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OÂng Nguyeãn Maïnh Chí
Chò Vuõ Thò Hueä
Chò Phaïm Thu Tuyeát

Ñoâminicoâ Mai Thanh Löông

LM. Giuse Traàn Vaên Kieåm

BAN CHAÁP HAØNH CÑCG VIEÄT NAM
GIAÙO PHAÄN ORANGE

(xem tiếp trang 7)

DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Chúa Nhật 27-12-2015 Số 669

NOI GƯƠNG THÁNH GIA

Một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe hơi mới mua của mình thì cô con
gái 4 tuổi của ông tới gần chiếc xe, thay vì giúp bố lau xe thì cô lại dùng đá để viết lên
chiếc xe ấy. Quá tức giận, ông ta cầm lấy bàn tay của đứa con gái và đánh rất mạnh,
và ông không nhận ra mình đang đánh nó bằng một cái mỏ lết. Lúc đến bệnh viện,
đứa bé phải cưa bỏ mấy ngón tay của mình vì vết thương quá trầm trọng. Khi đứa
con gái nhìn thấy cha, cô bé tuyệt vọng hỏi “Bố ơi, đến khi nào thì ngón tay con sẽ
mọc lại?” Người cha đau đớn trong câm lặng. Ông trở lại chiếc xe hơi mới mua của
mình và điên tiết đá liên tục vào nó. Cho đến lúc thấm mệt ông mới nhìn vào chỗ có
những vết rạch mà con gái ã viết lên, cô bé ã viết: “Bố ơi, con yêu bố.” Chúng ta
hãy hiểu rằng cả sự tức giận thù oán và tình yêu thương đều không có giới hạn. Đồ
vật, tiền bạc là để sử dụng, nhưng con người là để yêu thương. Tại sao không biết yêu
bằng tình yêu không giới ạ Lòng Thương Xót hãy nhớ câu
khẩu hiệu “Thương Xót Như Cha Trên Trời.”

Nếu muốn yêu thương bằng một tình yêu không giới hạn, thì hãy nhìn vào mẫu
gương đời sống gia đình của Thánh Gia, một gia ình thánh thiện, là gương mẫu của
tất cả ọ ình Công Giáo phải noi theo. Mẫu gương thứ nhất là mẫu gương của
người gia trưởng. Thánh Giuse là người gia trưởng đầy trách nhiệm và là
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chính trước mặt Thiên Chúa. Ngài sống hết tình với gia ình và tha nhân và luôn phó
thác vâng lời Thiên Chúa. Gương thứ hai là gương của Đức Mẹ Maria, là người mẹ và
là người nội trợ. Đức Mẹ đã hoàn toàn xin vâng theo thánh ý của Thiên Chúa: “Này tôi
là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Mẹ đã thưa lời đó trong suốt cuộc
đời của mình qua vai trò của người vợ, người mẹ, của người trong thân tộc họ hàng,
của người láng giềng hàng xóm và trên hết là của người tôi tớ Chúa. Sau cùng là
Chúa Giêsu, mặc dù là Con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hạ mình, làm con Đức Mẹ
Maria và con nuôi của Thánh Giuse. Ngài sống hiếu thảo, yêu mến vâng phục và đón
nhận những lời chỉ dạy của cha mẹ Ngài.

Đó là những mẫu gương rất thánh thiện để chúng ta bắt chước học hỏi. Trong
gia đình có người cha, người mẹ và con cái. Nếu mọi người biết noi gương thánh gia,
thì ai cũng hiểu được trách nhiệm của mình và ề ình phải lo lắng cho nhau.
Người cha nhìn vào gương của Thánh Giuse để nhận ra rằng mình phải sống thực
hành lời Chúa dạy, biết lo lắng, biết chu toàn bổn phận trong gia ình. Rồi khi nhìn
vào gương của Đức Mẹ, những bà nội trợ sẽ học được rất nhiều bài học, từ tính khiêm
nhu, sự đảm đang, sự vâng phục, lòng đạo đức và vâng theo thánh ý Chúa. Cuối cùng
là những người con trong gia đình hãy nhìn lên Chúa Giêsu, để học nơi Ngài sự vâng
phục, lòng hiếu thảo. Lòng hiếu thảo thì luôn tuyệt vời như bài trích Sách Đức Huấn
Ca ngày hôm nay đã chỉ dạy: “Ai yêu mến Cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ
mình thì như người thu được một kho tàng” Để kết luận, chúng ta thấy, kho tàng lớn
nhất trong gia đình không phải là của cải, tiền bạc, nhưng đó là lòng ạ ứ ự

ụ ủ ên Chúa, biết yêu thương lo lắng, quan tâm và đùm
bọc lẫn nhau. Tình yêu thì không bao giờ có giới hạn.
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714
530.3426

HENRY’S JAPANESE AUTO REPAIR

8196 Garden Grove Blvd.

Saigon
Central Post, Inc.

HOA PHAÙT
GÖÛI TIEÀN

VEÀ VIEÄT NAM
1.800.531.6363

Little Saigon
9455 Bolsa Ave. #E

Westminster,
CA 92683

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

TOWING

714.531.6634

Tel: 714.554.3312

Haäu: 714.319.5374

All Import & Domestic Cars

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

Chuïp Hình & Quay Phim
Ñaùm Cöôùi - Hoûi

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

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

3400 Westminster Ave.
Santa Ana, CA 92703

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

Ñaëc bieät: Towing, Estimate, Deductible

11

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 CONTRUSTION

- 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

7556 Ivy Ave. WSMTER, CA 92683

�

�

�

LIFE INSURANCE

AUTO - HOME - BUSINESS

MEDICARE ADVANTAGE

+ OBAMACARE

THANG NGUYEN
Lic. #0H65587

714.615.8030

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

Giặt thả , sơn nhà, lót gỗ, gạch,
door. window, add phòng,
thay gỗ mục roofing, trim

m

714 417-8503 714 892-1851

714
531.2700

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.

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

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

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

425.2010
71413736 Goldenwest St., #J,

Westminster, CA 92683

KIM

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

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

Broker LARRY LAÂN NGUYEÃN

Mở khóa (Lock-out service 24/7)

PHƯỚC HẠNH TRAVEL & TOURS
9319 Bolsa Ave., Westminster

CHÖÔNG TRÌNH CHÍNH PHUÛ
FREE PHONE CHO NGÖÔØI LOW INCOME
1. Taëng moät cell phone
2. Khoâng traû tieàn haèng thaùng
Chæ caàn moät trong nhöõng ñieàu kieän sau ñaây:

* Income döôùi $25,000/naêm
* Medi-Medi * Coù Medical
* Food Stamps

Tôùi
Trung Taâm

ñeå ghi danh
GOOD DAY

14044 Magnolia #223, Westminster, CA 92683
(goùc Westminster & Magnolia trong khu Teøo Sandwiches)

714
902-1140

HOMETECH CONSTRUCTION
License: 524674 (Since 1988)

714 265.0773(Home)
OÂ. Thaêng:

714 345.0773(Cell)

Room addition - xây nhà mới,
các dịch vụ sửa chữa.

14541 Brookhurst St, B-10
Westminster, C 92683

Ste.
A 714-839-7818

LAW OFFICES OF PHO VAN PHAM
Ñaëc traùch:- Luaät Di Truù: Baûo laõnh Thaân Nhaân.., Ñaàu Tö.

- Tai Naïn Xe Coä; Trade Marks; Corporation.
- Laäp Di Chuùc; Living Trust.

9191 Bolsa Ave. #206, WSMTER, CA 92683

LITTLE SAIGON IMMIGRATION SERVICES
Lo giấy tờ, Live Scan, Notary
Public, Quốc tịch, Thẻ xanh, Bảo
lãnh, ộc thân, Uỷ
quyền VN.

