø coù keøm rieâng töøng em.
Taát caû giaùo vieân daïy ñeàu ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc 4 naêm taïi
Hoa Kyø.
Giaùo vieân K-6 coù baèng daïy Teaching Credential vaø coù giaùo
vieân Myõ daïy.
Coù nhieàu lôùp luyeän thi (reasoning test)

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

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

SAT I

DAÏY KEØM SAU GIÔØ HOÏC VAØ LUYEÄN THI SAT
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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

Thư Mời

Hội Truyền Giáo Phanxicô Xaviê mừng kính Thánh Lễ
ể tạ

ầu nguyện cho các linh hồn ân nhân,
hộ ã qua ờ ình an cho Hội . Trân trọng kính
mời quí Cha, quí Tu sĩ, quí ân nhân, thân hữu và toàn thể Hộ

ình ến tham dự Thánh Lễ Quan Thày, sau
Thánh Lễ có giảng phòng trong nhà Thờ.

Sự hiện diện của toàn thể Quí Vị là niềm vinh dự cho Hội và nói
lên tinh thần hiệp nhất của Kitô hữu trong cùng một tấ

ặc biệt nhờ lời chuyển cầu củ
ức Mẹ Maria. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban

muôn phúc lành trên hồn xác Quí Vị ình.
Trân trọng kính chào,

ều Hành Hộ

ớc

Quan
Thày Thánh Phanxicô Xaviê. Đ ơn Thiên Chúa và tôn vinh
Thánh Quan Thày, cùng c

i viên đ i, và xin ơn b
i

viên cùng gia đ

a Thánh phanxicô
Xaviê và Đ

và gia đ

i,

Vincent Đoàn Văn Phư

đ

đ

m bánh
Chúa Kitô. Đ

TM.Ban Đi

• Nhà Thờ Westminster ( Blessed Sacrament

Church ) 14072 S. Olive St. Westminster, CA 92683

• Thứ

1. Chầu Thánh Thể lúc 5:20 pm

2. Thánh Lể: lúc 6:00 pm (Cha Xứ Giuse Phạm Ngọc Tuấn,

ớng chủ tế. )

3. Giảng phòng: lúc 7:00 pm ( Cha Tạ Anh Kiệt )

Đ a điị ểm:

Thời gian: Tư, ngày 03 th

Linh

hư

áng 12 năm 2014

HỘI TRUYỀN GIÁO PHANXICÔ XAVIÊ

St. Francis Xavier Missionary Foundation
A Non-profit Organization Federal Tax #45-4171970

P.O. Box 2207 - Westminster, CA 92683 – Tel: 714-651-6861



� 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.

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

VÌ DỊP LỄ TẾT

Đ U NĂM I Đ Đ

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

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

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

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

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

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

ể tìm kiế

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

u đ

ng đ

Đ
, đ

n đi: $379 (P4N), $439
n đi

�

�

�

Cầu Thang Thánh Giuse

ề ức Mẹ Hố Cát

ờng Fanxico Assisi

.
Đ n Đ a

lành, nơi đư

a các nơi thăm vi
đư c và hư ng ngư

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

đ
đư i như

Vương Cung Thánh Đư

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

đ

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

Từ 29 12 ến 1 -1- 2015.

đêm đón DƯƠNG L

Tour 4 ngày 3 đêm. -

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

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

nh Bưu đi
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 11/2014

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

�

�

Ý chung:

Ý truyền giáo:

Cầu cho những người cô đơ ược cảm
thấy Chúa gần gũi và nhận được sự trợ giúp của tha
nhân.

Cầu cho các chủng sinh và tu sĩ trẻ có
được những nhà đào tạo tài giỏi và khôn ngoan.

n đ

� Tuầ ử ậ ấ ử ạ ệ ạn C u Nh t Kh n Các Thánh T Đ o Vi t Nam T i
TrungTâm Công Giáo

Xin thông báo cùng toàn thể quýÔngBà vàAnhChị Em:

vào Chúa Nhật 23/11/2014,
lúc 2giờ30 chiều.

Kính mời quý Ông Bà vàAnh Chị Em bớt thời giờ
dự tuần khấn, hợp ý cầu nguyện với Cha và

ình và
nhận ý khấn nguyện.

Đền
ThánhTửĐạoViệt Nam sẽ bắt đầu tuần khấnCửuNhật kính các
Thánh Tử Đạo Việt Nam bắt đầu Thứ Bảy ngày 13/11/2014 đến
22/11/2014 trước thánh lễ 9 giờ sáng trong tuần và kết thúc với
Đại Lễ mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại trường Đại
Học Irvine, UCI Bren Event Center

Đền Thánh tại Trung
Tâm Công Giáo. Nguyện xin Chúa qua lời của Mẹ La Vang và
CácThánhTửĐạoViệt Nambanmuôn phúc lành cho gia đ

được các ơn như

đến tham

� Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 195

Văn ph

đến Thứ Năm lúc 9am – 4

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

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

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

. Không hoàn tiền lại sau khi
đ
đầy đủ điều kiện. Xin nhắc nhở các học viên ngoài việc học lớp
DựBị HônNhân, phải liên lạc trực tiếp với các Cha Quản Nhiệm

hoặcChaXứnơim ưngụđể lập hồ sơ hôn phối.
Đơn ghi danh có thể lấy

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.

