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DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Số 605Chúa Nhật 5-10-2014 CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

HOA LỢI

Khi giảng về việc giữ ngày Chúa nhật, một linh mụ ã minh họa
bằngcâuchuyệ : "Mộtbàkiađichợmangtheo7quantiềntrongtúiáo.Khi
tới chợ,bàtrôngthấymộtngườiđànôngbịquè,áoquầ ồiănxin
bênvệ ường.Bàthấy tộinghiệpnênđãmóctúi rachohắn6quantiềnvàchỉgiữ lại
duymộ ợ. Nhưng tên ănmày này vốn tham lam, thấy bà ân nhân vẫn
cònmộtquantiềnởtrongtúi,hắnta liềnbámsát theovànhâncơhộibàsơý,hắ
ã ắpnốt quan tiền còn lại. Khi nghe câu chuyện về tên ănmày tham lamnày,

có lẽai trongchúngtacũngnghĩhắntađúng làmột tênmạt rệ ỉ vàbị
trừng phạt!" Rồi vị linhmụ ặt vấ ề với cộng đoàn: Còn chúng ta thì sao? Trong
một tuần lễ ã ban cho chúng ta 6 ngày lao ộng kiế ế mà còn duy
mộtngàyChúanhậ ể tadànhramànhớ ếnChúa, làmcácviệc thờphượngkính
mến Chúa và các việc bác ái phục vụ tha nhân, nhưng nhiề ã tiếc
xót, vẫn làm việc thêmmong kiếmnhiều tiề ầy túi tham! Như vậy, chúng ta
sẽ làhạngngườinào?

Bài Phúc Âm hôm nay, Mt 21, 33-43, được gọi là “dụ ngôn những ề
ể diễn tả về những gì chúng ta ã làm cho Thiên Chúa là một ông chủ tốt

lành.Tấtcả ều lànhữ ề ượcChúatraochonhiệmvụ làphải làm
sảnsinh ranhiềuhoa lợi trongvườnnhocủaNgài. Sống trongơngọihônnhânhay
tu trì, tất cả chúng ta ều ược ông chủ trao cho công việc quản lý một vườn nho
trongđó toàn lànhữnggiốngnho tốt. Đó là cha,mẹ, vợ, chồng, concái, cháuchắt,
nhữngngười thânyêu, vàcácbạnhữu tốt lành.Nhiệmvụcủachúng ta làphải làm
cho những cây nho này trổ sinh hoa trái ngon ngọt và sinh thật nhiều hoa lợi cho
Ngài. Khi chamẹ, vợ chồngbiết hy sinh, biết dành thờ ể ạydỗvà
gầngũi với nhau và với con cái và khi con cái biết kính trọng, vâng lời, và thảohiếu
với chamẹ, thì lúc ạo chonhữngcâynho trongvườnmột sứ ề kháng
rấtmạnh, sẽ không bị sâu rầy tấn công vàmang lại thật nhiều hoa lợi cho chủ. Khi
vợ chồng sống hòa thuận, yêu thương, kiên nhẫn, tha thứ ỡ nhau, trung tín
với lời thề hứa “suố ời chung thuỷ với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian
nan, khi bịnh hoạn...” là lúc đó ta đang tạo ra những luồng giómát và ấm áp kích
thích nhữ ơm bông kết trái thật xum xuê. Như thế là ông chủ sẽ
ượcnhiềuhoa lợi! Khi sinhhoạt trongcácnhóm, cácđoàn thểvàcộngđoànbằng

tình yêu thương hợp nhất trao ban là chúng ta đã làm phát sinh hoa lợi thiêng
liêng.

Nếu chúngmình thấy chưa có hoa lợ ể nộp cho ông chủ thì hãy nhanh tay
lên,maumắnthihành,bạnvà tôi vẫncòn thờ ể làmchohoa lợi củaôngchủ
nảy sinh thêm.Đừ ểchoôngchủnổi giậnvà “trudiệt bọnchúng “mình”, và cho
các táđiềnkháccanh tácvườnnho (Mt. 25:41). Chúng tahãycầunguyệ
ể trở thànhnhữngngười quản lý thôngminh và khôn khéo, biết làm sao cho hoa

lợi của ông chủ nảy sinh gấp bội. Làm được như vậy chắc chắn ông chủ sẽ rất hài
lòng!
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Lm Joseph Nguyễn Thái

ĐTC Phanxicô k huyến
khích chuẩn bị Hội Nghị Thánh
Thể Quốc Tế lần thứ 51, tại Phi
Luật Tân (VietCatholic News, 27-9-
2014)

Hội nghị này sẽ tiến hành tại
thành phố Cebu (Philippines), từ
24 ến 31 tháng Giêng n m 2016,
với chủ ề "ChúaKitô ở trong anh
chị em, niềm hy vọng vinh
quang." Khi gặp gỡ 80 ại biểu
của các H GM trên thế giới về
Roma ể thamdự ại hội chuẩn bị
cho Hội nghị Thánh Thể, TC
Phanxicô ã nhận xét: nhân loại
ngày nay ang thiếu hy vọng, vì
thế, họ cần ược lắng nghe sứ iệp
về niềm hy vọng của chúng ta
trong Chúa Giêsu Kitô. Hội nghị
ThánhThể quốc tế lần thứ 51 là cơ
hội ể cảm nghiệm và hiểu Thánh
Thể nhưmột cuộc gặp gỡ biến ổi
với Chúa trong lời Ngài và hy tế
tình thương của Ngài, ể ược
sống và sống dồi dào; cũng là cơ
hội thuận tiện ể tái khám phá ức
tin như nguồn mạch ân sủng,
mang lại niềm vui và hy vọng,
trong ời sống bản thân, gia ình
và xã hội. Cuộc gặp gỡ với Chúa
Giêsu trong phép Thánh Thể sẽ là