Công hàm đ

714-554-1424

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:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:

ÑOÂ. Phaïm Quoác Tuaán
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 Trang 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

LM. Thomas Nguyeãn Ñeä
Mai Vaên Maïnh 714-457-4701

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 Mai Trinh, LHC 714-332-9081
OÂ. Vuõ Vaên Hoan 714-717-0503
5
5:30 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
8

PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng

PM thöù Baûy

:00 PM thöù Tö
3

COÄNG ÑOAØN ST. POLYCARP
Saint Polycarp Church

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Laàn Chuoãi Loøng Chuùa TX:

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

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

P - 8:00 PM thöù Hai thöù Baûy
1:30 PM C Nhaät thöù tö moãi thaùng
3:00 PM moãi ngaøy

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

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

huùa tuaàn

COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Saint Nicholas Church

Nieân Tröôûng:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

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

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

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

Cha Quaûn Xöù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. 714-

6:30 PM thöù Baûy

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

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

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

COÄNG ÑOAØN WESTMINSTER
Blessed Sacrament Church

14072 S. Olive St.
Westminster, CA 92683

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

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

PM
. tuaàn

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

714-892-4489/893-3059
714-892-4489/893-3059

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 (Christ Cathedral) 13280 Chapman Ave., G. Grove, CA 92840

LM. Nguyeãn Vaên Tuyeân

Nguyeãn Khieát 714-539-3452
Sr. Nguyeãn Trang Theresa, LHC 714-971-2141 x5508
Sr. Nguyeãn Hoàng Rosemary, LHC 714-971-2141 x5511
OÂ. Nguyeãn Vieät 714-425-7160
6:30 PM thöù Baûy, 6:15 AM, 1 PM & 4 PM Chuùa Nhaät
5:30 PM haèng ngaøy
7:15 PM - 8:15 PM thöù Saùu; 8:30 AM - 9:30 AM thöù Baûy
12:00 PM thöù Baûy tuaàn thöù hai moãi thaùng

LM. Traàn Quan
714-971-2141 #13
714-971-2141 #17

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

COÄNG ÑOAØN ANAHEIM
Saint Boniface Church

NHAØ THÔØ CHUÙA KITOÂ CÖÙU THEÁ
Christ our Savior Catholic Parish

120 N. Janss St. Anaheim, CA 92805

2000 W. Alton Ave., Santa Ana

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Trònh Danh 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. Nguyeãn Thu-Lieãu, LHC 714-956-3110x120
OÂ. Nguyeãn Naêng Chí 714-572-1502

8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
PM

Leã Chuùa Nhaät:
Phuï Traùch:

Ñaïi dieän:

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

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
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. Traàn Loäc 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:

Phoù Teá Vónh Vieãn:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Chaàu Thaùnh Theå:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

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

Nguyeãn Ñöùc Tuaán 714-554-5304
Sr. Nguyeãn Höông Angeline, 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
5:30 PM haèng ngaøy
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

LM. Trònh Minh Thaùi
LM. Nguyeãn Timothy

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. Hoa, LHC 714-540-4128
OÂ. Hoaøng Xuaân Lai 714-841-4278

7 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
7 3 PM thöù Hai haèng tuaàn vaø 9 A

Hoaøng

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. Nicolas Toaøn Nguy n

714-775-6200
714-775-6200

OÂ. Vuõ Vieát 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

ễ
Sr. Nguy n Tin, LHC 714-775-6200

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

ễ

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

Cha Quaûn Xöù:
Cha Phoù:
Cha Phoùù:

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. Thomas Quoác Traàn,
LM. Joseph Nguyeãn Thaùi
LM. Phaïm Tuaán Christopher

SVD 775-7733 / 775-9465

Nguyeãn AÙnh 714-965-0777
Sr. Leâ Ñöùc Grace, LHC 714-775-9475
Sr. Stella Kim Leâ, LHC 714-775-9475 x 1
Sr. Nguy n Deliah 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

ễ

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



714 725-1180

“Real Estate Agent”
BRUCE NGUYEN

Thành tín - Tận tâm - Nhanh chóng

List nhà chi phí thấp
Có chương trình vay tiền

dành cho người nước ngoài

THIEÂM NGUYEÃN

QUAN TAØI - MOÄ BIA

714 894.3723 Cell: 714 334.3505

* Lo töø A-Z caùc dòch vuï tang cheá/coù theå thaêm vieáng
taïi 1 soá nhaø thôø.

* Coù showroom lôùn tröng baøy caùc maët haøng haäu söï nhö
quan taøi, moä bia, kim tónh, quaàn aùo tang, saùch kinh.

* Vaên phoøng luoân coù nhieàu phaàn moä caàn sang laïi vôùi giaù haï
hôn thò tröôøng.

* Cung caáp quan taøi brand name (Batesville) vôùi giaù haï.
Treân 17 naêm

phuïc vuï
veà

haäu söï

TOBIA CASKETS & FUNERAL

Joseph
NGUYEÃN AÙNH
Di Truù - Baûo Laõnh

10161 Bolsa Ave., #105A
714.965.0777/210-2244373.2376

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

Jennifer & Traàn Quang Phuïc

LINA L. NGUYEN
Chuyeân veà baûo hieåm:

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
OBAMA CARE vaø MEDICARE

714 373.2412

714 720.4489

THAØNH PLUMBING 24/24
Lic. #949538

joetranfarmers gmail.com@

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

ÑAËC BIEÄT: Coù chöông trình traû goùp,
Vinh Hadad:xin lieân laïc: 893.3525714.

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

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

hộp số, kéo frame, body & paint

714 638.1622

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

10711  Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92843

(Goùc Nelson & Garden Grove)

www.peekfuneralhome.com

714 726.5434Xin goïi Le:

LE CONSTRUCTION
Chuyeân nghieäp loùt caùc

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

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

, CA 92683

ATLANTIC - TÀI
Auto Glass & Auto Repairs

rebuild engine, transmission, diesel

636-5888 cell 251-2486714. 714.

FLAGS COLLISION CENTER
Body Shop & Mechanical

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

5%
discount

cho nhà thờ

STATE FARM
INSURANCE

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

Agent
Lic. #OD96505

- Phaåm chaát cao
- Giaù caû phaûi chaêng

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

13041 Euclid St., Garden Grove, CA

24 giờ TOWING
FREE ESTIMATE

12796 Nutwood St.
G.G, CA 92840

Law Office of JACKSON F. QUAN

714 or 714660-3377 653-3860

�

�

Tai Nạn Xe Cộ

Thủ Tục Trục Xuất Thuê Nhà
� Luật Di Trú

HOÏC ÑÒA OÁC

714.658-5435
DRE BROKER #01714869

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

www.999inc.net

Hành nghề
Chuyên sửa mọi trở ngại.

ởi, máy lạnh.
Tủ lạnh bị chả ớc

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

L/L Andy:

trên 10 năm.

Máy sư
y nư

ư
o đ

714.468-3862

AC, TỦ LẠNH

Toå Hôïp Luaät Sö
MICHAEL SMITH

714 636.1228DUÕNG PHAÏM

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

Garden Grove, CA 92843

714 531.0341

Tieäm Hoa
LE’S FLORIST

14336 Brookhurst St.
Garden Grove, CA 92843

* Giá đặc biệt cho người Công Giáo

PHI'S AUTO BODY & REPAIR
Complete Auto Bodyworks

307.6669714.
9861 Garden Grove, Garden Grove, CA 92844

"Ask for
Parishioners

Discount "

714 902.5779
714 892-7638

SÖÛA TUÛ LAÏNH, MAÙY LAÏNH,
HEATER, BÌNH NÖÔÙC NOÙNG, BEÁP

HUAÁN ÑIEÄN LAÏNH

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

714-531-3055

ặ , hấp:

Nhận sửa các loại quần áo.

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

n áo cư

SKYLARK DRY CLEANER

10

Xin gọi Vinny Le
Cell: 714.713-8134

Office: 714.541-5351

Lợp mái nhà, và sửa,
việc làm bả ả

ủ loạ
ịnh giá miễ

ệm

o đ
i mái ngói.

Đ

m,
làm đ

n phí,
trên 15 năm
kinh nghi

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

We recommend Boral roofing product
License verification.

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

WESTMINSTER ROOFING

Quý Vị sẽ được:
Giá Tốt Nhất - Tiếp Đón

Ân Cần, Niềm Nở
và Lịch Thiệp.

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

ư

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

714
531-5754

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

Lasting Memory Caskets
L/L Nguyễn Xuân Tỉnh

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

MICHAEL DÖÔNG

NHAØ QUAØN
HERITAGE DILDAY CHAPEL

17911 BEACH BLVD. HUNTINGTON BEACH, CA 92647

(FD-1193)

“Luoân môû roäng taám loøng khi ñeán vôùi Quyù vò”

714-580-2518
TAÁT CAÛ MOÏI DÒCH VUÏ VEÀ TANG LEÃ,

CHOÂN CAÁT HOAËC HOÛA TAÙNG
TÖØ A ÑEÁN Z VÔÙI GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG $6,300

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

ALL SEASONS

PAUL NGUYỄN

Lic. #855251
L/L TUAÁN

714
Bus: 852.3627
Cell: 425.6890

Joseph’s Plumbing & Rooter

714 531.4249714 531.4249714 531.4249
VINCE PHÖÔÙC LEÂVINCE PHÖÔÙC LEÂ

FREE ESTIMATESFREE ESTIMATES

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

Solar Power, ñeå giaûm bôùt
tieàn ñieän haèng thaùng.