ình c

.
trên Website:

Cha Trần Chung

ìm
Hiểu - -

òan
Huntington Beach) 16400 Springdale Ave., Huntington Beach,
CA92649

www.vncatholic. net.
hiepthong2013@gmail.com

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

� BuổiTìm Hiểu Ơn Gọi

và Sơ Thu Mai cùng với Hội Bảo Trợ Ơn
Thiên Triệu thân mời các học sinh trung học, sinh viên đại học,
các em và huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, các em học Thêm
Sức, giới trẻ Công Giáo, và người trẻ khác, tham dự Buổi T

Ơn Gọi từ 12:45 PM đến 2:15 PM Thứ Bảy ngày 22 11
2014 tại hội trường nhà thờ St. Bonaventure (cộng đ

Fr. Charles Chung Trần, Sr. Thu Mai and the Vietnamese
Association for Vocations invite all students high school and
college, Confirmation group, Youth group, Eucharistic Group,
and other youth, to attend the Call To Serve Discernment from

Thánh lễ ại trào lúc 11:30 ứ c ủ tế ồng tế với
ức Cha là Linh Mục Joseph Nguyễn Thái ớ ều hành Trung Tâm Công Giáo,

cùng với các Linh Mục trong Cộ ồng Công GiáoViệt Nam giáo Phận Orange.

Kính mời ứ ức Ông, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý S ý Tu Sĩ Nam Nữ và
BCH Cộng ồng, các Chủ Tịch và BCH các Cộ ộ ởng, ởng, và các
Ban Trị Sự cấp Cộ ồng và Cộ n Chúa bớt chút thì giờ ến tham dự.

Sự tham dự ảo của quý vị sẽ làm cho cuộ ớc và Thánh Lễ thêm phần long trọ
ồng thời nói lên lò ù ối với các Thánh Tử ạo Tại Việt Nam nói riêng và sự hiệp nhất của Giáo Hội nói chung.

Trân trọng kính mời,

TM. BCH Cộ ồng Công Giáo Việt nam Giáo Phận Orange

Chủ Tịch Ban Chấp Hành: Lâm Kim Bảo

Các C

L ức Mẹ Vô nhiễ ức Mẹ La
Vang, Chúa Kitô Cứu Thế và Orange.

đ sáng do Đ
Đ

ng Đ

Đ c Cha, Quý Đ
Đ Đ

ng Đ đ

đông đ ng,
đ ng s ng kính đ Đ

ng Đ

m, Đ

c Cha Mai Thanh Lương h . Cùng đ
- Linh Hư ng và đi

ơ, Qu
ng Đoàn, các H i Trư oàn Trư

ng Đoàn Dâ

c rư

CĐ: Anaheim, Costa Mesa, Westminster, St. Barbara, Huntington Beach, St. olumban và Tustin.

Các CĐ: St. Polycarp, St. Nicolas, GX. Chính Toà Chúa Kitô, Thánh inh, Đ

Chầu Thánh Thể Kính Các Thánh Tử ạo tại TTCG/VN.Đ
Thứ Bẩy ngày 22 tháng 11 năm 2014

10:15 - 11:15 AM:
11:30 - 12:30 PM:

Thông Cáo ại Lễ Các Thánh Tử ạo Tại Việt NamĐ Đ
Sẽ ợc tổ chức tại UCI- Bren Events Center thuộc giáo Phận Orange.

Cuộ ớc kiệu lúc 9:15 am và giảng thuyết lúc 10:20 am
Chúa Nhậ ại 100 Bren Events Center Irvine, CA 92697

đư
c rư

t ngày 23 tháng 11 năm 2014 t

(xem tiếp trang 6)
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(tiếp theo trang 1)

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

chọn và qúy gía t

òng tin hoạt

ình bác á

ình các dân tộc hòa giải với nhau,
huynh

òa giải cho tất cả mọi ng ãy khẩn
nài sự bầu

ình
yêu Ng ã

òa thánh cho mọi ng

Các
ã dẫn

ã

ã
yêu cầu tham gia hội nghị do sự gia t ỷ
trong giáo phận của các ngài. Ông Cascioli nói với thông tấn xã
CNA: “Trừ tà ã trở thành một tr

rước mặt Thiên Chúa (x. Pr 2,4-8). Nhờ sức mạnh
của bí tích Thánh Tẩy, mỗi Kitô hữu là phần “đền thờ của Thiên
Chúa” (1 Cr 3,9). Giáo Hội, trong nguồn gốc sự sống và sứ mệnh
của nó trong thế giới, là một cộng đoàn được thành lập để tuyên
xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là Đấng
Cứu Độ con người, một l động bác ái. Giáo Hội được
mời gọi là cộng đoàn đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô qua bí tích Rửa Tội,
tuyên xưng niềm tin nơi Người và can đảm làm chứng cho niềm tin
ấy trong t i. ĐTC nói tiếp trong bài huấn dụ: “Ngày lễ cung
hiến Vương Cung thánh đường Laterano mời gọi chúng ta suy
niệm về sự hiệp thông của tất cả mọi Giáo Hội, nghĩa là của Cộng
đoàn Kitô dấn thân để nhân loại thắng vượt các biên giới của thù
nghịch và thờ ơ, xây dựng các cây cầu hiểu biết và đối thoại; làm
cho thế giới trở thành một gia đ