đ ă
đ

đ
Đ

đ Đ
Đ

đ
đ
đ đ

đ
đ

đ đ

đ đ

đ đ



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



LÔØI
CHUÙA

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

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

Is 25:6-10a

Pl 4:12-14, 19-20

Mt 22:1-14

Ngày      tháng      năm 20112 10 4

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 605 � 3

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

BAØI ÑOÏC II

Toâi seõ ca taëng ngöôøi yeâu baøi haùt cuûa coâ baùc toâi veà vöôøn
nho. Ngöôøi toâi yeâu coù moät vöôøn nho treân ñoài xinh töôi. Ngöôøi
raøo giaäu, nhaët ñaù, troàng caây choïn loïc, xaây thaùp giöõa vöôøn, laäp
maùy eùp trong vöôøn, vaø troâng mong noù sinh quaû nho, nhöng noù
laïi sinh toaøn nho daïi. Vaäy giôø ñaây, hôõi daân cö Gieârusalem vaø
ngöôøi Giuña, haõy luaän xeùt giöõa ta vaø vöôøn nho ta. Naøo coøn
vieäc gì phaûi laøm cho vöôøn nho ta maø ta ñaõ khoâng laøm? Sao ta
troâng mong noù sinh quaû nho, maø noù laïi sinh quaû nho daïi! Giôø
ñaây ta toû baøy cho caùc ngöôi bieát ta seõ laøm gì ñoái vôùi vöôøn nho
ta; Ta seõ phaù haøng raøo, ñeå noù bò taøn phaù, seõ phaù töôøng ñeå noù
phaûi bò giaày ñaïp. Ta seõ boû noù hoang vu: khoâng caét tæa, khoâng
vun xôùi: gai goùc seõ moïc leân vaø ta seõ khieán maây khoâng möa
xuoáng treân noù. Vöôøn nho cuûa Chuùa caùc ñaïo binh laø nhaø Israel:
vaø ngöôøi Giuña laø choài caây Chuùa vui thích: Ta troâng mong noù
thöïc haønh ñieàu chính tröïc, nhöng ñaây toaøn söï gian aùc. Ta troâng
mong noù thöïc haønh ñöùc coâng bình, nhöng ñaây toaøn laø tieáng keâu
oan.

Anh chò em thaân meán, anh chò em ñöøng lo laéng gì heát,
nhöng trong khi caàu nguyeân, anh chò em haõy trình baøy nhöõng
öôùc voïng leân cuøng Chuùa, baèng kinh nguyeän vaø lôøi caàu xin ñi
ñoâi vôùi lôøi caûm taï. Vaø bình an cuûa Thieân Chuùa vöôït moïi trí

Is 5:1-7

Baøi trích saùch Tieân Tri Isaia.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Tv 79:9 vaø 12, 13-14, 15-16, 19-20
(Is 5, 7a)

Töø Ai-Caäp Chuùa ñaõ mang veà moät goác nho,
Chuùa ñaõ ñuoåi chö daân ñi ñeå öông troàng noù.
Noù vöôn ngaønh ra cho tôùi nôi bieån caû,
vöôn choài non cho tôùi choã ñaïi giang.

Taïi sao Ngaøi phaù vôõ haøng raøo,
ñeå bao khaùch qua ñöôøng ñeàu laûy haùi noù,
ñeå lôïn röøng xoâng ra taøn phaù,
vaø muoâng thuù ngoaøi ñoàng duøng noù laøm coû nuoâi thaân?

Laïy Chuùa thieân binh, xin thöông trôû laïi,
töï trôøi cao xin nhìn coi vaø thaêm vieáng khoùm nho naøy.
Xin baûo veä khoùm nho maø tay höõu Ngaøi ñaõ caáy,
baûo veä ngaønh nho maø Ngaøi ñaõ cuûng coá cho mình.

Chuùng con seõ khoâng coøn rôøi xa Chuùa nöõa,
Chuùa cho chuùng con ñöôïc soáng vaø chuùng con ca tuïng danh
Ngaøi.
Laïy Chuùa thieân binh, xin cho chuùng con ñöôïc phuïc hoài,
Xin toû thieân nhan hieàn töø Chuùa ra,
haàu cho chuùng con ñöôïc ôn cöùu soáng.

Phil 4:6-9

Baøi trích thö Thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà göûi tín höõu Philippheâ.

Ñ. Vöôøn nho cuûa Chuùa laø nhaø Israel

Ñ.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

hieåu, seõ giöõ gìn loøng trí anh chò em trong Chuùa Gieâsu Kitoâ. Vaû
laïi, hôõi anh chò em, nhöõng gì laø chaân thaät, trong saïch, coâng
chính, laø thaùnh thieän, ñaùng yeâu chuoäng, danh thôm tieáng toát, laø
nhaân ñöùc, laø luaät phaùp ñaùng khen, thì anh chò em haõy töôûng
nghó nhöõng söï aáy. Nhöõng ñieàu anh chò em ñaõ hoïc bieát, ñaõ laõnh
nhaän, ñaõ nghe vaø ñaõ thaáy nôi toâi, anh chò em haõy ñem nhöõng
ñieàu ñoù ra thöïc haønh, thì Thieân Chuùa bình an seõ ôû cuøng anh chò
em.

Alleluia, alleluia. Chuùa phaùn: “Thaày laø ñöôøng, laø söï thaät
vaø laø söï soáng, khoâng ai ñeán ñöôïc vôùi Cha maø khoâng qua
Thaày.” Alleluia.

Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc thöôïng teá vaø caùc kyø laõo
trong daân raèng: “Caùc oâng haõy nghe duï ngoân naøy: Coù oâng chuû
nhaø kia troàng ñöôïc moät vöôøn nho; OÂng raøo daäu chung quanh,
ñaøo haàm eùp röôïu vaø xaây thaùp canh; ñoaïn oâng cho taù ñieàn thueâ,
roài ñi phöông xa. Ñeán muøa nho, oâng sai ñaày tôù ñeán nhaø taù ñieàn
ñeå thu phaàn hoa lôïi. Nhöng nhöõng ngöôøi laøm vöôøn nho baét caùc
ñaày tôù oâng: ñaùnh ñöùa naøy, gieát ñöùa kia vaø neùm ñaù ñöùa khaùc.
Chuû laïi sai moät soá ñaày tôù khaùc ñoâng hôn tröôùc, nhöng hoï cuõng
xöû vôùi chuùng nhö vaäy. Sau cuøng chuû sai chính con trai mình
ñeán vôùi hoï, vì nghó raèng: 'Hoï seõ kính neå con trai mình.' Nhöng
boïn laøm vöôøn vöøa thaáy con trai oâng chuû lieàn baûo nhau: 'Ñöùa
con thöøa töï kia roài: Naøo anh em! Chuùng ta haõy gieát noù ñi vaø
chieám laáy gia taøi cuûa noù.' Roài hoï baét caäu, loâi ra khoûi vöôøn nho
maø gieát. Vaäy khi chuû veà, oâng seõ xöû trí vôùi boïn hoï theá naøo?”
Caùc oâng traû lôøi: “OÂng seõ tru dieät boïn hung aùc ñoù vaø seõ cho
ngöôøi khaùc thueâ vöôøn nho ñeå cöù muøa noäp phaàn hoa lôïi.” Chuùa
Gieâsu phaùn: “Caùc oâng chöa bao giôø ñoïc thaáy trong Kinh
Thaùnh: 'Chính vieân ñaù boïn thôï loaïi ra, ñaõ trôû neân vieân ñaù goùc:
ñoù laø vieäc Chuùa laøm vaø laø vieäc laï luøng tröôùc maét chuùng ta!'
Bôûi vaäy, Ta baûo caùc oâng: Nöôùc Thieân Chuùa seõ caát khoûi caùc
oâng ñeå trao cho daân toäc khaùc bieát laøm cho troå sinh hoa traùi.”
Caùc thöôïng teá vaø bieät phaùi nghe duï ngoân ñoù, thì hieåu Ngöôøi aùm
chæ veà mình. Hoï lieàn tìm caùch baét Ngöôøi, nhöng laïi sôï daân
chuùng, vì thieân haï ñeàu toân Ngöôøi laø tieân tri.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Ga 14:5

Mt 21:33-43

Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Mattheâoâ.

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

�
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ALLELUIA

PHUÙC AÂM

- Chúa Nhật 05-10-2014 Chúa Nhật XXVII Thường Niên
- Thứ Hai 06-10-2014 Thánh Bơ-ru-nô, linh mục

Chân Phước Marie-Rose Durocher,
trinh nữ

- Thứ Ba 07-10-2014 ứ ẹ ễ ớ
- ứ i-ô-ni-xi-ô, giám mục,

và các bạn, tử đạo
Thánh Gio-an Lê-ô-na-đi, linh mục

- Chúa Nhật 12-10-2014 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Đ c M Mân Côi, l nh
Th Năm 09-10-2014 Thánh Đ
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Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time.  (A)
Matthew 21:33-43

Jesus said to the chief priests and the elders of the people:
"Hear another parable. There was a landowner who planted a
vineyard, put a hedge around it, dug a wine press in it, and built a
tower.

Then he leased it to tenants and went on a journey. When
vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to
obtain his produce. But the tenants seized the servants and one
they beat, another they killed, and a third they stoned. Again he
sent other servants, more numerous than the first ones,

but they treated them in the same way. Finally, he sent his
son to them, thinking, 'They will respect my son.' But when the
tenants saw the son, they said to one another, 'This is the heir.
Come, let us kill him and acquire his inheritance.' They seized
him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will
the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?"
They answered him, "He will put those wretched men to a
wretched death and lease his vineyard to other tenants who will
give him the roduce at the proper times." Jesus said to them,
"Did you never read in the Scriptures: The stone that the
builders rejected has become the cornerstone; by the Lord has
this been done, and it is wonderful in our eyes? Therefore, I say
to you, the kingdom of God will be taken away from you and
given to a people that will produce its fruit."

"We will no more withdraw from You; give us new life." –
Psalm 80:19

The owner of the vineyard gave the tenant farmers several
opportunities to give him his share of the grapes (Mt 21:34ff).
Likewise, the Lord has given us several opportunities to die to
ourselves and bear fruit for Him (see Jn 12:24).

The owner of the vineyard eventually had to punish the
tenant farmers. Because they did not give him the fruit of his
vineyard, he gave them the fruit of their rebellion, that is, the
wages of sin which is death (Rm 6:23). Likewise, the Lord will
let us punish, destroy, and damn ourselves if we refuse to repent
of our sins.

The owner of the vineyard sent his son to the tenant farmers.
This was their last chance. Likewise, God the Father, the
Vinegrower, sent us His Son, the Vine (Jn 15:1, 5). Jesus
promised that those who live in Him and He in them will
produce fruit abundantly (Jn 15:5). Otherwise, they will be
"thrown in the fire and burnt" (Jn 15:6).

Repent! Believe in Jesus! Bear fruit for Him or die the
second death (see Rv 2:11).

"Once again, O Lord of hosts, look down from
heaven, and see; take care of this vine, and protect what Your
right hand has planted" (Ps 80:15-16).

"Finally, my brothers, your thoughts should be
wholly directed to all that is true, all that deserves respect, all
that is honest, pure, admirable, decent, virtuous, or worthy of
praise." – Phil 4:8

Praise You, Jesus, King of kings! You have won the

Reflection: GRAPES OFWRATH?

Prayer:

Promise:

Praise:

victory over sin and death, and You sit at the right hand of the
Father (Rv 3:21). We singYour praises forever!

- St. Maria Faustina Kowalska(1905-1938). St.
Faustina's name is forever linked to the annual feast of the
Divine Mercy (celebrated on the Second Sunday of Easter), the
divine mercy chaplet and the divine mercy prayer recited each
day at 3 p.m. by many people.

- St. Bruno (1030-1101) has the honor of having
founded a religious order which, as the saying goes, has never
had to be reformed because it was never deformed. No doubt
both the founder and the members would reject such high praise,
but it is an indication of the saint's intense love of a penitential
life in solitude.

- Our Lady of the Rosary. St. Pius V established this
feast in 1573. The purpose was to thank God for the victory of
Christians over the Turks at Lepanto—a victory attributed to the
praying of the rosary. Clement XI extended the feast to the
universal Church in 1716.

- St. Denis and Companions (d. 258?) we have the case
of a saint about whom almost nothing is known, yet one whose
cult has been a vigorous part of the Church's history for
centuries. We can only conclude that the deep impression the
saint made on the people of his day reflected a life of unusual
holiness. In all such cases, there are two fundamental facts: A
great man gave his life for Christ, and the Church has never
forgotten him—a human symbol of God's eternal mindfulness.