204.8482 310-8589714. 714.�

UNT Driving School
HOÏC ON-LINE - $25.00

www.untdrivingschool.com
Với 6 Hrs. behind the wheel + Cert
Giúp renewal bằng lái xe cho người

lớn tuổi - Giúp giải quyết DMV safety.

24 hrs.

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

* Chuyeân nghieäp vaø raát nhieàu kinh nghieäm, ñaõ töøng giuùp
ñôõ choCoäng Ñoàng vaø quyù Ñoàng Höông treân 28 naêm qua

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

Vinh Hadad
(Manager)

- ố ố
ợ

- ử ớ ả
ớ

Chuyên thông ng c ng nhà hàng,
ch , shopping center.
Thay s a water heater, nư c ch y
dư i cement.

LÔØI
CHUÙA

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I

Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm

Ñaùp Ca

Ngày tháng năm 2013 1 6

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 669 � 3

Is 60, 1-6

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

Tv 71:2, 7-8, 12-13, 17

LỄ HIỂN LINH

- Chúa Nhật 27-12-2015 ấ
- Thứ Hai 28-12-2015 Các Thánh Anh Hài, tử đạo
- Thứ Ba 29-12-2015 Ngày V Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

ụ ử ạ
- Thứ Tư 30-12-2015 Ngày VI Trong Tuần Bát Nhật .
- Thứ Ngày VII Trong Tuần Bát Nhật .

Thánh Xin-vét-te I, giáo hoàng
- Thứ Sáu 01-01-2016 ức Mẹ Chúa Trời. Lễ Trọng.
- Thứ Bảy 02-01-2016 Thánh Baxiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazian

giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
- Chúa Nhật 03-01-2016 Chúa Hiển Linh.

Thánh Gia Th t. Năm C.

Thánh Tôma Béc-két, giám m c, t đ o.

Năm 31-12-2015

Thánh Maria Đ

Giáng Sinh
Giáng Sinh

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

BAØI ÑOÏC II

Trong nhöõng ngaøy aáy, Anna coù thai, sinh haï moät con trai vaø
ñaët teân laø Samuel, vì baø ñaõ xin Chuùa ban noù cho baø. Ngöôøi
choàng laø Encana leân vôùi caû gia ñình ñeå daâng hy leã thöôøng nieân
cho Thieân Chuùa vaø ñeå giöõ troïn lôøi khaán höùa cuûa mình. Baø
Anna khoâng leân, vì baø noùi vôùi choàng: “Ñôïi cho ñeán khi ñöùa treû
cai söõa ñaõ. Khi ñoù toâi seõ ñöa noù ñi, noù seõ ra maét Thieân Chuùa vaø
seõ ôû laïi ñoù maõi maõi.”

Sau khi ñaõ cho Sa-mu-en döùt söõa, baø Anna lieàn baét moät con
boø ba tuoåi, laáy ba caân boät, moät voø röôïu, vaø daãn con ñeán nhaø
Chuùa ôû Siloâ. Con treû luùc ñoù coøn nhoû beù. Hoï teá leã con boø vaø
daâng con treû cho oâng Heâli. Anna thöa: “Kính laïy ngaøi, chuùc
ngaøi khang an. Toâi laø ngöôøi ñaøn baø noï, ñaõ ñöùng caàu xin Chuùa
nôi ñaây tröôùc maët ngaøi. Toâi ñaõ caàu xin vì treû naøy, vaø Chuùa ñaõ
cho toâi ñöôïc nhö toâi xin. Vaäy toâi xin daâng laïi cho Chuùa, troùt
moïi ngaøy noù thuoäc veà Chuùa.” Vaø hoï thôø laïy Chuùa ngay ôû ñoù.

Caùc con thaân meán, caùc con haõy coi: tình yeâu cuûa Chuùa Cha
ñoái vôùi chuùng ta theá naøo, khieán chuùng ta ñöôïc goïi laø con caùi
Thieân Chuùa vaø söï thaät laø theá. Vì ñoù maø theá gian khoâng nhaän
bieát chuùng ta, vì theá gian khoâng bieát Ngöôøi. Caùc con thaân
meán, hieän nay, chuùng ta laø con caùi Thieân Chuùa, coøn chuùng ta
seõ ra sao thì vaãn chöa ñöôïc toû ra. Chuùng ta bieát raèng: khi ñöôïc
toû ra, thì chuùng ta seõ gioáng nhö Ngöôøi, vì Ngöôøi theá naøo, chuùng
ta seõ thaáy nhö vaäy.

1 Sm 1:20-22; 24-28

Baøi trích saùch Sa-mu-en quyeån thöù nhaát.

Tv 83:2-3, 5-6, 9-10

Laïy Chuùa thieân binh, khaû aùi thay cung ñieän cuûa Chuùa.
Linh hoàn con khaùt khao vaø moøn moûi,
mong vaøo haønh lang nhaø Thieân Chuùa.
Taâm thaàn vaø theå xaùc con hoan hæ
tìm ñeán cuøng Thieân Chuùa tröôøng sinh.

Laïy Chuùa, phuùc ñöùc ai nguï nôi nhaø Chuùa:
hoï seõ khen ngôïi Chuùa tôùi muoân ñôøi.
Phuùc thay ngöôøi Chuùa con naâng ñôõ.
Hoï tieán leân ngaøy caøng theâm haêng haùi.

Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa thieân binh,
xin ñoaùi nghe lôøi con caàu nguyeän.
Xin laéng tai, laïy Chuùa nhaø Gia-coùp.
Laïy Chuùa laø khieân moäc chôû che
xin thöông xem nhìn ñeán
göông maët ñaáng Ngaøi ñaõ xöùc daàu.

1 Ga 3:1-2, 21-24

Baøi trích thö thöù nhaát cuûa Thaùnh Gioan Toâng Ñoà.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Ñ. (2) OÂi Thieân Chuùa, phuùc ñöùc ai nguï nôi nhaø Chuùa.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

Caùc con thaân meán, neáu loøng chuùng ta khoâng khieån traùch,
thì chuùng ta tin töôûng nôi Thieân Chuùa, vaø baát cöù ñieàu gì chuùng
ta xin, thì chuùng ta cuõng ñöôïc Ngöôøi ban cho, vì chuùng ta giöõ
giôùi raên Ngöôøi vaø laøm ñieàu ñeïp loøng Ngöôøi. Vaø ñaây laø giôùi raên
cuûa Ngöôøi: Chuùng ta phaûi tin vaøo thaùnh danh Con cuûa Ngöôøi
laø Chuùa Gieâsu Kitoâ, vaø phaûi thöông yeâu nhau, nhö Ngöôøi ñaõ
ban giôùi raên cho chuùng ta. Ai giöõ caùc giôùi raên cuûa Ngöôøi, thì ôû
trong Ngöôøi vaø Ngöôøi ôû trong hoï. Do ñieàu naøy maø chuùng ta
bieát Ngöôøi ôû trong chuùng ta, ñoù laø Thaùnh Thaàn maø Ngöôøi ñaõ
ban cho chuùng ta.

Alleluia, alleluia. Laïy Chuùa, xin môû loøng chuùng con ñeå
chuùng con laéng nghe lôøi Con cuûa Ngaøi. Alleluia.