đệ và liên đới. Giáo Hội chính là dấu chỉ mang Tin Mừng, sứ
điệp hy vọng và h ười. Chúng ta h

cử cả Mẹ Maria Rất Thánh, để Mẹ giúp chúng ta trở
thành “nhà của Thiên Chúa” như Mẹ, là đền thờ sống động của t

ười. Tiếp đến Đức Thánh Cha đ đọc Kinh Truyền Tin và
ban phép lành t ười.

chuyên gia Công Giáo nói sự suy giảm đức tin tại phương
Tây, sự gia tăng các hoạt động huyền bí đ đến nhu cầu cấp
thiết ngày càng gia tăng của việc trừ tà. Kết luận này đ được đưa ra
sau hội nghị khoáng đại lần thứ 12 của InternationalAssociation of
Exorcists (AIE) – Hiệp hội quốc tế các nhà trừ tà – nhóm tại Rôma
từ 20 đến 25 tháng 10 vừa qua. Phát ngôn viên của AIE, tiến sĩ
Valter Cascioli, cho biết một số lượng các Giám mục và Hồng Y đ

ường hợp mục vụ khẩn cấp." Sự

�

�

ĐứcThánh Cha kêu gọi các tu sĩ nam nữ

Trừ tà là một nhu cầu mục vụ khẩn cấp

(VietVatican.org- Ngày

07/11/14)

(VietCatholic.net- Ngày

08/11/14)

ăng hoạt động của ma qu

đ

VATICAN - ĐTC mời gọi các tu sĩ nam nữ giúp đỡ Giáo Hội
gia tăng sức thu hút đối với con người qua cuộc sống chứng tá Tin
Mừng và huynh đệ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp
kiến ngày 7-11-14 dành cho 100 Bề trên tham dự viên Đại hội của
Hội đồng các Bề trên thượng cấp các d

được tăng trưởng; v ước chứng tá thực
trong đời sống của một nam tu sĩ, một nữ tu làm cho mọi người tự
hỏi: “Điều g đẩy người này đi xa hơn chân trời phàm tục?”
ĐTC giải thích: Các tu sĩ được kêu gọi làm chứng tá về một cuộc
sống theo tinh thần Phúc Âm, đồng hóa với sự thánh thiện.

án cải, có đời sống kinh nguyện
và thờ lạy.” ĐTC đệ, đi ngược
với nền văn hóa thịnh hành ngày nay theo cá nhân chủ nghĩa. Đó là
một nền văn hóa làm hao m đầu từ tế bào đầu tiên là
gia đ ến có thể giúp đỡ Giáo Hội và toàn thể
x đời sống huynh đệ, chứng tỏ cho mọi
người thấy rằng có thể sống chung với nhau như anh em trong sự
khác biệt!”

òng nam ở Italia.
ì giúp Giáo Hội thực hiện “sự thu

hút”, làm cho Giáo Hội ì tr

ì thúc

òi phải có sự ho
ã cổ võ các tu sĩ sống tình huynh

òn xã hội, bắt
ình.

ã hội bằng chứng tá về

ĐTC
khẳng định rằng: “Đời sống tu tr

Cuộc
sống chứng tá ấy đ

đ

Đời sống thánh hi

gia tăng hoạt động ma quỷ bắt nguồn từ suy giảm đức tin cá nhân,
cùng với sự gia tăng quảng bá sự t oạt
động huyền bí như cầu cơ và những tr ười
chết. Cha Stephen Doktorczyk, một linh mục của Giáo Phận
Orange, đ

ười bị quỷ ám, cho biết người trẻ ngày nay thường bị
dụ dỗ dần vào các hoạt động thần bí mà thoạt đầu xem ra vô hại.
Ngài nhắc lại rằng: Theo Giáo L

ười chết hay những cách khác ngỡ rằng sẽ
đoán được tương lai. Ngài nhắc lại: Đoạn 2116 và 2117 Sách Giáo
L

berti, ngoại trưởng T
ĐHY Raymond Burke

66 tuổi, được bổ nhiệm làm người Bảo Trợ Hội hiệp sĩ Malta. Đức
TGM Mamberti người Pháp, năm nay 62 tuổi, nguyên là Sứ thần
T ước khi được ĐTC Biển Đức 16 bổ nhiệm
làm ngoại trưởng cách đây 8 năm. Ngoài ra, ĐTC đ Đức
TGM Paul Richard Gallagher làm tân ngoại trưởng của T

Đức TGM Gallagher ngườiAnh, 60 tuổi, cho đến nay là Sứ
thần T ước đó

đến 2012. Hội hiệp sĩ Malta, gọi tắt là
SMOM, là một “d động từ thiện
bác ái, với 13 ngàn thành viên và 80 ngàn người thiện nguyện tại
120 nước trên thế giới, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với
hơn 104 quốc gia. Với sự thuyên chuyển ĐHY Burke, hiện nay
không c ười Mỹ nào đứng đầu một cơ quan trung ương T

ò mò và sự tham gia vào các h
ò liên lạc với linh hồn ng

ã tham gia hội thảo chữa bệnh và ã nhiều lần cầu nguyện
trên những ng

ý của Giáo Hội Công Giáo, các tín
hữu Công Giáo phải loại bỏ mọi hình thức bói toán, cậy nhờ Satan
hay ma quỉ, gọi hồn ng

ý của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng:

ã bổ nhiệm
òa Thánh, làm Tân Chủ tịch

Tối Cao Pháp viện của Tòa Thánh thay thế

òa Thánh tại Sudan tr
ã bổ nhiệm

òa
Thánh.