- St. John XXIII (1881-1963) Throughout his life,
Angelo Roncalli cooperated with God's grace, believing that the
job at hand was worthy of his best efforts. His sense of God's
providence made him the ideal person to promote a new
dialogue with Protestant and Orthodox Christians, as well as
with Jews and Muslims. In the sometimes noisy crypt of St.
Peter's Basilica, many people became silent on seeing the simple
tomb of Pope John XXIII, grateful for the gift of his life and
holiness. After the beatification, his tomb was moved into the
basilica itself.

Saints of the week

10.5

10.6

10.7

10.9

10.11

DANH SAÙCH CAÙC LM / VN MUÏC VUÏ CHO GIAÙO XÖÙ MYÕ

- LM. Nguyeãn Uy Syõ St. Martin De Porres Church 714-970-2771
St. Mary s by the Sea Church

714-456-6157

Pastoral Center 714-282-3082

Our Lady Queen of Angels Church 949-644-0200
- LM. Nguyeãn Troïng Hieáu, SVD St. Joseph Church, Placentia 714-528-1487
- LM. Nguyeãn Duy John St. Norbert Church 714-637-4360

- LM. Chu Vinh Quang 714-536-6913
- LM. Joseph Sôn Nguyeãn Ñaïi Hoïc UCI
- LM. Martin Nguyeãn Hieäp St. Irenaeus Church 714-826-0760
- LM. Vieät Peter Hoà
- LM. Anthony Hieán Vuõ St. Angela Merici Church 714-529-1821
- LM. Phaïm Chris Quoác Tuaán St. John Neumann Church 949-559-4006
- LM. Quaân Traàn Our Lady of Mt. Carmel Church 949-673-3775
- LM. Nguyeãn Tieán Bình Marywood Pastoral Center 714-282-3000
- LM. Bill Tuyeàn Cao St. Anthony Claret Church 714-776-0270
- LM. Vuõ Theá Toaøn University of California, Irvine 949-856-0211 x 05
- LM. Traàn Loäc St Timothy Church 949-249-4091
- LM. Phan Taán Khôûi St. Hedwig Church 562-296-9000
- LM. Traàn Martin Ñöùc 562-691-0533
- LM. Taï Anh Kieät Chaplain Mater Dei High School 714-754-7711
- LM. Buøi Tuaán St. Joachim Church 949-574-7400
- LM. Leâ Duy St. Anne Church, Seal Beach 562-431-0721
- LM. Joseph Chuaån Nguyeãn St. Anne Church, Santa Ana 714-835-7434
- LM. Vuõ Paul St. Kilian Church 949-586-4440
- LM. Benjamin Diep Hoang Saint Anthony Claret Church 714-776-0270
- LM. Joseph Ngöõ Tröông Our Lady Queen of Angels Church 949-219-1410
- LM. Traàn Charles

’

Our Lady of Guadalupe Church, La Habra
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Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 194

Lưu Ý Về“kinh Ngày Chúa Nhật”

Thông Báo Về Đêm Gia Đình NazarethTháng 10, 2014

Văn ph

đi

Gia Đ

i Học UCI, sẽ thuyết giảng tiếp nối chủ đề tháng 9 vừa qua:
“

” để kết thúc Năm Tân-Phúc-Âm-Hóa đời sống gia đ
c gia đ

Để chuẩn bị cho ĐH Gia Đ Đ

đến suốt năm 2015.

òng Trung Tâm sẽ nhận
94, khai mạc ngày 1-2 tháng 11, 2014

n phòng TTCG
ghi danh từ thứ Hai t

16 tháng 10/2014 ã
ghi danh. Chứng chỉ sẽ cấp sau khi học viên tham dự và hội

ình c
t 8 trong tờ Hiệp Thông. Hoặc

qua email . Hoặc trên Website :
net.

c này.

“Ngày Chúa Nhật hôm nay chúng tôi hợp nhau kính lạy thờ
ợng Chúa, khen cảm tạ ề mọ

ã ban cho…” Trong nhiều bả
ữ “khong” là từ ũ ớc chữ “khen” diễn tả sự phát

âm vui nhộn có ý ca ngợi. Chẳng hạ ạc từ
réo rắt khong khen.” Nếu vì không hiểu biế ọc hay viết là
“ ” thì trái với giáo lý của Giáo Hội dạy phải
ngợi khen và cảm tạ Chúa.

Xin mọ ờ ý về ểm chánh tả của chữ “khong”!

ình Nazareth Cộng
ình Nazareth vào

Trong giờ tâm linh

ình.
Trong phần giáo dụ ình,

ình và h
ình giáo dục mới,

ình giáo dục
Common Core sẽ

ình học mà còn các câu hỏi
hóc búa về tôn giáo, sinh lý,

u tâm tìm hiểu
và không thể bỏ qua.

ình tại Philadelphia 2015, Gia ình
Nazareth sẽ học hỏi về 10 chủ
ình, bắt ình tháng 11 cho

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

đến hứ Năm lúc 9 am – 4 pm. Hạn chót ghi
danh là ngày . Không hoàn tiền lại sau khi đ

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

Đơn ghi danh có thể lấy ở rang

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

phư ơn Chúa v i ơn lành Chúa
đ n kinh đánh máy sai là “không
khen”. Ch c đi trư

n như câu nói: “Khúc nh
t mà đ

i ngư i lưu

Đồng Công Giáo Việt Nam sẽ tổ
chức Đêm Gia Đ

, Tuyên Úy Sinh Viên
Đạ

, MS, Giảng
Viên Đại Học Cộng Đồng, sẽ thuyết tr ướng dẫn về
chương tr được gọi là

(CCSS), sẽ bắt đầu áp dụng từ niên học nầy cho các
lớp từ mẫu giáo cho đến lớp 12 trung học. Chương tr

đem đến nhiều thách đố, nhức đầu cho các bậc
phụ huynh, không những về chương tr

đồng tính luyến ái mà con em chúng
ta hấp thụ ở trường học. Các bậc phụ huynh cần lư

đề chính mà Giáo Hội chỉ dạy về gia
đ đầu từ Đêm Gia Đ

khong

không khen cảm tạ

, Lm. Vũ Thế Toàn

ình yêu phối
ngẫu, thân mật, thủy chung, khiết tịnh và truyền sinh có trách
nhiệm

Common Core State
Standards

hiepthong2013@gmail.com
www.vncatholic.