Haèng naêm cha meï Chuùa Gieâsu coù thoùi quen leân
Gieârusalem ñeå möøng leã Vöôït Qua. Luùc baáy giôø Chuùa Gieâsu
leân möôøi hai tuoåi, cha meï Ngöôøi ñaõ leân Gieârusalem, theo tuïc
leä möøng ngaøy leã Vöôït Qua. Vaø khi nhöõng ngaøy leã ñaõ hoaøn taát,
hai oâng baø ra veà, treû Gieâsu ñaõ ôû laïi Gieârusalem vaø cha meï
Ngöôøi khoâng hay bieát. Töôûng raèng Ngöôøi ôû trong nhoùm caùc
khaùch ñoàng haønh, hai oâng baø ñi ñöôïc moät ngaøy ñaøng, môùi tìm
kieám Ngöôøi trong nhoùm baø con vaø nhöõng keû quen bieát. Nhöng
khoâng gaëp thaáy Ngöôøi, neân hai oâng baø trôû laïi Gieârusalem ñeå
tìm Ngöôøi. Sau ba ngaøy, hai oâng baø gaëp thaáy Ngöôøi trong ñeàn
thôø ñang ngoài giöõa caùc thaày tieán só, nghe vaø hoûi caùc oâng. Taát
caû nhöõng ai nghe Ngöôøi noùi, ñeàu ngaïc nhieân tröôùc söï hieåu bieát
vaø nhöõng caâu Ngöôøi ñaùp laïi. Nhìn thaáy Ngöôøi, hai oâng baø ñaõ
ngaïc nhieân, vaø meï Ngöôøi baûo Ngöôøi raèng: “Con ôi, sao con
laøm cho chuùng ta nhö theá? Kìa cha con vaø meï ñaây, ñaõ ñau khoå
tìm con.” Ngöôøi thöa vôùi hai oâng baø raèng: “Maø taïi sao cha meï
tìm con? Cha meï khoâng bieát raèng con phaûi lo coâng vieäc cuûa
Cha con ö?” Nhöng hai oâng baø khoâng hieåu lôøi Ngöôøi noùi. Baáy
giôø Ngöôøi theo hai oâng baø trôû veà Nagiareùt, vaø Ngöôøi vaâng
phuïc hai oâng baø. Maria meï Ngöôøi ghi nhôù nhöõng vieäc ñoù trong
loøng. Coøn Chuùa Gieâsu thì tieán tôùi trong söï khoân ngoan, tuoåi taùc
vaø aân suûng, tröôùc maët Thieân Chuùa vaø ngöôøi ta.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

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

�

�

ALLELUIA

PHUÙC AÂM

x. Cv 16:14b

Lc 2:41-52

Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Luca.
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BAÛO HIEÅM & HÖU TRÍ

Höôùng daãn mieãn phí - Bieáu lòch ñeïp naêm 2016
Phone: 714.609.7910

13139 Brookhurst St., #B, Garden Grove, CA 92843
(gaàn goùc Garden Grove vaø Brookhurst)

- Choïn Baùc Só cuûa mình trong toå hôïp y teá: Coù theå ñoåi Baùc Só
vaø toå hôïp y teá moãi thaùng.

- Chöông trình bao goàm: Chi phí y teá vaø thuoác theo toa Part D

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

1. MEDICARE ADVANTAGE

2. OBAMACARE: Ghi danh baét ñaàu töø Nov. 1, 2015

3. GHI DANH MEDICARE ADVANTAGE HAÈNG NAÊM: Oct 15 - Dec 7

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

A. Baûo Hieåm Caù Nhaân vaø Gia Ñình cho ngöôøi döôùi 65 tuoåi

B. Cô Sôû Thöông Maïi:

Giuùp ghi danh vaøo haõng Baûo Hieåm ñeå khoâng bò phaït khi khai thueá.
Tieàn phaït cuûa naêm 2016, neáu khoâng coù baûo hieåm laø:
- $681 cho 1 ngöôøi vaø $2,085 cho 1 gia ñình
- hoaëc 2.5% treân lôïi töùc. Soá tieàn naøo lôùn hôn seõ laø tieàn phaït treân giaáy thueá.

Ñöôïc ghi danh baát cöù luùc naøo trong naêm.

B. MEDICARE ADVANTAGE PLANS HMO (Vôùi nhieàu löïa choïn cuûa hôn 12 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 $16500/thaùng*)

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

+

Mailien Hoang
CA Insurance Lic. #0697814

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

share of cost
Medi-Medi,

cho thuoác
Coù chöông trình gia nhaäp cho quyù vò ñang traû
Quyù vò neáu muoán, vaãn coù theå tieáp tuïc ñi töï do.

�

�

�

- Moãi naêm, chöông trình baûo hieåm thay ñoåi, quyù vò chó coù
MEDICARE neân coi laïi caùc phuùc lôïi cuûa mình ñeå kòp thay
ñoåi chöông trình neáu caàn.
- Muoán bieát nhöõng thay ñoåi môùi cuûa naêm 2016, xin lieân laïc
vôùi vaên phoøng ñeå laáy heïn

KHÓA TĨNH TÂM CANH TÂN ĐẶC SỦNG CHO GIỚI TRẺ VÀ TRUNG NIÊN

Bướ ần Khíc đi trong Th (Gal 5:16)

Trân trọng kính mời Quý vị và các bạn trẻ tới tham dự

với chủ ề:
Khóa Tĩnh Tâm Canh Tân Đặc Sủng bằng hai ngôn ngữ Việt – Anh

đ

Tham dự sẽ ợ Lòng Thđư c Ơn Toàn Xá Năm ương Xót

CHARISMATIC RENEWAL RETREAT
FOR YOUTH AND YOUNG ADULTS –
BILINGUAL ENGLISH-VIETNAMESE
Free attandance and meals.
Praise and Worship:

Tham Dự và Thực Phẩm Miễn Phí

St. Michael choir và
The Flock group.

ớc ể Ban Tổ Chức tiện
việc chuẩn bị và sắp xếp:
Online:

Huấn Hà 714-350-2836
Michael Nguyễn 714-390-7203
Rose Nhi Hằng 714-393-2231
Thịnh Lê 714-376-7493

Xin ghi danh trư đ

www.thanhlinh.net/ghidanh

Đ a điị ểm:
r

Thời gian:

Thuyết trình và linh h ớng:

Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô (trong Hội t ờng Gym)
13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840

Thứ Sáu ngày 8 tháng 1, 2016 từ 7:00 PM - 10 PM
Thứ Bảy ngày 9 tháng 1, 2016 từ 8:30 AM - 10 PM
Chúa Nhật ngày 10 tháng 1, 2016 từ 8:30 AM - 5 PM

ức Cha Kevin Vann,
ứ ,

Lm Chris Phạm,
,

ễn,
Lm Ben Trần,
Lm Dan Wilder,
Lm Dũng Nguyễn,
Lm Paul Marie Chango,

ư

c Cha Mai Thanh Lương

Lm Chương Nguy

ư
Đ
Đ

Lm Tri Tăng

Giám mục GP Orange
Gm Phụ tá GP Orange

ớng, Giáo xứ St Barbara
Giáo xứ Thánh Gia, Florida

Dòng Don Bosco Los Angeles
Giáo xứ St. Anne

Giáo xứ Thánh Linh
Pháp Quốc

Giêrusalem, Do-thái

Linh hư

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&

4 � Chuùa Nhaät ngaøy 27-12-2015  -  Thaùnh Gia Thaát - Naêm C

SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 27-12-2015 3-1-2016đến Chúa Nhật

CÁC SINH HO T T I TRUNG TÂM CÔNG GIÁOẠ Ạ

3. ÒNG HOPE COMMUNIT

Sinh Hoạt trong tuần:

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

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

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

ứ :
ứ :

Thứ Sáu ầu tháng

Thứ Bảy:

Th Tư
Th Sáu

đ

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

-

pm pm

8:45 am 9 am

Thánh Lễ
ầ ấ VN.

Chầu, Kính Lòng Thương Xót Chúa
& Thánh Lễ

ấ ứ ẹ

Ch u và Kh n Các Thánh TĐ

Kh n Đ c M La Vang

Kính Lòng Thương Xót Chúa

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

Each year Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of
Passover, and when he was twelve years old, they went up according
to festival custom. After they had completed its days, as they were
returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents
did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed
for a day and looked for him among their relatives and acquaintances,
but not finding him, they returned to Jerusalem to look for him.

After three days they found him in the temple, sitting in the midst
of the teachers, listening to them and asking them questions, and all
who heard him were astounded at his understanding and his answers.
When his parents saw him, they were astonished, and his mother said
to him, “Son, why have you done this to us? Your father and I have
been looking for you with great anxiety.” And he said to them, “Why
were you looking for me? Did you not know that I must be in my
Father's house?” But they did not understand what he said to them.
He went down with them and came to Nazareth, and was obedient to
them; and his mother kept all these things in her heart. And Jesus
advanced in wisdom and age and favor before God and man.

"His parents used to go every year to Jerusalem for the feast of the
Passover, and when He was twelve they went up for the celebration as
was their custom." – Luke 2:41-42

Many families have photographs of special occasions. Let's open
the photo album of the Holy Family. Here's a photo of Jesus placed in a
manger after being born in a stable (Lk 2:7). In addition to showing
God's love and the Holy Family's poverty, this photo indicates that the
Holy Family was rejected, as Mary and Joseph were forced to have
their baby in a stable. Families today are also rejected by our culture of
death. Moreover, family members even reject one another. When we
see Jesus in the manger, let's think not only of rejection, but also let us
accept the grace to forgive those who have sinned against us and
rejected us.