òa Thánh tại Australia. Tr ngài làm Sứ thần Tòa
Thánh tại Guatemala từ 2009

òng hiệp sĩ”, hiện nay chuyên hoạt

òn vị ng òa
Thánh.

đ

VATICAN - Hôm 8-11-14, ĐTC đ Đức TGM
Dominique Mam

“Coi tử vi, chiêm tinh, xem
chỉ tay, giải điều mộng, xin xăm, bói toán quá khứ vị lai, đồng
bóng, là những h ước muốn có quyền trên thời
gian, trên lịch sử và trên cả con người, cũng như ướcmuốn liên kết
với các thế lực huyền bí.

được quyền lực siêu phàm trên người khác dù là để
chữa bệnh, cũng lỗi nặng nhân đức thờ phượng. Các việc nầy càng
đáng lên án hơn nữa khi có dụng ười, hay nhờ đến sự can
thiệp của ma quỉ. Mang bùa cũng là điều đáng trách. Chiêu hồn
thường đi kèm cả bói toán hay ma thuật. Hội Thánh cảnh giác các
tín hữu phải xa lánh các điều ấy. Khi dùng các phương thuốc gia
truyền, không được kêu cầu các thế lực ma quỉ cũng như lợi dụng
sự nhẹ dạ của người khác.”

ình thức che giấu

Ðiều này nghịch lại với lòng tôn kính và
thần phục chỉ dành cho Thiên Chúa. Ai muốn dùng ma thuật hay
pháp thuật vụ
mình và nắm

ý hại ng

để chế ngự các thế lực huyền bí, bắt chúng phục

�

�

Tâm linh và trực tuyến

ổ ọ ạ òa Thánh

(Thanhlinh.net- Ngày 09/11/14)

(VietCatholic.net- Ngày

08/11/14)

Thay đ i quan tr ng t i T

Theo ký giả Cathy Lynn Grossman của Religion News
Service: 46 % thích tìm hiểu các

, 20 %
web hoặc các áp dụng xã hội nh :

Chia sẻ niềm tin của mình trên Facebook, xin cầu nguyện trên
Twitter, nhắc ình ã

õi tr
N ò

% ã chia sẻ
N

iên
mạng nhất”. ò trên ã cho biết kết quả %
xem truyền hình về tôn giáo, 20 % nghe truyền thanh về tôn giáo,
19 %

ìm hiểu vấn ò cho thấy tín hữu Công
giáo

, mà cả sinh hoạt dân chính và từ thiện nữa.

người Mỹ trưởng thành chia sẻ về
đức tin trên Internet cho biết họ là thành phần của hoạt động
tâm linh trực tuyến trên các trang ư

đến việc m đ đi nhà thờ trên tin nhắn… ĐGH
Phanxicô có hơn 4.6 triệu là người Mỹ, theo d ương
mục Twitter @Pontifex của gài. Một cuộc thăm d về “Tôn Giáo
và Các Phương Tiện Điện Tử” vừa được Pew phát hành cho thấy
40 đ đức tin của họ trong khung cảnh đời thực. Smith
cho hay: “ hững người thường năng đi nhà thờ nhất chính là
những người thường tham dự các sinh hoạt về tôn giáo trên l

Cuộc thăm d như sau: 23

nghe nhạc rock Kitô giáo. Đây là lần đầu tiên dự án tôn giáo
của Pew t đề này. Cuộc thăm d

là những người năng tham gia không những vào sinh hoạt tôn
giáo

đang , đa số

đ

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

Orange.

* :00 pm Thứ Sáu ngày 21/11/2014 5:00 pm Chúa Nhật ngày 23/11/2014
* từ 7:00 am Thứ Bảy 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 GẶP GỠ CHÚA & MONG ƯỚC TIN MỪNG CỦA NGÀI 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 amđ Hai đ Nămđ

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

Hoặ ếnTTCG trong giờ làmviệ ến 5:00 pm từThứ 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)

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:

6 � Chuùa Nhaät ngaøy 16-11-2014  -  Chuùa Nhaät XXXIII Thöôøng Nieân

12:45 PM to 2:15 PM Saturday, November 22, 2014 at St.
Bonaventure Church 16400 Springdale Ave., Huntington
Beach,

12:45PM:Gathering then Ice breaker
1:00PM–1:10: Introduction andOpeningPrayer
1:10 PM – 2:00: Talks on the Vocation of Children (Bài chia

sẻ
2:00PM–2:10:Questions andAnswers
2:10PM–2:15:ConcludingPrayer
2:15PM: Closing.
For further formation, please callMr.Quý at 714-531-8540

CA 92649. The Vocation group of Cộng Đoàn
HuntingtonBeach organizes this program :

: “Ơngọi làmcon” )

� ĐêmThánh Ca Giáng Sinh – Của Giáo Xứ LaVang

Giáo xứ Ðức Mẹ La Vang sẽ tổ chức
II, vào lúc 7:30 tối

thu hình trực tiếp thành DVD, do sự hỗ trợ

Đêm Thánh Ca Giáng
Sinh GLORIA thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 tới
đây, (1 tuần trước Ngày Tạ Ơn, Thanksgiving's Day.) Đêm
Thánh Ca này được

(Thông cáo... tiếp theo trang 5)

ưu ái
hàng đầu

hưởng ứng cuộc gây quỹ này.
Với số tiền ủng hộ từ mức 500 dollars trở lên, sẽ được quy thành

để đến xem Đêm Thánh Ca

đường Harbor đường First và
McFadden,

in chân thành cảm ơn

của với hầu hết
các ca sĩ của trung tâm.