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.

tối thứ Sáu, ngày 10 tháng 10
năm 2014 tại Trung Tâm Công Giáo, từ 7 - 9 pm.

Vợ chồng được Thiên Chúa mời gọi diễn tả t

GS. Ngô văn Tú

Gia Đ

đồ
ă

đến

đ ă

ă

Đồ do Đức Cha Đa Minh

ình Nazareth kính mời

Trân trọng kính mời cộng ng dân Chúa
hằng n m , nhà thờ Saint

John the Baptist, từ mùng 9 ngày 11 tháng 10.
ình m với kinh Mân Côi

và giảng thuyết, ặc biệt n m nay Cha Giuse
ùng 9 và Cha Giuse Nguyễn Thái sẽ giảng

vào thứ sáu mùng 10:
Thứ N m mùng 9 có Chầu Thánh Thể,
Thứ Sáu mùng 10 có Giải Tội,
Thứ Bảy ngày 11 có Cuộc Cung Nghinh Thánh T ng Mẹ

và Thánh Lễ ng Tế
.

Sẽ có ẩm thực cho
ãi .

ã truyền tại
Fatima n òa bình thế giới và
cầu cho các Linh hồn trong Luyện ngục, Cộng

òng Chúa Th

òng Chúa Th

cộng đoàn Dân Chúa tham dự
buổi sinh hoạt rất hữu ích nầy.

đến tham dự Ngày
Thánh Mẫu tại cộng đoàn Costa Mesa

Chương tr ỗi ngày bắt đầu lúc 6:30 PM
Nguyễn Uy Sỹ sẽ

giảng vào thứ năm m

ượ
Mai Thanh Lương

chủ sự cả hai
mọi người do Cộng đoàn Costa Mesa

khoản đ vào cuối buổi tối thứ Năm và thứ Bảy

Để thi hành mệnh lệnh Thứ Ba của Đức Mẹ đ
ăm 1917, và cũng để cầu nguyện cho h

đoàn St. Polycarp
có tổ chức lần chuỗi L ương Xót và chuỗi Mân Côi
mỗi ngày trong suốt tháng Mười, tháng Mân Côi kính Đức Mẹ và
tháng Mười Một, tháng cầu cho các Linh hồn. Ngày lần chuỗi bắt
đầu từ Thứ Tư ngày 1 tháng 10 năm 2014 và kết thúc vào Chúa
Nhật ngày 30 tháng 11 năm 2014. Giờ lần chuỗi được bắt đầu từ
lúc 3giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tại Thánh đường, Thứ Bảy
và Chúa Nhật tại đài Đức Mẹ. Các ngày Thứ Sáu trong tuần có
khấn L ương Xót, các ngày Thứ Sáu đầu tháng và
ngày 13 tháng 10, có mở cửa Nhà Tạm chầu Thánh Thể trong giờ
lần chuỗi. Kính mời Cộng đoàn Dân Chúa xa gần sắp xếp thời gian
cùng đến tham dự. Nếu không thể tham dự tại chỗ, xin hiệp thông
trong giờ cầu nguyện này.

Gia Đình ình.Nazareth luôn đồng hành với các gia đ

�

�

�

�

�

�

�

Thư Mời Tham Dự Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi Ngày Chúa
Nhật 5-10-2014

NgàyThánh Mẫu 2014 tại Cộng Đoàn Costa Mesa

Lần chuỗi Mân Côi tháng Đức Mẹ tại CĐ St. Polycarp.

Ban Phuïc Vuï Lieân Huynh Ña-Minh, Giaùo Phaän Orange,
traân troïng thoâng baùo vaø kính môøi Quí Cha Toång Linh Höôùng,
quí Cha Linh Höôùng, quí Anh Chò trong caùc Ban Phuïc Vuï Lieân
Huynh vaø Huynh Ñoaøn Ña-Minh, quí Anh Chò ñoaøn vieân vaø
thaân höõu thuoäc caùc Huynh Ñoaøn Ña-Minh daønh thôøi giôø quí baùu
ñeán tham döï

1538 N. Century Blvd., Santa Ana, CA 72703.
Söï hieän dieän quí baùu cuûa quí Cha vaø quí Anh Chò laø nieàm

vinh haïnh raát lôùn lao cho toaøn theå thaønh vieân Lieân Huynh Ña-
Minh vaø khích leä caùc ñoaøn vieân Ña-Minh trong moïi coâng vieäc
toâng ñoà, baùc aùi chu toaøn Ôn Goïi Giaùo Daân Ña-Minh, theo tinh
thaàn vaø ñoaøn suûng cuûa Thaùnh Phuï Ña-Minh.

Thaùnh Leã möøng kính Ñöùc Meï Maân-Coâi, khai
maïc luùc 9 giôø saùng ngaøy Chuùa Nhaät 05-10-2014 taïi Ñeàn
Thaùnh Töû Ñaïo VN, Trung Taâm Coâng Giaùo Vieät Nam, thaønh
phoá Santa Ana,

Ban Phuïc Vuï Lieân Huynh Ña-Minh traân troïng kính môøi.

�

�

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



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

714.554-4211

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

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

Coäng Ñoaøn:   _______________________________________

Ñieän Thoaïi:   _______________________________________

Quyù Danh:         OÂng         Baø         Anh          Chò

Ñòa chæ môùi:

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

Nguyeän xin Thieân Chuùa,

nhôø lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï La Vang

vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam

traû coâng boäi haäu cho Quyù AÂn Nhaân!

Caàn Giaáy Khai Thueá

Tên /Full Name

Email:

/

Tên Cha/Mẹ/

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

Địa chỉ/

Điện thoại/

Address:

phone:

Birthdate:

:

Parents:

Phái/Gender: M / F

Ngày sinh/

Nơi sinh Place of Birth

Họ/ ĐLast ệm/ Gọi/Middle First

mm /dd /yy

city / country

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

Lệ phí/Fee

Note: Ghi danh 2 Register 2 months in advance

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

: � $70 gởi về .