On the next page of the photo album, we see a photo of the Holy
Family's flight to Egypt (Mt 2:13ff). Like the Holy Family, families
are an endangered species. Many families don't survive. Only by
hearing the Lord and by obeying Him exactly will families be saved
and new Herods defeated.

Next we see a photo of the "finding" of Jesus in the Temple (see Lk
2:46). Families and family members lose Jesus or, more accurately,
are lost themselves. They live separated from their Savior, Love, and
only Hope. When families seek the Lord, especially through spouses
and families praying together, they will find Jesus.

Holy families, forgive rejection, obey humbly, and pray together.

Jesus, teach our families to pray together daily.

"See what love the Father has bestowed on us in letting
us be called children of God!" – 1 Jn 3:1

Praise Jesus, holy and risen Lord! Praise You, Father, for
sendingYour Son to earth in the care of Mary and Joseph!Alleluia!

- Holy Innocents. Herod became furious and “ordered the
massacre of all the boys in Bethlehem and its vicinity two years old
and under.” The horror of the massacre and the devastation of the
mothers and fathers led Matthew to quote Jeremiah: “A voice was
heard in Ramah, sobbing and loud lamentation; Rachel weeping for
her children...” (Matthew 2:18).

Reflection: FAMILYPHOTOS

Prayer:

Promise:

Praise:

Saints of the week

12.28

The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (C)
Luke 2:41-52

Chúa Nhật 27-12-2015

Thứ Sáu 01-01-2016

Thứ Bảy 02-01-2016

Chúa Nhật 03-01-2016

- Liên Huynh Đa Minh . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 11:00 am
- Ơn Thiên Triệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:00 pm

- Các Bà Mẹ Công Giáo . . . . . . . . . . . . . . 12:30 pm – 03:30 pm

- Liên ộ ề ạ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Lễ giỗ LH Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:00 pm – 04:30 pm

- Dòng Ba Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:00 pm
- Hội Thánh Gia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 pm

H i Đ n T 08:00 am – 11:00 am

12.29

12.31

1.1

1.2

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

- St. Sylvester I (d. 335) A great store of legends has grown
up around the man who was pope at this most important time, but very
little can be established historically. We know for sure that his papacy
lasted from 314 until his death in 335. Reading between the lines of
history, we are assured that only a very strong and wise man could
have preserved the essential independence of the Church in the face of
the overpowering figure of the Emperor Constantine. The bishops in
general remained loyal to the Holy See and at times expressed
apologies to Sylvester for undertaking important ecclesiastical
projects at the urging of Constantine.

- Mary, Mother of God. The precise title “Mother of God”
goes back at least to the third or fourth century. In the Greek form
Theotokos (God-bearer), it became the touchstone of the Church's
teaching about the Incarnation. The Council of Ephesus in 431
insisted that the holy Fathers were right in calling the holy virgin
Theotokos. At the end of this particular session, crowds of people
marched through the street shouting: “Praised be the Theotokos!” The
tradition reaches to our own day. In its chapter on Mary's role in the
Church, Vatican II's Dogmatic Constitution on the Church calls Mary
“Mother of God” 12 times. It is the Octave of Christmas: Our
remembrance of Mary's divine motherhood injects a further note of
Christmas joy. It is a day of prayer for world peace: Mary is the mother
of the Prince of Peace. It is the first day of a new year: Mary continues
to bring new life to her children – who are also God's children.

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

COÄNG ÑOÀNG

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 669 � 5

- Ý chung:

- ề

Cầu cho mọi người chúng ta cảm nghiệm được
lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng tha
thứ.

ầ ình, nhất là những gia ình
ặ ổ ìm ra dấu chỉ của niềm hy vọng chắc

chắn nơi việc hạ sinh của Đức Giêsu.

Ý truy n giáo: C u cho các gia đ đ
đang g p đau kh , t

:

Nhanh chóng, vui vẻ, tận tâm, uy tín.
(714) 591-5327 & (626) 400-0344 cell.

Cước phí chỉ từ $1.9
Hàng đến nơi từ 5 đến 7 ngày.

9 cents/lb (bao thuế)

Đặc biệt Lấy và giao hàng
à giao hàng tận nhà (ở VN)

miễn phí, Nhân viên đến
tận nhà lấy hàng (ở Mỹ) v

Nhận chuyển giấy tờ khẩn cấp trong vòng từ 3
Gòn giá chỉ $10.00. Các tỉnh giá khác.

đến
4 ngày tới Sài

HT CARGO & TRAVEL, VÉ MÁY BAY
Công Ty vận chuyển hàng hoá nhanh về Việt Nam.

11162 Trask Ave., Garden Grove, CA92843
(Góc Euclid & Trask, chân cầu Freeway 22 West)

David Q. Hoang
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Đặc biệt: mỗi tháng có hai chuyến hàng đi bằng đường
biển

đồ, xe hơi.... (cho người dọn
nhà) đi các tiểu bang và từ các tiểu b

giá $1.28/1 lbs (trong vòng 28 ngày). Bao thuế,
giao tận nhà.
Ngoài ra còn nhận chở

ang về lại Cali. giá
thật rẻ.

HT Cargo mở thêm chi nhánh 2
10832 Capital Ave # 5A

Garden Grove, CA 92843
714. 909-9680

I I CNDEPENDENCE NSURANCE ENTER

www.iinscenter.com

Chuyên Về Các Dịch Vụ

�

�

�

�

�

�

DMV Lấy Liền
Xóa Ticket Không Cần Đến Trường
Bằng Lái Quốc Tế
Các Loại Bảo Hiểm

Notary
MEDICARE / OBAMACARE

12112 Brookhurst St #15 - Garden Grove, CA 92840

714-775-3400

(Trong khu Phở 54 góc Westminster/Brookhurst, cạnh nhà hàng Tự Do)

10286 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843

* CHUYÊN TRỊ:
�

�

�

�

Đ đặ
Đa đa đầ

iều chỉnh hệ thống xương bị sai lệch, c biệt xương sống.
u lưng, u cổ, bả vai, tay chân, nhức u, mệt mỏi.

Tai nạn do nghề nghiệp, thể thao hoặc do xe cộ.
Hướng dẫn tập thể dục và dinh dưỡng tránh mổ xẻ không cần thiết.

VERA THERAPY
BÁC SĨ ALEXANDER D. LÊ, D.C.

DOCTOR OF CHIROPRACTIC

10080 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840

www.veratherapy10080@gmail.com
Tel: 714.638.8119 * Fax: 714.260.9149

*  Với Phương châm: “ Lương y như từ mẫu “, Bác sĩ Alex và
toàn thể nhân viên luôn tận tâm, nhiệt tình với bệnh nhân.

*  V n phòng có chương trình c biệt cho bệnh nhân không có
bảo hiểm, khó kh n về tài chánh.

*  Nhận bảo hiểm PPO.

ă đặ
ă
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(tiếp theo trang 1)

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

được giám sát chặt chẽ, và ngài liên tục bị ép gia nhập Giáo
HộiYêu nước do chính phủ hậu thuẫn.

Đức Cha Giuliô Giả Chí Quốc là một nhà l đạo nổi bật
của Giáo Hội Công Giáo Thầm Lặng ở Hà Bắc nơi có đông
đảo người Công Giáo nhất Trung quốc và cũng là nơi người
Công Giáo Thầm Lặng hoạt động mạnh nhất. Công an Trung
quốc đ đánh đập các Giám Mục, linh mục, tu sĩ và
anh chị em giáo dân trong vùng này rất thường xuyên để
buộc phải gia nhập vào tổ chức Công GiáoYêu Nước.

T độ
thù hận và bách hại công khai với Đức Cha Giuliô Giả Chí
Quốc. Ngài bị bắt không dưới 30 lần và đ

Giáo Hội tại Đức quyết định chọn ngày 26 Tháng 12 là
ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu bị ngược đ đề năm
nay đặc biệt hướng đến sự bách hại các Kitô hữu ở Syria.
Theo lịch Phụng Vụ, ngày 26 tháng 12 là ngày lễ Thánh
Stêphanô, là vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Công Giáo.
Trích dẫn nhận xét của Đức Thánh Cha Phanxicô hồi tháng
Ba vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức cho biết trong một
tuyên bố chung rằng các ngài "đảm bảo với những người đau
khổ trong

đang cầu nguyện và
làm những g để chặn đứng bạo lực không thể chấp
nhận mà họ là nạn nhân.”