Giáng Sinh. Xin
òng Giáo xứ sau các thánh lễ cuối

tuần hoặc liên lạc với chúng tôi qua
. Giáo xứ nằm trên , giữa

288 S. Harbor Blvd, SantaAna, CA92704.
Chúng tôi x và trân trọng kính mời toàn

thể quí vị.

Trung Tâm Thúy Nga Paris By Night,

òa Giáo Dục Nhà Ðức Tin và
Ðức Mẹ La Vang trong khuôn viên giáo xứ. Một

òng
thủ

“vé tặng”

Mục đích của Đêm Thánh
Ca là nhằm gây quỹ xây dựng t
đài ài Đức
Mẹ La Vang, quy mô và linh thiêng, nằm ngay trong l

đô của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ.

đ

Kính mong quí vị quảng đại

quý vị
đến gặp chúng tôi tại Văn ph

số điện thoại (714) 775-
6200

LinhMụcChánhXứGiuseNguyễnVănLuân



Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 611 7�

(tiếp theo trang 1)

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

chọn và qúy gía t

òng tin hoạt

ình bác á

ình các dân tộc hòa giải với nhau,
huynh

òa giải cho tất cả mọi ng ãy khẩn
nài sự bầu

ình
yêu Ng ã

òa thánh cho mọi ng

Các
ã dẫn

ã

ã
yêu cầu tham gia hội nghị do sự gia t ỷ
trong giáo phận của các ngài. Ông Cascioli nói với thông tấn xã
CNA: “Trừ tà ã trở thành một tr

rước mặt Thiên Chúa (x. Pr 2,4-8). Nhờ sức mạnh
của bí tích Thánh Tẩy, mỗi Kitô hữu là phần “đền thờ của Thiên
Chúa” (1 Cr 3,9). Giáo Hội, trong nguồn gốc sự sống và sứ mệnh
của nó trong thế giới, là một cộng đoàn được thành lập để tuyên
xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là Đấng
Cứu Độ con người, một l động bác ái. Giáo Hội được
mời gọi là cộng đoàn đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô qua bí tích Rửa Tội,
tuyên xưng niềm tin nơi Người và can đảm làm chứng cho niềm tin
ấy trong t i. ĐTC nói tiếp trong bài huấn dụ: “Ngày lễ cung
hiến Vương Cung thánh đường Laterano mời gọi chúng ta suy
niệm về sự hiệp thông của tất cả mọi Giáo Hội, nghĩa là của Cộng
đoàn Kitô dấn thân để nhân loại thắng vượt các biên giới của thù
nghịch và thờ ơ, xây dựng các cây cầu hiểu biết và đối thoại; làm
cho thế giới trở thành một gia đ

đệ và liên đới. Giáo Hội chính là dấu chỉ mang Tin Mừng, sứ
điệp hy vọng và h ười. Chúng ta h

cử cả Mẹ Maria Rất Thánh, để Mẹ giúp chúng ta trở
thành “nhà của Thiên Chúa” như Mẹ, là đền thờ sống động của t

ười. Tiếp đến Đức Thánh Cha đ đọc Kinh Truyền Tin và
ban phép lành t ười.

chuyên gia Công Giáo nói sự suy giảm đức tin tại phương
Tây, sự gia tăng các hoạt động huyền bí đ đến nhu cầu cấp
thiết ngày càng gia tăng của việc trừ tà. Kết luận này đ được đưa ra
sau hội nghị khoáng đại lần thứ 12 của InternationalAssociation of
Exorcists (AIE) – Hiệp hội quốc tế các nhà trừ tà – nhóm tại Rôma
từ 20 đến 25 tháng 10 vừa qua. Phát ngôn viên của AIE, tiến sĩ
Valter Cascioli, cho biết một số lượng các Giám mục và Hồng Y đ

ường hợp mục vụ khẩn cấp." Sự

�

�

ĐứcThánh Cha kêu gọi các tu sĩ nam nữ

Trừ tà là một nhu cầu mục vụ khẩn cấp

(VietVatican.org- Ngày

07/11/14)

(VietCatholic.net- Ngày

08/11/14)

ăng hoạt động của ma qu

đ

VATICAN - ĐTC mời gọi các tu sĩ nam nữ giúp đỡ Giáo Hội
gia tăng sức thu hút đối với con người qua cuộc sống chứng tá Tin
Mừng và huynh đệ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp
kiến ngày 7-11-14 dành cho 100 Bề trên tham dự viên Đại hội của
Hội đồng các Bề trên thượng cấp các d

được tăng trưởng; v ước chứng tá thực
trong đời sống của một nam tu sĩ, một nữ tu làm cho mọi người tự
hỏi: “Điều g đẩy người này đi xa hơn chân trời phàm tục?”
ĐTC giải thích: Các tu sĩ được kêu gọi làm chứng tá về một cuộc
sống theo tinh thần Phúc Âm, đồng hóa với sự thánh thiện.

