
BAÛN TIN HAÈNG TUAÀN CUÛA COÄNG ÑOÀNG COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM - GIAÙO PHAÄN ORANGE

PHUÏC VUÏ TRONG TIN YEÂU & HIEÄP NHAÁT

TRUNG TAÂM COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM
VIETNAMESE CATHOLIC CENTER
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OÂng Laâm Kim Baûo
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Chúa Nhật 14-2-2016 Số 676CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C

Cám Dỗ

Cámdỗcó lẽ làđề tàiđược tìmthấymọinơi trongKinhThánh.Câuchuyệnđầu
tiên là ông Adong và bà Evà được tạo dựng nên giống hình ảnh của Chúa, được
Ngàichosốngtrongvườnđịađàng,đượchưởngmọiđiềutốtđẹp, thếmàcuốicùng
cũng bị ma quỉ cám dỗ, để không tin vào Lời của Chúa, không tin vào điều Ngài
phán dạy. Rồi trong cuộc hành trình về đất hứa, dân Do Thái đi trong sa mạc 40
năm cũng gặp đủ thứ cám dỗ như muốn quay lại đất Ai Cập, nơi họ còn để quên
những “củhành củ tỏi, ” hoặchọbị cámdỗ thờ lậy tượng conbê vàng, hoặcbị cám
dỗthử tháchThiênChúa.Rồi chúng tacònnghecâuchuyệnvuaĐavítbị cámdỗvà
sangã,haycâuchuyện thánhPhêrôbị cámdỗvàchốiChúaba lầnvàcòn rấtnhiều
câuchuyệnkhácnữakểkhônghết. Cámdỗ thì cómuônvànhình thức.Nhưng tóm
lại thì có thểqui vàohaiđiềunày:hoặcbị cámdỗ làmnhữngđiềukhôngđượcphép
làm, hoặc bị cám dỗ không làm những điều mà theo bổn phận phải làm. Chính
thánh Phaolô cũng giải bày tâm trạng yếu đuối của con người khi nói rằng: “Có
những sự thiện tôimuốn, thì tôi lại không làm; có những sự dữ tôi khôngmuốn thì
tôi lại làm.”

BắtđầubướcvàoMùaChayThánh,Chúađãcho ta thấychiến thắngcủaNgài
trước những cámdỗ củamaquỉ để làmgương cho chúng ta. Cámdỗ thứ nhấtma
quỉ đưa ra là đói khát của ăn, nuông chiều thâ ể òn nhớ đến những
nhucầu tinh thần, làmchochúng ta chỉ cònbiết nô lệ chovật chất. Cámdỗ thứhai
cònhấpdẫnhơncảsựđóikhátcủaăn,đó làđi tìmquyềnhànhvàvinhquangbằng
tất cảmọigiá. Thayvì conngười “phải thờ lậyChúa làThiênChúacủangươi, và chỉ
thờphượngmộtmìnhNgười” thì conngười lại đi tìmvinhquang, của cải, tài năng,
sắc đẹp…bằng tất cảmọi giá vàmuốnngười khácphải tôn thờmình. Cámdỗ thứ
ba đó là muốn Chúa thực hiện bất kỳ những điều gì mà mình kêu xin, hay muốn
Chúa thựchiệnđiềumàmìnhmongmuốnchứkhôngphải là ề ố ế

ìconxin“thôinhàthờ.”Maquỉ rấtquỉquyệtvàkiênnhẫn,nóchờ
đợi bao lâucũngđược, rìnhChúa suốt 40đêmngày rồimới ra tay tấncông, rồi cám
dỗChúa tớiba lầnchứkhôngphảimột lần, thằngnày thật lànguyhiểm, cuối cùng
hắnvẫnthua.

Nó thua Chúa nhưng coi chừng nó thắng chúng ta. Quả thật mắt chúng ta
chưa thấymaquỉ đâuhết, nhưng cámdỗ thì nhiều lắm. Cónhững cámdỗ rất kinh
khủng, hết sứcmạnhmẽ, chống trả tới mệt người. Lại có những cám dỗ vừa vừa,
không như gió bão, nhưng nó cứ luẩn quẩn quanh chúng ta, hết sức lôi cuốn, rất
khó chống cự, không biết nó sẽ vật chúng ta lúc nào. Thánh Gioan Kim Khẩu quả
quyết: “Trên đời này không ai mà không bị cám dỗ.” Vậy hãy sống trong Thần Khí
của Chúa để được Chúa ban sứcmạnh. Có những lúc phải cầu nguyện như người
thu thuếđứngcuối đền thờ: “LậyChúa, xin thươngcon là kẻ có tội.”Nhưng trênhết,
hãy yêu mến Chúa bằngmột tấm lòng chân thật như Phêrô: “Bỏ Thầy chúng con
biết theoai,”hoặc: “LậyThầy,Thầybiếthếtmọisự,ThầybiếtconyêumếnThầy.”
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Lm Tr n Văn Ki mầ ể

Ðức Tin là gia sản quý giá
nhất mà ta để lại cho thế hệ
mai sau (VietVatican.org, 4-2-2016)
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- Thầy dạy piano và vocal vớ ệm
- Thầy hiệ ệ ục vụ tại 3 nhà thờ:

- Hằ ớp họ ể giúp các em rèn luyện và
biểu diễn với professional artists.

i hơn 10 năm kinh nghi
m đàn và hát phn đang đ

ng năm l c có recital đ
the Christ Cathedral, La Vang, và St. Columban.