Trong một diễn biến ngoạn mục thanh niên Hồi giáo của
quận PK5 đ đàm phán với lực lượng
vũ trang Anti-Balaka hầu mưu t

ương Đức Thánh
Cha Phanxicô trở thành "những người hành hương của h

Đức Tổng Giám mục Dieudonné Nzapalainga, là người
cùng với các giáo sĩ Hồi giáo hàng đầu của quốc gia kêu gọi
h đến thăm vùng đất nguy hiểm PK5 của Hồi giáo
thủ đô và nói rằng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng gần
đây đ ưởng "sâu sắc" đến các thanh niên Hồi giáo
trong vùng.

Trên chuyến bay từ phi trường M'Poko của thủ đô
Bangui, Cộng h

giờ để trả lời phỏng vấn của giới báo chí.

ãnh

ã bắt bớ,

òa Thánh ã nhiều lần cảnh cáo Trung Quốc vì thái

ã phải ngồi tù ít nhất
là 20 n

ãi. Chủ

những tình huống bị bách hại là chúng ta sẽ không
quên họ, chúng ta gần gũi họ và chúng ta

ì có thể

ã chịu bỏ vũ khí xuống
ìm hòa bình.

Ca ngợi biến cố này, vị giám chức hàng òa
Trung Phi ã kêu gọi các tín hữu Kitô noi g

òa
bình".

òa bình, ã

ã ảnh h

òa Trung Phi, về Rôma, ã
dành ra một

đ

ăm.

đầu của Cộng h
đ

đ

Đức Thánh Cha đ

�

�

ộ ồ ụ ứ ị ng 12 là
ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu bị ngược đãi

Cộng hòa Trung Phi: thanh niên Hồi giáo chịu bỏ vũ
khí xuống sau ế ế ủ ứ

H i Đ ng Giám M c Đ c quy đ nh 26 thá

chuy n vi ng thăm c a Đ cThánh Cha

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các phóng viên rằng
ngài nhận thức r
điều bất ngờ, nhưng Đức Thánh Cha đ

âu Phi đầy hào
hứng.

Đức Giáo Hoàng trông rất mệt mỏi, nhưng rất vui. Ngài
nói với các phóng viên rằng ngài đ

trong chiếc xe popemobile. Cả hai điều này đều
là các sáng kiến tự phát của Đức Giáo Hoàng vào ngày 30
tháng 11, ngày cuối cùng của ngài ở châu Phi.

đó ngài dâng lời cầu nguyện cho
những ai chịu đau khổ và kêu gọi các tín hữu h

hy vọng và tiếng nói tiên tri chống lại bạo lực vô
nghĩa, một bạo lực mà không bao giờ có thể được biện minh
nhân danh Thiên Chúa.”

"H đi và tự hỏi nếu
những h ưởng đến chính gia đ

động lên những cảm xúc
sâu sắc nhất của chúng ta". Đức Tổng Giám Mục Joseph
Kurtz của Louisville nhận định như trên trong một tuyên bố
ngày 14 tháng 12 của ngài.

“Chúng ta phải chống lại thù hận và những nghi ngờ dẫn
đến các chính sách phân biệt đối xử. Hơn thế nữa, chúng ta
phải hướng cảm xúc của chúng ta, những mối quan tâm và
những nỗ lực bảo vệ của chúng ta, xuất phát từ l

động cho phẩm giá của mỗi
người. Chúng ta chỉ nên sử dụng những luật nhập cư có tính
nhân bản và có khả năng bảo vệ chúng ta, nhưng đừng bao
giờ nhắm mục tiêu vào những nhóm người dựa trên tôn
giáo.”

háng Mười Hai, tại thánh đường giáo xứ Thánh Linh
(Holy Spirit Catholic Church) ở Fountain Valley, đ
đêm diễn nguyện Giáng Sinh 2015 “Chúa Thương Loài
Người.” Đêm diễn nguyện nhằm hướng dẫn cầu nguyện giúp
cho mỗi người tham dự hồi tâm, do năm nay là Năm Thánh
L ương Xót. Đêm diễn nguyện đ ười
chiêm ngắm một cuộc t

ười. Nhưng không chỉ nghe ngắm
nh ười cùng nếm thử, h

ười yêu, vào l ười
cùng bước vào ngưỡng cửa Thánh, là chính Chúa Giê-Su Hài
Đồng, qua nhạc cảnh Giáng Sinh “Trời Đất Giao Duyên,”
nhạc và lời Viết Chung, h

ướng Liên Ca Đoàn và Cộng Đoàn
Thánh Linh

õ rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của những
ã trải qua hết kinh ngạc

này

ã cầu nguyện trong một
òa Trung Phi, và cùng

dạo quanh một khu phố Hồi giáo với các lãnh tụ Hồi giáo
ngồi với ngài

ình tại Colorado Springs và tại San
Bernardino, chủ tịch Hội

ã ra một tuyên bố, trong
ãy là "những

sứ giả của

ãy nhìn những mạng sống vô tội bị lấy
ình thái bạo lực này ảnh h ình

chúng ta thì sao. Suy nghĩ ấy khuấy

òng mến,
thành những chứng tá sống

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) - Tối Thứ Sáu,
18 T

ã diễn ra

òng Th ã cho mọi ng
ình sử, một cuộc giao duyên giữa

Thiên Chúa với con ng
ìn, mọi ng òa mình vào trái tim của

ng òng của Thiên Chúa tình yêu. Mọi ng

òa âm Cát Minh, do các diễn viên
và ban vũ, ban hợp x

thực hiện.

đến kinh ngạc khác trong chuyến thăm ch

đền thờ Hồi Giáo ở Bangui, Cộng h

Nhắc đến những vụ bắn giết vừa diễn ra tại trung tâm Kế
Hoạch Hóa Gia Đ

Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa
Kỳ đ

�

�

ộ ồ ụ ỳ ế ừ
ả ạ ự ằ ạ ự

Giáo xứ Thánh Linh mở đêm nhạc Noel 'Chúa
Thương Loài Người'

H i Đ ng Giám M c Hoa K khuy n cáo đ ng đáp
tr b o l c b ng b o l c

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 /2016 Marriage Preparation Form
Ghi Danh Khoá / ĐánhRegistration Session: X chọn một / Put to choose oneX

� #201 -1/16-17/2016 #202 - 3/19-20/2016 #203 -5/21-22/2016

#204 -7/16-17/2016 #205 - 9/17-18/2016 #206 -11/12-13/2016

\ \
\ \ \

6 � Chuùa Nhaät ngaøy 27-12-2015  -  Thaùnh Gia Thaát - Naêm C

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót
ã dạy chúng con phải th

ã cứu Giakêu và Matthêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc; / ã
giúp ng ình vàMa òn kiếm tìm hạnh phúc n

ã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội Chúa, / và ã hứa Thiên ó
lòng

ã nói với ng
ình của Chúa Cha vô hình, / g òng xót th

ình của Chúa n
ã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng phải

khoác lên ng
ình ìm kiếm, yêu th

òng
Th òng nhiệt
thànhmangTinMừng

ìn thấy òng Th

Lạy Chúa Giêsu Kitô, / Chúa đ ương xót như Cha trên
trời, / và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. / Xin tỏ cho chúng
con thấy nhan thánh Chúa và chúng con sẽ được cứu thoát. / Ánh mắt yêu
thương của Chúa đ

ười đàn bà ngoại t đalêna không c ơi thụ
tạo; / đ Đàng cho người trộm cướp c

ăn năn. / Xin cho chúng con biết lắng nghe, / như chínhChúa đang gửi đếnmỗi người chúng con, /
những lời Chúa đ ười phụ nữSamaria: “Nếu chị biết nhận ra ơnChúa!” / Chúa là gươngmặt
hữu h ương mặt của Thiên ương và tha thứ /
mà biểu lộ uy quyền trênmọi sự: / xin cho Hội Thánh được nên gươngmặt hữu h ơi trần
gian, / gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh. / Chúa đ

ười sự yếu đuối / để biết đồng cảm với những người đang sống trong umê và lầm lạc: / xin
chomọi người đến với các thừa tác viên / đều thấym đượcThiênChúa t ương và tha
thứ. / XinChúa gửi ThánhThần đến và xức dầu thánh hiếnmỗi người c

ương Xót này trở thành năm được Chúa ban ân sủng, / để Hội Thánh Chúa được thêm l
đến với người nghèo, / loan báo tự do cho những người bị giam cầmvà áp bức, /

và cho người mù lại được nh ương Xót, /
chúng con nguyện xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,
đếnmuôn thuởmuônđời.Amen.