án cải, có đời sống kinh nguyện
và thờ lạy.” ĐTC đệ, đi ngược
với nền văn hóa thịnh hành ngày nay theo cá nhân chủ nghĩa. Đó là
một nền văn hóa làm hao m đầu từ tế bào đầu tiên là
gia đ ến có thể giúp đỡ Giáo Hội và toàn thể
x đời sống huynh đệ, chứng tỏ cho mọi
người thấy rằng có thể sống chung với nhau như anh em trong sự
khác biệt!”

òng nam ở Italia.
ì giúp Giáo Hội thực hiện “sự thu

hút”, làm cho Giáo Hội ì tr

ì thúc

òi phải có sự ho
ã cổ võ các tu sĩ sống tình huynh

òn xã hội, bắt
ình.

ã hội bằng chứng tá về

ĐTC
khẳng định rằng: “Đời sống tu tr

Cuộc
sống chứng tá ấy đ

đ

Đời sống thánh hi

gia tăng hoạt động ma quỷ bắt nguồn từ suy giảm đức tin cá nhân,
cùng với sự gia tăng quảng bá sự t oạt
động huyền bí như cầu cơ và những tr ười
chết. Cha Stephen Doktorczyk, một linh mục của Giáo Phận
Orange, đ

ười bị quỷ ám, cho biết người trẻ ngày nay thường bị
dụ dỗ dần vào các hoạt động thần bí mà thoạt đầu xem ra vô hại.
Ngài nhắc lại rằng: Theo Giáo L

ười chết hay những cách khác ngỡ rằng sẽ
đoán được tương lai. Ngài nhắc lại: Đoạn 2116 và 2117 Sách Giáo
L

berti, ngoại trưởng T
ĐHY Raymond Burke

66 tuổi, được bổ nhiệm làm người Bảo Trợ Hội hiệp sĩ Malta. Đức
TGM Mamberti người Pháp, năm nay 62 tuổi, nguyên là Sứ thần
T ước khi được ĐTC Biển Đức 16 bổ nhiệm
làm ngoại trưởng cách đây 8 năm. Ngoài ra, ĐTC đ Đức
TGM Paul Richard Gallagher làm tân ngoại trưởng của T

Đức TGM Gallagher ngườiAnh, 60 tuổi, cho đến nay là Sứ
thần T ước đó

đến 2012. Hội hiệp sĩ Malta, gọi tắt là
SMOM, là một “d động từ thiện
bác ái, với 13 ngàn thành viên và 80 ngàn người thiện nguyện tại
120 nước trên thế giới, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với
hơn 104 quốc gia. Với sự thuyên chuyển ĐHY Burke, hiện nay
không c ười Mỹ nào đứng đầu một cơ quan trung ương T

ò mò và sự tham gia vào các h
ò liên lạc với linh hồn ng

ã tham gia hội thảo chữa bệnh và ã nhiều lần cầu nguyện
trên những ng

ý của Giáo Hội Công Giáo, các tín
hữu Công Giáo phải loại bỏ mọi hình thức bói toán, cậy nhờ Satan
hay ma quỉ, gọi hồn ng

ý của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng:

ã bổ nhiệm
òa Thánh, làm Tân Chủ tịch

Tối Cao Pháp viện của Tòa Thánh thay thế

òa Thánh tại Sudan tr
ã bổ nhiệm

òa
Thánh.

òa Thánh tại Australia. Tr ngài làm Sứ thần Tòa
Thánh tại Guatemala từ 2009

òng hiệp sĩ”, hiện nay chuyên hoạt

òn vị ng òa
Thánh.

đ

VATICAN - Hôm 8-11-14, ĐTC đ Đức TGM
Dominique Mam

“Coi tử vi, chiêm tinh, xem
chỉ tay, giải điều mộng, xin xăm, bói toán quá khứ vị lai, đồng
bóng, là những h ước muốn có quyền trên thời
gian, trên lịch sử và trên cả con người, cũng như ướcmuốn liên kết
với các thế lực huyền bí.

được quyền lực siêu phàm trên người khác dù là để
chữa bệnh, cũng lỗi nặng nhân đức thờ phượng. Các việc nầy càng
đáng lên án hơn nữa khi có dụng ười, hay nhờ đến sự can
thiệp của ma quỉ. Mang bùa cũng là điều đáng trách. Chiêu hồn
thường đi kèm cả bói toán hay ma thuật. Hội Thánh cảnh giác các
tín hữu phải xa lánh các điều ấy. Khi dùng các phương thuốc gia
truyền, không được kêu cầu các thế lực ma quỉ cũng như lợi dụng
sự nhẹ dạ của người khác.”