ã ghi danh /
òng

TTCG, t t (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở
2

. Nếu bỏ lớp, i khoá sau
/

một người(each person) và
Không

hoàn lại tiền sau khi đ

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

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

địa chỉ Trung Tâm CGVN/

, tại Văn Ph
hứ Hai tới hứ Năm

phải ghi danh đóng tiền học lạ

Chỉ nhận
No Refund.

2
months prior class begins.

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

Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center.

Send in registration form and payment

Certificate of Completion will be issued after
completi all requirement

tháng trước/

Cấp Chứng Chỉ

Ký tên/ _____________________________________

Ngày/ _________________

Signature:

Date:

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

#194 - Nov. 1-2/2014� Chương tr

Có chương tr
đ nh đông con và cho h  c sinh

c

ình dạy kèm cho các lớp
1-12 sẽ khai giảng vào Thứ Hai,
ngày 08 tháng 09 n ạ

ụ ồ
ễ ậ ớ ọ

ắ ầ ừ ế
ứ ế ứ

ạ ắ ầ
Mọi chi tiết xin gọi:

Tel. (714) 265 - 1181.

ình giảm học phí cho
gia ì ọ
ũ.

ăm 2014 t i
Trung Tâm Giáo D  c H  ng Y
Nguy n Văn Thu n. Các l p h  c
b t đ u t 3:30 PM đ n 6:00 PM,
Th Hai đ n Th Năm.

Ghi danh t i Trung Tâm b t đ u
hôm nay.

6 � Chuùa Nhaät XXVII Thöôøng Nieân  -  Ngaøy 5-10-2014

DẠY KÈM SAU GIỜ HỌC TẠI TTCG,
NIÊN KHÓA 2014-2015

SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 5 12-10-2014đến Chúa Nhật-10-2014

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 05-10-2014

Thứ Hai 06-10-2014

ứ 09-10-2014

Thứ Sáu 10-10-2014

Thứ Bảy 11-10-2014

Chúa Nhật 12-10-2014

- Dòng Ba Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 am
- Hồn Nhỏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:00 pm
- òng G.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 12:00 pm
- Liên Huynh Đa Minh. . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:00 pm
- Hội Vagsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02:30 pm – 05:00 pm

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

- Cursillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

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

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

- Đ ng hương L c Hưng . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:00 pm

Văn Ph

ồ ộ

Th Năm



Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 605 7�

(tiếp theo trang 1)

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

nguồn hy vọng cho thế giới. Chúng ta ược biến ổi nhờ quyền
n ng của Chúa Thánh Linh, ể ón nhận sứ mạng biến ổi thế
giới bằng cách trao tặng cuộc sống sung mãn chính chúng ta
nhận lãnh và cảm nghiệm. Chúng ta nênmang hy vọng, tha thứ,
sự chữa lành và tình thương ến những người ang cần, ặc biệt
là những người nghèo khổ, kémmaymắn và bị áp bức. Chúng ta
nên chia sẻ cuộc sống và khát vọng của họ, ồng hành với họ
trong cuộc tìm kiếm một cuộc sống nhân bản ích thực trong
ChúaGiêsuKitô.

Hội nghị Thánh Thể Quốc Tế tiến hành 4 n m một lần; lần
trước ây vào n m2012 tạiDublin, thủ ô củaCộngHòaAilen.

Chúa Nhật ả ờ ã ế
ả ờ ớ ể ặ ỡ

ÐTC Phanxicô trong ngày hội với chủ ề ổ ợ
Ðặc biệt,ÐGHBênê ũ ế ự.

ÐTCPhanxicô nhận ị ờ là ký ức cho ạ
ình Giáo Hội. Ng ờ ệ ớ ờ ố

ình và cộng ẻ ự ẻ ứ
Ở ớ òn ẳ ạ ở

ã âm thầm rửa tội cho con cháu và t ề ứ
ọ ã dũng cảm ố ặ ớ ữ ạ ã bảo

vệ ứ ũ ắ ế ữ ờ ở
ỡ ão với tâm tình quý mến. Ng ờ ờ ị ỏ
ờ ạ ỏ ữ ờ ớ ả y trì hệ

thống kinh tế cân bằng (mà trung tâm của hệ thống này có vị thần
tiền bạc ngự trị). Chúng ta cần chống lại nền v ạ ỏ ộ
ạ ầ ự ộ ã hội nhân ạ

ÐTC còn nhấn mạnh ế ầ ọ ủ ố
ữa các thế hệ.

ễ ớ ạ ừ ình thuật câu chuyện
Ðức Maria ờ ổ ã
cao), ÐTC giải thích rằng sự khôn ngoan của Elizabeth và
Dacaria làm cho ờ ố ứ ợ

ời cao niên này chẳng phải là những chuyên gia về tình mẫu
tử và phụ tử, nh ọ ữ ề ứ ề

ề ề ậ ề ế ớ
ầ ở ọ ờ ậ ự ủ ờ
ở ữ ờ ặ ỡ ữ ờ ẻ ờ

ộ ự ặ ỡ ì sẽ không có t

Trước Hội ồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, hôm 24 tháng 9,
trong cuộc thảo luận về các chiến binh khủng bố ngoại quốc,
HY Parolin (Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh) xác quyết rằng các

quốc gia phải cùng nhau chu toàn nghĩa vụ bảo vệ những người
bị bạo lực e dọa và những vụ trực tiếp tấn công phẩm giá con
người. Ngài nhắc lại lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 ã

đ đ
ă đ đ đ

đ đ đ

đ
đ

ă
đ ă đ

đictô 16 c ng đ n thamd
đ i gia

đ

hông truy n đ c tin
cho chúng; h đ

Trong Thánh L v i đo n Tin M ng tr

Đ

Đ

đ
đ

�
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ÐTC Phanxicô gặp gỡ những người cao tuổi và những
người làm ông, bà

Tòa Thánh kêu gọi chống khủng bố trong sự tôn trọng
luật pháp, ồng thời tìm cách bài trừ tận gốc rễ nạn khủng
bố

(WHÐ 29-9-2014)

(VietCatholic News, 24-9-2014)

28-9, kho ng 40 ngàn ngư i cao niên đ đ n
qu ng trư ng Thánh Phêrô, cùng v i các con cháu, đ g p g

đ "Tu i già đư c chúc
phúc."