đ

đ

Chúa đang đem l

húng con, / đểNămThánh L

. / Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của L

Phanxicô, Giáo Hoàng

Đ c Thánh Cha Phanxicô ã công bố m Năm Thánh
đ c bi t” g i là

với việcmởCửaThánh t Thánh Phêrô vào
08-12-2015 ngàyĐ i l Đ cM VôNhi mnguyên tội, và kết
thúcvào20-11-2016ngàyĐ i lễChúaGiêsuKitô,VuaVũTrụ.

đ tđư cơntoànxá, trongNămthánh, cácKitôhữucần:

1.-Khôngmắctội trọng

2.- LãnhnhậnBíTíchHoàGiải

3.-ThamdựThánh lễvà rướcMìnhMáuThánhChúa

ầ ệ ứ Kinh NămThánh
LòngThươngXót,KinhLạyCha,...)

5.-Đihànhhươngtại cácnhà thờđượcchỉ ị

NhữngđịađiểmhànhhươngtrongGiáophậnOrange là:

566 S Glassell St,
Orange,CA92866

31520
CaminoCapistrano,SanJuanCapistrano,CA92675

900 W. La Habra
Boulevard, LaHabra,CA90631

13280 Chapman Ave, Garden
Grove,CA92840

727 N Minter St, Santa Ana, CA
92701

ứ đ ở “
ặ ệ ọ . Năm Thánh

bắt đầu ại Đền thờ
ạ ễ ứ ẹ ễ

ạ
Để ạ ợ

4.- C u nguy n theo ý Đ c Thánh Cha (

đ nh

“ òng Thương xót”Năm Thánh L

1. Cathedral of the Holy Family:

2. Mission Basilica San Juan Capistrano:

3. Our Lady of Guadalupe Church:

4. The Christ Cathedral:

5. St Joseph Church:

ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH
L ƯƠNG XÓTÒNG TH
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(tiếp theo trang 1)

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

được giám sát chặt chẽ, và ngài liên tục bị ép gia nhập Giáo
HộiYêu nước do chính phủ hậu thuẫn.

Đức Cha Giuliô Giả Chí Quốc là một nhà l đạo nổi bật
của Giáo Hội Công Giáo Thầm Lặng ở Hà Bắc nơi có đông
đảo người Công Giáo nhất Trung quốc và cũng là nơi người
Công Giáo Thầm Lặng hoạt động mạnh nhất. Công an Trung
quốc đ đánh đập các Giám Mục, linh mục, tu sĩ và
anh chị em giáo dân trong vùng này rất thường xuyên để
buộc phải gia nhập vào tổ chức Công GiáoYêu Nước.

T độ
thù hận và bách hại công khai với Đức Cha Giuliô Giả Chí
Quốc. Ngài bị bắt không dưới 30 lần và đ

Giáo Hội tại Đức quyết định chọn ngày 26 Tháng 12 là
ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu bị ngược đ đề năm
nay đặc biệt hướng đến sự bách hại các Kitô hữu ở Syria.
Theo lịch Phụng Vụ, ngày 26 tháng 12 là ngày lễ Thánh
Stêphanô, là vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Công Giáo.
Trích dẫn nhận xét của Đức Thánh Cha Phanxicô hồi tháng
Ba vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức cho biết trong một
tuyên bố chung rằng các ngài "đảm bảo với những người đau
khổ trong

đang cầu nguyện và
làm những g để chặn đứng bạo lực không thể chấp
nhận mà họ là nạn nhân.”

Trong một diễn biến ngoạn mục thanh niên Hồi giáo của
quận PK5 đ đàm phán với lực lượng
vũ trang Anti-Balaka hầu mưu t

ương Đức Thánh
Cha Phanxicô trở thành "những người hành hương của h

Đức Tổng Giám mục Dieudonné Nzapalainga, là người
cùng với các giáo sĩ Hồi giáo hàng đầu của quốc gia kêu gọi
h đến thăm vùng đất nguy hiểm PK5 của Hồi giáo
thủ đô và nói rằng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng gần
đây đ ưởng "sâu sắc" đến các thanh niên Hồi giáo
trong vùng.

Trên chuyến bay từ phi trường M'Poko của thủ đô
Bangui, Cộng h

giờ để trả lời phỏng vấn của giới báo chí.

ãnh

ã bắt bớ,

òa Thánh ã nhiều lần cảnh cáo Trung Quốc vì thái

ã phải ngồi tù ít nhất
là 20 n

ãi. Chủ

những tình huống bị bách hại là chúng ta sẽ không
quên họ, chúng ta gần gũi họ và chúng ta

ì có thể

ã chịu bỏ vũ khí xuống
ìm hòa bình.

Ca ngợi biến cố này, vị giám chức hàng òa
Trung Phi ã kêu gọi các tín hữu Kitô noi g

òa
bình".

òa bình, ã

ã ảnh h

òa Trung Phi, về Rôma, ã
dành ra một

đ

ăm.

đầu của Cộng h
đ

đ

Đức Thánh Cha đ

�

�

ộ ồ ụ ứ ị ng 12 là
ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu bị ngược đãi

Cộng hòa Trung Phi: thanh niên Hồi giáo chịu bỏ vũ
khí xuống sau ế ế ủ ứ

H i Đ ng Giám M c Đ c quy đ nh 26 thá

chuy n vi ng thăm c a Đ cThánh Cha

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các phóng viên rằng
ngài nhận thức r
điều bất ngờ, nhưng Đức Thánh Cha đ

âu Phi đầy hào
hứng.

Đức Giáo Hoàng trông rất mệt mỏi, nhưng rất vui. Ngài
nói với các phóng viên rằng ngài đ

trong chiếc xe popemobile. Cả hai điều này đều
là các sáng kiến tự phát của Đức Giáo Hoàng vào ngày 30
tháng 11, ngày cuối cùng của ngài ở châu Phi.

đó ngài dâng lời cầu nguyện cho
những ai chịu đau khổ và kêu gọi các tín hữu h

hy vọng và tiếng nói tiên tri chống lại bạo lực vô
nghĩa, một bạo lực mà không bao giờ có thể được biện minh
nhân danh Thiên Chúa.”

"H đi và tự hỏi nếu
những h ưởng đến chính gia đ

động lên những cảm xúc
sâu sắc nhất của chúng ta". Đức Tổng Giám Mục Joseph
Kurtz của Louisville nhận định như trên trong một tuyên bố
ngày 14 tháng 12 của ngài.

“Chúng ta phải chống lại thù hận và những nghi ngờ dẫn
đến các chính sách phân biệt đối xử. Hơn thế nữa, chúng ta
phải hướng cảm xúc của chúng ta, những mối quan tâm và
những nỗ lực bảo vệ của chúng ta, xuất phát từ l

động cho phẩm giá của mỗi
người. Chúng ta chỉ nên sử dụng những luật nhập cư có tính
nhân bản và có khả năng bảo vệ chúng ta, nhưng đừng bao
giờ nhắm mục tiêu vào những nhóm người dựa trên tôn
giáo.”

háng Mười Hai, tại thánh đường giáo xứ Thánh Linh
(Holy Spirit Catholic Church) ở Fountain Valley, đ
đêm diễn nguyện Giáng Sinh 2015 “Chúa Thương Loài
Người.” Đêm diễn nguyện nhằm hướng dẫn cầu nguyện giúp
cho mỗi người tham dự hồi tâm, do năm nay là Năm Thánh
L ương Xót. Đêm diễn nguyện đ ười
chiêm ngắm một cuộc t

ười. Nhưng không chỉ nghe ngắm
nh ười cùng nếm thử, h

ười yêu, vào l ười
cùng bước vào ngưỡng cửa Thánh, là chính Chúa Giê-Su Hài
Đồng, qua nhạc cảnh Giáng Sinh “Trời Đất Giao Duyên,”
nhạc và lời Viết Chung, h

ướng Liên Ca Đoàn và Cộng Đoàn
Thánh Linh

õ rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của những
ã trải qua hết kinh ngạc

này

ã cầu nguyện trong một
òa Trung Phi, và cùng

dạo quanh một khu phố Hồi giáo với các lãnh tụ Hồi giáo
ngồi với ngài

ình tại Colorado Springs và tại San
Bernardino, chủ tịch Hội

ã ra một tuyên bố, trong
ãy là "những

sứ giả của

ãy nhìn những mạng sống vô tội bị lấy
ình thái bạo lực này ảnh h ình

chúng ta thì sao. Suy nghĩ ấy khuấy

òng mến,
thành những chứng tá sống

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) - Tối Thứ Sáu,
18 T

ã diễn ra

òng Th ã cho mọi ng
ình sử, một cuộc giao duyên giữa

Thiên Chúa với con ng
ìn, mọi ng òa mình vào trái tim của

ng òng của Thiên Chúa tình yêu. Mọi ng

òa âm Cát Minh, do các diễn viên
và ban vũ, ban hợp x

thực hiện.