ình thức che giấu

Ðiều này nghịch lại với lòng tôn kính và
thần phục chỉ dành cho Thiên Chúa. Ai muốn dùng ma thuật hay
pháp thuật vụ
mình và nắm

ý hại ng

để chế ngự các thế lực huyền bí, bắt chúng phục

�

�

Tâm linh và trực tuyến

ổ ọ ạ òa Thánh

(Thanhlinh.net- Ngày 09/11/14)

(VietCatholic.net- Ngày

08/11/14)

Thay đ i quan tr ng t i T

Theo ký giả Cathy Lynn Grossman của Religion News
Service: 46 % thích tìm hiểu các

, 20 %
web hoặc các áp dụng xã hội nh :

Chia sẻ niềm tin của mình trên Facebook, xin cầu nguyện trên
Twitter, nhắc ình ã

õi tr
N ò

% ã chia sẻ
N

iên
mạng nhất”. ò trên ã cho biết kết quả %
xem truyền hình về tôn giáo, 20 % nghe truyền thanh về tôn giáo,
19 %

ìm hiểu vấn ò cho thấy tín hữu Công
giáo

, mà cả sinh hoạt dân chính và từ thiện nữa.

người Mỹ trưởng thành chia sẻ về
đức tin trên Internet cho biết họ là thành phần của hoạt động
tâm linh trực tuyến trên các trang ư

đến việc m đ đi nhà thờ trên tin nhắn… ĐGH
Phanxicô có hơn 4.6 triệu là người Mỹ, theo d ương
mục Twitter @Pontifex của gài. Một cuộc thăm d về “Tôn Giáo
và Các Phương Tiện Điện Tử” vừa được Pew phát hành cho thấy
40 đ đức tin của họ trong khung cảnh đời thực. Smith
cho hay: “ hững người thường năng đi nhà thờ nhất chính là
những người thường tham dự các sinh hoạt về tôn giáo trên l

Cuộc thăm d như sau: 23

nghe nhạc rock Kitô giáo. Đây là lần đầu tiên dự án tôn giáo
của Pew t đề này. Cuộc thăm d

là những người năng tham gia không những vào sinh hoạt tôn
giáo

đang , đa số

đ

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

Orange.

* :00 pm Thứ Sáu ngày 21/11/2014 5:00 pm Chúa Nhật ngày 23/11/2014
* từ 7:00 am Thứ Bảy 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 GẶP GỠ CHÚA & MONG ƯỚC TIN MỪNG CỦA NGÀI 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 amđ Hai đ Nămđ

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

Hoặ ếnTTCG trong giờ làmviệ ến 5:00 pm từThứ 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)

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:
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12:45 PM to 2:15 PM Saturday, November 22, 2014 at St.
Bonaventure Church 16400 Springdale Ave., Huntington
Beach,

12:45PM:Gathering then Ice breaker
1:00PM–1:10: Introduction andOpeningPrayer
1:10 PM – 2:00: Talks on the Vocation of Children (Bài chia

sẻ
2:00PM–2:10:Questions andAnswers
2:10PM–2:15:ConcludingPrayer
2:15PM: Closing.
For further formation, please callMr.Quý at 714-531-8540

CA 92649. The Vocation group of Cộng Đoàn
HuntingtonBeach organizes this program :

: “Ơngọi làmcon” )

� ĐêmThánh Ca Giáng Sinh – Của Giáo Xứ LaVang

Giáo xứ Ðức Mẹ La Vang sẽ tổ chức
II, vào lúc 7:30 tối

thu hình trực tiếp thành DVD, do sự hỗ trợ

Đêm Thánh Ca Giáng
Sinh GLORIA thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 tới
đây, (1 tuần trước Ngày Tạ Ơn, Thanksgiving's Day.) Đêm
Thánh Ca này được

(Thông cáo... tiếp theo trang 5)

ưu ái
hàng đầu

hưởng ứng cuộc gây quỹ này.
Với số tiền ủng hộ từ mức 500 dollars trở lên, sẽ được quy thành

để đến xem Đêm Thánh Ca

đường Harbor đường First và
McFadden,

in chân thành cảm ơn

của với hầu hết
các ca sĩ của trung tâm.

Giáng Sinh. Xin
òng Giáo xứ sau các thánh lễ cuối

tuần hoặc liên lạc với chúng tôi qua
. Giáo xứ nằm trên , giữa

288 S. Harbor Blvd, SantaAna, CA92704.
Chúng tôi x và trân trọng kính mời toàn

thể quí vị.

Trung Tâm Thúy Nga Paris By Night,

òa Giáo Dục Nhà Ðức Tin và
Ðức Mẹ La Vang trong khuôn viên giáo xứ. Một

òng
thủ

“vé tặng”

Mục đích của Đêm Thánh
Ca là nhằm gây quỹ xây dựng t
đài ài Đức
Mẹ La Vang, quy mô và linh thiêng, nằm ngay trong l

đô của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ.

đ

Kính mong quí vị quảng đại

quý vị
đến gặp chúng tôi tại Văn ph

số điện thoại (714) 775-
6200

LinhMụcChánhXứGiuseNguyễnVănLuân



� 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.

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

VÌ DỊP LỄ TẾT

Đ U NĂM I Đ Đ

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

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

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

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

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

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

ể tìm kiế

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

u đ

ng đ

Đ
, đ

n đi: $379 (P4N), $439
n đi

�

�

�

Cầu Thang Thánh Giuse

ề ức Mẹ Hố Cát

ờng Fanxico Assisi

.
Đ n Đ a

lành, nơi đư

a các nơi thăm vi
đư c và hư ng ngư

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

đ
đư i như

Vương Cung Thánh Đư

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

đ

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

Từ 29 12 ến 1 -1- 2015.

đêm đón DƯƠNG L

Tour 4 ngày 3 đêm. -

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

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

nh Bưu đi
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 11/2014

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

�

�

Ý chung:

Ý truyền giáo:

Cầu cho những người cô đơ ược cảm
thấy Chúa gần gũi và nhận được sự trợ giúp của tha
nhân.