đ nh: ngư i cao niên
ư i già có trách nhi m l n lao trong đ i s ng

gia đ đoàn: chia s s khôn ngoan và chia s đ c tin.
các nư c c đàn áp tôn giáo, ch ng h n Albania, chính các

ông bà đ
đ im t v i nh ng bách h i và đ

đ c tin. ĐTC c ng nh c đ n nh ng ngư i già các nhà
dư ng l ư i già thư ng b b rơi.
Ngư i ta g t b nh ng ngư i già dư i chiêu bài ph i du

ăn hóa g t b đ c
h i này, c n xây d ng m t x đ o và bao dung hơn.

đ n t m quan tr ng c a m i tương quan
gi

đi thăm bà Elizabeth (ngư i mang thai lúc tu i đ

đ i s ng Đ cMaria đư c thêm phong phú; hai
ngư

ưng h là nh ng chuyên gia v đ c tin, v Thiên
Chúa, v ni m c y trông vào Thiên Chúa. Đây là đi u th gi i
c n có, m i th i: đón nh n s khôn ngoan c a ngư i cao niên,
m ra nh ng con đư ng g p g gi a ngư i tr và ngư i già. Dân
t c nào không có s g p g này th ương lai.

đ

nói sau vụ khủng bố ngày 11-9 n m 2001 tạiMỹ, theo ó "quyền
bảo vệ các quốc gia và dân tộc chống lại những hành vi khủng bố
không cho phép sử dụng bạo lực ể chống lại bạo lực, nhưng
úng hơn, quyền này phải ược thực thi trong sự tôn trọng các

giới hạn luân lý và luật pháp. Kẻ có tội phải ược xác ịnh rõ, vì
tội phạm luôn mang tính cách cá nhân, không thể bao trùm trên
cảmột quốc gia,một nhómchủng tộc hoặc tôn giáo.”

Cũng cần giải quyết những nguyên nhân sâu xa tạo nên nạn
khủng bố quốc tế.Trong thực tế, nạn khủng bố hiện nay có những
yếu tố về mặt v n hóa xã hội. Những người trẻ ra nước ngoài ể
gia nhập các tổ chức khủng bố thường xuất thân từ những gia
ình di dân nghèo, họ thất vọng vì cảm thấy bị gạt bỏ, bị thiếu hội

nhập... Cùng với những phương tiện luật pháp và tài nguyên ể
ng n cản các công dân củamình khỏi trở thành những chiến binh
khủng bố, các chính quyền cũng cần làm việc với xã hội dân sự
ể giải quyết những vấn ề của các cộng ồng có nguy cơ bị cực
oan hóa và bị tuyển mộ - nhằm giúp họ hội nhập thỏa áng vào

xã hội.
HY Parolin cũng nhấn mạnh ến trách nhiệm của những

người có tín ngưỡng, cần lên án những kẻ lợi dụng tín ngưỡng ể
biện minh cho bạo lực. ừng ai lạm dụng tôn giáo như cái cớ ể
thực thi những hành ộng chống lại phẩm giá và các quyền c n
bản của con người, nhất là quyền sống và quyền tự do tôn giáo.
Trong phiên nhóm hôm 24-9-2014, Hội ồng Bảo An LHQ ã
thông qua một nghị quyết, bắt buộc các nước thành viên phải
ng n chặn công dân của mình không ược gia nhập các nhóm
thánh chiến thuộc "Nhà Nước Hồi Giáo" ở Irak và Siria. Tổng
thốngMỹ (BarackObama) ã chủ tọa khóa họp. Ông kêu gọi các
chính phủ hãy hết sức cố gắng ng n chặn việc tuyểnmộ và tài trợ
các dân quân khủng bốHồi Giáo, ồng thời kêu gọi thiết lậpmột
chiến dịch hoàn cầu nhắmphá vỡphong trào khủng bố.

ừ ậ ị ình là cái nôi truyền thông ứ
ờ ạ ầ ế ệ ẻ ạ

ữ ữ ữ ạ ứ ẫ
ờ ố ạ ứ ầ ừ Ủ ụ ụ

ình thuộcH ệ ã phối hợp vớiGPThanhHóa
ể ổ ứ ộ ộ ị ủ ề “ ình và Giáo xứ phục

vụ tình yêu và sự sống." Thành phần tham dự gồm
ọ ẵ ễ

ặ ứ ạ ụ ữ
ế ừ ậ ộ ị ễ

ố ả ể ộ ớ ề ợ ộ
ồ ụ ạ ờ ầ ứ ắ ễ ạ

ể ề ố ụ ụ ình trong công cuộc
loan báo Tin Mừng hôm nay). Mẹ Hội Thánh mời gọi các thành
phầnDânChúa cùng tr ở ứ ắ ĩ
ỏ ầ ệ ể ể ế ế ủ ình,

giúp Hội Thánh ố ệ ầ ớ ữ ố
ứ ạ

ộ ị ã tìm hiểu và trao ổ ề ề ình trạng gia
ìnhViệt Nam (quá khứ và hiện tại), ị ớ ụ ụ ình

t ình trẻ gặp khó kh ụ ụ
ình trong giáo xứ hiện ố ế

ẩ ị ễ ả
ệ ủ ình (cha mẹ) trong việc chuẩn bị xa,

trách nhiệm của giáo xứ trong việc chuẩn bị gần, thái ộ ủ
ình tr ớ ạ ảo vệ tình yêu và bênh vực sự

sống.
ờ ự ệ ệ ộ ạ ẽ ủ

ầ ộ ị ãmang lại nhiều phấn khởi và hy vọng.
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T nh n đ nh "gia đ
ý đ u ti

M c V
GiaĐ ĐGMVi tNamđ
đ t ch cm t H i ngh mang ch đ Gia đ

m c v gia đ

H i ngh đ
đ

ăn, m c v gia
đ nay, Bí tích Hôn Ph i (k t hôn trong
Chúa Kitô), chu n b hôn nhân trong vi n c nh Tân Phúc Âm
Hoá, trách nhi m c a gia đ

đ c a gia
đ

� Việt Nam: Hội Nghị Thường Niên của Ủy Ban MụcVụ Gia
Đình tại GPThanh Hóa (WHĐ, 29-9-2014)