đến kinh ngạc khác trong chuyến thăm ch

đền thờ Hồi Giáo ở Bangui, Cộng h

Nhắc đến những vụ bắn giết vừa diễn ra tại trung tâm Kế
Hoạch Hóa Gia Đ

Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa
Kỳ đ

�

�

ộ ồ ụ ỳ ế ừ
ả ạ ự ằ ạ ự

Giáo xứ Thánh Linh mở đêm nhạc Noel 'Chúa
Thương Loài Người'

H i Đ ng Giám M c Hoa K khuy n cáo đ ng đáp
tr b o l c b ng b o l c

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 /2016 Marriage Preparation Form
Ghi Danh Khoá / ĐánhRegistration Session: X chọn một / Put to choose oneX

� #201 -1/16-17/2016 #202 - 3/19-20/2016 #203 -5/21-22/2016

#204 -7/16-17/2016 #205 - 9/17-18/2016 #206 -11/12-13/2016

\ \
\ \ \
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Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót
ã dạy chúng con phải th

ã cứu Giakêu và Matthêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc; / ã
giúp ng ình vàMa òn kiếm tìm hạnh phúc n

ã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội Chúa, / và ã hứa Thiên ó
lòng

ã nói với ng
ình của Chúa Cha vô hình, / g òng xót th

ình của Chúa n
ã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng phải

khoác lên ng
ình ìm kiếm, yêu th

òng
Th òng nhiệt
thànhmangTinMừng

ìn thấy òng Th

Lạy Chúa Giêsu Kitô, / Chúa đ ương xót như Cha trên
trời, / và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. / Xin tỏ cho chúng
con thấy nhan thánh Chúa và chúng con sẽ được cứu thoát. / Ánh mắt yêu
thương của Chúa đ

ười đàn bà ngoại t đalêna không c ơi thụ
tạo; / đ Đàng cho người trộm cướp c

ăn năn. / Xin cho chúng con biết lắng nghe, / như chínhChúa đang gửi đếnmỗi người chúng con, /
những lời Chúa đ ười phụ nữSamaria: “Nếu chị biết nhận ra ơnChúa!” / Chúa là gươngmặt
hữu h ương mặt của Thiên ương và tha thứ /
mà biểu lộ uy quyền trênmọi sự: / xin cho Hội Thánh được nên gươngmặt hữu h ơi trần
gian, / gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh. / Chúa đ

ười sự yếu đuối / để biết đồng cảm với những người đang sống trong umê và lầm lạc: / xin
chomọi người đến với các thừa tác viên / đều thấym đượcThiênChúa t ương và tha
thứ. / XinChúa gửi ThánhThần đến và xức dầu thánh hiếnmỗi người c

ương Xót này trở thành năm được Chúa ban ân sủng, / để Hội Thánh Chúa được thêm l
đến với người nghèo, / loan báo tự do cho những người bị giam cầmvà áp bức, /

và cho người mù lại được nh ương Xót, /
chúng con nguyện xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,
đếnmuôn thuởmuônđời.Amen.

đ

đ

Chúa đang đem l

húng con, / đểNămThánh L

. / Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của L

Phanxicô, Giáo Hoàng

Đ c Thánh Cha Phanxicô ã công bố m Năm Thánh
đ c bi t” g i là

với việcmởCửaThánh t Thánh Phêrô vào
08-12-2015 ngàyĐ i l Đ cM VôNhi mnguyên tội, và kết
thúcvào20-11-2016ngàyĐ i lễChúaGiêsuKitô,VuaVũTrụ.

đ tđư cơntoànxá, trongNămthánh, cácKitôhữucần:

1.-Khôngmắctội trọng

2.- LãnhnhậnBíTíchHoàGiải

3.-ThamdựThánh lễvà rướcMìnhMáuThánhChúa

ầ ệ ứ Kinh NămThánh
LòngThươngXót,KinhLạyCha,...)

5.-Đihànhhươngtại cácnhà thờđượcchỉ ị

NhữngđịađiểmhànhhươngtrongGiáophậnOrange là:

566 S Glassell St,
Orange,CA92866

31520
CaminoCapistrano,SanJuanCapistrano,CA92675

900 W. La Habra
Boulevard, LaHabra,CA90631

13280 Chapman Ave, Garden
Grove,CA92840

727 N Minter St, Santa Ana, CA
92701

ứ đ ở “
ặ ệ ọ . Năm Thánh

bắt đầu ại Đền thờ
ạ ễ ứ ẹ ễ

ạ
Để ạ ợ

4.- C u nguy n theo ý Đ c Thánh Cha (

đ nh

“ òng Thương xót”Năm Thánh L

1. Cathedral of the Holy Family:

2. Mission Basilica San Juan Capistrano:

3. Our Lady of Guadalupe Church:

4. The Christ Cathedral:

5. St Joseph Church:

ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH
L ƯƠNG XÓTÒNG TH



Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 12/2015

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 669 � 5

- Ý chung:

- ề

Cầu cho mọi người chúng ta cảm nghiệm được
lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng tha
thứ.

ầ ình, nhất là những gia ình
ặ ổ ìm ra dấu chỉ của niềm hy vọng chắc

chắn nơi việc hạ sinh của Đức Giêsu.

Ý truy n giáo: C u cho các gia đ đ
đang g p đau kh , t

:

Nhanh chóng, vui vẻ, tận tâm, uy tín.
(714) 591-5327 & (626) 400-0344 cell.

Cước phí chỉ từ $1.9
Hàng đến nơi từ 5 đến 7 ngày.

9 cents/lb (bao thuế)

Đặc biệt Lấy và giao hàng
à giao hàng tận nhà (ở VN)

miễn phí, Nhân viên đến
tận nhà lấy hàng (ở Mỹ) v

Nhận chuyển giấy tờ khẩn cấp trong vòng từ 3
Gòn giá chỉ $10.00. Các tỉnh giá khác.

đến
4 ngày tới Sài

HT CARGO & TRAVEL, VÉ MÁY BAY
Công Ty vận chuyển hàng hoá nhanh về Việt Nam.

11162 Trask Ave., Garden Grove, CA92843
(Góc Euclid & Trask, chân cầu Freeway 22 West)

David Q. Hoang
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Đặc biệt: mỗi tháng có hai chuyến hàng đi bằng đường
biển

đồ, xe hơi.... (cho người dọn
nhà) đi các tiểu bang và từ các tiểu b

giá $1.28/1 lbs (trong vòng 28 ngày). Bao thuế,
giao tận nhà.
Ngoài ra còn nhận chở

ang về lại Cali. giá
thật rẻ.

HT Cargo mở thêm chi nhánh 2
10832 Capital Ave # 5A

Garden Grove, CA 92843
714. 909-9680

I I CNDEPENDENCE NSURANCE ENTER

www.iinscenter.com

Chuyên Về Các Dịch Vụ

�

�

�

�

�

�

DMV Lấy Liền
Xóa Ticket Không Cần Đến Trường
Bằng Lái Quốc Tế
Các Loại Bảo Hiểm

Notary
MEDICARE / OBAMACARE

12112 Brookhurst St #15 - Garden Grove, CA 92840

714-775-3400

(Trong khu Phở 54 góc Westminster/Brookhurst, cạnh nhà hàng Tự Do)

10286 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843

* CHUYÊN TRỊ:
�

�

�

�

Đ đặ
Đa đa đầ

iều chỉnh hệ thống xương bị sai lệch, c biệt xương sống.
u lưng, u cổ, bả vai, tay chân, nhức u, mệt mỏi.

Tai nạn do nghề nghiệp, thể thao hoặc do xe cộ.
Hướng dẫn tập thể dục và dinh dưỡng tránh mổ xẻ không cần thiết.

VERA THERAPY
BÁC SĨ ALEXANDER D. LÊ, D.C.

DOCTOR OF CHIROPRACTIC

10080 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840

www.veratherapy10080@gmail.com
Tel: 714.638.8119 * Fax: 714.260.9149

*  Với Phương châm: “ Lương y như từ mẫu “, Bác sĩ Alex và
toàn thể nhân viên luôn tận tâm, nhiệt tình với bệnh nhân.

*  V n phòng có chương trình c biệt cho bệnh nhân không có
bảo hiểm, khó kh n về tài chánh.

*  Nhận bảo hiểm PPO.

ă đặ
ă