Cầu cho các chủng sinh và tu sĩ trẻ có
được những nhà đào tạo tài giỏi và khôn ngoan.

n đ

� Tuầ ử ậ ấ ử ạ ệ ạn C u Nh t Kh n Các Thánh T Đ o Vi t Nam T i
TrungTâm Công Giáo

Xin thông báo cùng toàn thể quýÔngBà vàAnhChị Em:

vào Chúa Nhật 23/11/2014,
lúc 2giờ30 chiều.

Kính mời quý Ông Bà vàAnh Chị Em bớt thời giờ
dự tuần khấn, hợp ý cầu nguyện với Cha và

ình và
nhận ý khấn nguyện.

Đền
ThánhTửĐạoViệt Nam sẽ bắt đầu tuần khấnCửuNhật kính các
Thánh Tử Đạo Việt Nam bắt đầu Thứ Bảy ngày 13/11/2014 đến
22/11/2014 trước thánh lễ 9 giờ sáng trong tuần và kết thúc với
Đại Lễ mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại trường Đại
Học Irvine, UCI Bren Event Center

Đền Thánh tại Trung
Tâm Công Giáo. Nguyện xin Chúa qua lời của Mẹ La Vang và
CácThánhTửĐạoViệt Nambanmuôn phúc lành cho gia đ

được các ơn như

đến tham

� Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 195

Văn ph

đến Thứ Năm lúc 9am – 4

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

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

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

. Không hoàn tiền lại sau khi
đ
đầy đủ điều kiện. Xin nhắc nhở các học viên ngoài việc học lớp
DựBị HônNhân, phải liên lạc trực tiếp với các Cha Quản Nhiệm

hoặcChaXứnơim ưngụđể lập hồ sơ hôn phối.
Đơn ghi danh có thể lấy

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.

ình c

.
trên Website:

Cha Trần Chung

ìm
Hiểu - -

òan
Huntington Beach) 16400 Springdale Ave., Huntington Beach,
CA92649

www.vncatholic. net.
hiepthong2013@gmail.com

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

� BuổiTìm Hiểu Ơn Gọi

và Sơ Thu Mai cùng với Hội Bảo Trợ Ơn
Thiên Triệu thân mời các học sinh trung học, sinh viên đại học,
các em và huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, các em học Thêm
Sức, giới trẻ Công Giáo, và người trẻ khác, tham dự Buổi T

Ơn Gọi từ 12:45 PM đến 2:15 PM Thứ Bảy ngày 22 11
2014 tại hội trường nhà thờ St. Bonaventure (cộng đ

Fr. Charles Chung Trần, Sr. Thu Mai and the Vietnamese
Association for Vocations invite all students high school and
college, Confirmation group, Youth group, Eucharistic Group,
and other youth, to attend the Call To Serve Discernment from

Thánh lễ ại trào lúc 11:30 ứ c ủ tế ồng tế với
ức Cha là Linh Mục Joseph Nguyễn Thái ớ ều hành Trung Tâm Công Giáo,

cùng với các Linh Mục trong Cộ ồng Công GiáoViệt Nam giáo Phận Orange.

Kính mời ứ ức Ông, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý S ý Tu Sĩ Nam Nữ và
BCH Cộng ồng, các Chủ Tịch và BCH các Cộ ộ ởng, ởng, và các
Ban Trị Sự cấp Cộ ồng và Cộ n Chúa bớt chút thì giờ ến tham dự.

Sự tham dự ảo của quý vị sẽ làm cho cuộ ớc và Thánh Lễ thêm phần long trọ
ồng thời nói lên lò ù ối với các Thánh Tử ạo Tại Việt Nam nói riêng và sự hiệp nhất của Giáo Hội nói chung.

Trân trọng kính mời,

TM. BCH Cộ ồng Công Giáo Việt nam Giáo Phận Orange

Chủ Tịch Ban Chấp Hành: Lâm Kim Bảo

Các C

L ức Mẹ Vô nhiễ ức Mẹ La
Vang, Chúa Kitô Cứu Thế và Orange.

đ sáng do Đ
Đ

ng Đ

Đ c Cha, Quý Đ
Đ Đ

ng Đ đ

đông đ ng,
đ ng s ng kính đ Đ

ng Đ

m, Đ

c Cha Mai Thanh Lương h . Cùng đ
- Linh Hư ng và đi

ơ, Qu
ng Đoàn, các H i Trư oàn Trư

ng Đoàn Dâ

c rư

CĐ: Anaheim, Costa Mesa, Westminster, St. Barbara, Huntington Beach, St. olumban và Tustin.

Các CĐ: St. Polycarp, St. Nicolas, GX. Chính Toà Chúa Kitô, Thánh inh, Đ

Chầu Thánh Thể Kính Các Thánh Tử ạo tại TTCG/VN.Đ
Thứ Bẩy ngày 22 tháng 11 năm 2014

10:15 - 11:15 AM:
11:30 - 12:30 PM:

Thông Cáo ại Lễ Các Thánh Tử ạo Tại Việt NamĐ Đ
Sẽ ợc tổ chức tại UCI- Bren Events Center thuộc giáo Phận Orange.

Cuộ ớc kiệu lúc 9:15 am và giảng thuyết lúc 10:20 am
Chúa Nhậ ại 100 Bren Events Center Irvine, CA 92697

đư
c rư

t ngày 23 tháng 11 năm 2014 t

(xem tiếp trang 6)