đ c tin cho con
cái, là trư ng d y giáo l ên cho th h tr , là nơi đào t o
nh ng Kitô h u v ng m nh trong đ c tin và gương m u trong
đ i s ng đ o đ c," trung tu n tháng 9 v a qua, y Ban

ĐC Châu
Ng c Tri (GPĐàN ng), ĐCNguy n Chí Linh (GPThanh Hóa),
ĐCĐ ngĐ cNgân (GPL ngSơn), cùng 34 linhm c, 6 n tu và
115 giáo dân đ n t 21 giáo ph n. H i ngh năm nay di n ra
trong b i c nh “toàn th H i Thánh đang hư ng v Thư ng H i
Đ ng Giám M c khóa ngo i thư ng l n th III s p di n ra t i
Roma (đ bàn v các thách đ

ăn tr , thao th c, l ng nghe, suy ngh , bàn
h i, c u nguy n đ có th góp ti ng nói và tâm huy t c a m

đ i di n và đương đ u v i nh ng thách đ ngày
càng ph c t p...

đ i v các đ tài: t
đ nh hư ngm c v gia đ

ương lai, nguyên nhân gia đ

ư c hôn nhân khác đ o, b

Nh s hi n di n và tác đ ng m nh m c a Chúa Thánh
Th n, ba ngàyH i ngh 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

8 � Chuùa Nhaät XXVII Thöôøng Nieân  -  Ngaøy 5-10-2014

Hành Hương Đ c M La Vang T  i Las Vegasứ ẹ ạ

Do /Cáo Thỉnh Viên
Tổ Chức gây qũy tiến trình tuyên phong chân phước

cho Cha PX Trương Bửu Diệp

ò ừ ứ ù ồ à

Bắt 17, 18 & 19 tháng 10, 2014
Khách sạn 4 sao sang trọng và . Xe tour bus mới , có

y tiện nghi, và có bảo hiểm cho hành khách là 5
triệu dollars. Chúng tôi sẽ cung cấp thức n nhẹ và nước
uống trên xe lúc i và về. Nhà thờ c Mẹ La Vang sẽ lo
3 ngày thức n cho khách hành hương miễn phí.

8:00 giờ t ày 17 tháng 10, 2014
Chợ Thuận Phát góc Brookhurst và

Westminster.
Chiều Chúa Nhật tới quận Cam khỏang 5 h

chiều tại a m nói trên.

Cho 1 người là $200 (phòng ngủ 2 người)
Cho 1 là $170 ( )

Cô Loan Nguyễn (714) 981-8998
Cô Tina Trần (626) 689-1283

Saigon Travel, 9550 Bolsa Ave #109,
Westminster, CA92683

LM Phêrô Trần V n Tuyến

ụ ễ

Ngày i:
Tại m:

Ngày về:

Chi Phí:

Mua vé xin liên lạc:

Vé có bán tại:

ă

đ
địa điể

Linh M c Giuse Nguy n Văn Hải,
D ng Th a Sai c Tin, c ng ng h nhĐ đ

đầu
đẹp

đầ đủ
ă

đ Đứ
ă

sáng hứ Sáu ng

đị điể

người phòng ngủ 4 người

1. - Cha Thích -

2. Ý - Cha Vũ
Ngọc Long,

3. Tây Ban Nha, Pháp và Ý - Cha Thái Quốc Bảo,

Cha Hoàng Quang

Ngày 8/4 tới
20/4/2015 $4,350.00 ( Bao gồm thuế)

St Barbara. à
, . ã bao gồm thuế)

La
Vang - Ngày 2/9 tới 15/9/2015

Holy Spirit - Ngày 2/11 tới 15/11/2015

Đất Thánh, Pháp và Lộ Đức

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, PHÁP VÀ

4. Đất Thánh và Thổ Nhĩ Kỳ - Đức,

Ng y 22/6 đến 4/7/2015
$4 550 00 (đ

Liên lạc: DuyLinh 714.933.5932 hay Bà Thanh 714-933-5930
Email Dloan2@verizon.net

HÀNH H NG 2015ƯƠ

Hội Cao Niên Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange

$160.00 + $15.00 (tip) = $175.00 (phòng ngủ 4 ng
$200.00 + $15.00 (tip) = $215.00 (phòng ngủ 2 ng

sẽ tổ
chức Hành H ng i Hội La Vang Las Vegas 2014 Vào Sa
Mạc Với Mẹ La Vang Kỳ VII

Trong 3 ngày từ Thứ Sáu 17-10-2013 n Chúa Nhật 19-10-
2014.
Với ch ng trình nh sau:
+ Khởi hành: lúc 8:30 sáng ngày thứ Sáu 17-10-2014. Bãi u
xe tr c cửa Chợ Thuận Phát, 13861 Brookhurst St. Garden
Grove, CA(góc WestminsterAve & Brookhurst.)
+ Trở về lúc 6 giờ chiều Chúa Nhật 19-10-2014.

Chi phí trên bao gồm 2 m nghỉ tại Khách Sạn, xe bus du lịch
tiện nghi với bảo hiểm y . n uống do n Thánh mời.
Qúy HộiViên, Ân Nhân và Cộng ng Dân Chúa muốn ghi
danh và biết thêm chi tiết, xin liên lạc Qúy Ông trong Ban Trị
Sự:

ươ

ươ ư

ướ

đê

Đạ
với chủ đề:

đế

Đậ

đầ đủ Ă Đề
Đồ

Cùng Mẹ Sống Ánh Sáng c TinĐứ

Chi phí dự trù cho chuyến hành hương:
ười)
ười)

HÀNH
LAS VEGAS

HƯƠNG ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ LA VANG

Ô. L ng V n Thanh      (714) 928-2192
Ô. Nguyễn V n Thông (714) 251-7417
Ô. Nguyễn Ngọc C ờng (714) 474-8836
Bà Vũ Tuyết Giáng (714) 731-4603

ươ

ư

ă
ă

Ô. inh V n Tiên (714) 858-7027
Ô. ặng V n ại (714) 797-0023
Ô. Phạm Duy C ờng (714) 531-4089

Đ ă
Đ ă Đ

ư

hoặc với các Chi Hội Tr ng tại các Cộng oàn.ưở Đ
Vì số ghế có hạn, xin ghi danh sớm để có chỗ tốt.

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