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

Giaûng vieân Ñaïi Hoïc Nha Khoa USC
töø naêm 1986

714 633.3336

714 554.4676
714839.9091

714 662.2360

714890.1122
896.9512

Baùc Só NGUYEÃN THÒ BÍCH ÑAØO

Baùc Só NGUYEÃN VIEÄT CÖÔØNG

Baùc Só ÑAËNG PHI LONG, M.D.

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

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

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

9211 Bolsa Ave. #220
Westminster, CA 92683

(Khu chôï AÙ Ñoâng Market, treân laàu)

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

(Gaàn goùc Fairview)

714.898.9966 714.241.9038

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

9565-9567 Bolsa Ave.
Westminster, CA 92683

(Trong khu Bolsa Mini Mall)

8181 Bolsa Ave.
Midway City, CA 92655

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

714.775.8080

714.891.4335/698.8181
St. Catherine Dental

235 E. Katella Ave. - Orange, CA 92867

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

ị

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

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

www.heavenly dentistry.com

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

Thaåm Myõ vaø Nieàng Raêng - NHAÄN BAÛO HIEÅM

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

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

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

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

Gan:

Thöïc quaûn
Ruoät
Tró:

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

Nhaän MEDICAL
MEDICARE vaø BAÛO HIEÅM

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

Thöù Baûy: 10 AM - 12 PM

BS Nha Khoa NGUYEÃN ÑÖÙC MINH

Chuyeân IMPLANT
BEACH GROVE DENTISTRY

12880 Beach Blvd. #AA
Stanton, CA 90680

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

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

ể ế ạ ộ ố ờ.
ình trả tr ớ ậ ự.

đi các nơi

- Có th thăm vi ng t i m t s nhà th
- Có chương tr ư c cho h u s
- Có giá thật hạ cho hỏa táng trực tiếp: $585.00

FD 2105

714 489-5571 Khang Lê
Fdr 2980

6926 Westminster Blvd
714.891.3344

CHUYEÂN XOÙA TICKET
TRAFFIC TICKET FIXERS

14541 Brookhurst St. #B7
Westminster, CA 92683

714-486-1337

9240 E. Valley Blvd.
Rosemead, CA 91770

626-280-3300
Cell:

714-872-1999

* Xoùa ticket maø khoâng phaûi hoïc traffic school
* Luaät sö seõ ñaïi dieän thaân chuû ra toøa
* Moïi thuû tuïc hôïp phaùp * Thaéng kieän 90%
* Khoâng thaéng chuùng toâi seõ hoaøn tieàn laïi

714839.7660MILE SQUARE DENTISTRY
NHA KHOA TOÅNG QUAÙT & THAÅM MYÕ

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

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

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

USC GRADUATE

Huøng Jim Nguyeãn

714 590.5555
James:

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

ẻ ắ ọ
ở

(Giá đ c bi t cho CĐ Công Giáo)ặ ệ

Elaine Vu, Realtor - DRE 01754553

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

Chuyên viên địa ốc

THÀNH THẬT, TẬN TÂM

MUA BÁN NHÀ
SAIGON TOW 24/7
Nhận: Kéo xe khắp nơi.
Mở khóa xe.
Mua xe hư, ụng, cũ.
Mua cả xe bỏ

đ

383-7777
924-0001714

Cell: 714-720-8830

714 893.1010
9211BolsaAve. #210Westminster, CA92683

SÓ TAÁN NGUYEÃN
JASON THAI CAO

PHOØNG NHA KHOA - BAÙC SÓ NHA KHOA

(Beân caïnh nhaø haøng Seafood Cove II)
714

823.6855

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

- Bảo hiểm cao,13 n

xuyên bang

đi khắp nơi
ăm

kinh nghiệm

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

ư ư
ư

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

Andy Plumbing 24/24

15972 Euclid St
714.775.7422

5015 W Edinger Ave #H
714.531.2488

Mua xe hư,
c , đ ng.

:
ũ ụ

�

�

Trung tâm truy tìm
và tân tiến nhất, uy
tín nhất. bằng
máy

Châm cứu toàn khoa,
, chữa trị ức và các

bệ ời lớn, trẻ em.

MPIC

MRI high-field, Ultrasound,
Mammogram, Digital X-ray, Bone
Scan

BS Nguyên Kha Ph.D, OMD, L.Ac:

Nhận
Medicare, bảo hiểm….

khai thông
huyệ ạo

ung thư
nghẽn tim mạch

Kết quả trong ngày

…..

t đ đau nh
nh nan y ngư

250 Hospital Circle, Westminster, CA 92683

714-899-3498

TRUY TÌM UNG THÖ

714 892.8519

FIVE STARS AUTO REPAIR
Chuyeân söûa

Heä thoáng ñieän vaø hoäp soá

7391 Westminster Ave.
(Ñoái dieän nhaø thôø Westminster)

HUAÁN LUYEÄN VIEÂN NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM
� �

�

� �

� �

� �

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

714839.3891

Baùc Só Nha Khoa
Nguyeãn Maïnh Huøng

D.D.S.

- Giaûng vieân ñaïi hoïc Nha Khoa University
Southern California.

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

15671 Brookhurst St., Westminster, CA 92683

715.4612
561.4388

714

DMV Lic. #4501

Chuyên thông ống cống nghẹt.
Kinh nghiệm, thành thật.

L/L Phước Vũ

714.757-5748

THUNDER'S ROOTER
PLUMBING 24/24

TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE

NV TOWING

VEÙ MAÙY BAY

NGƯỜI VIỆT

KEÙO XE 24/7

714 200.8683 362.4850

SÔN GIAËT THAÛM
ØMINH SÔN NHA

Loùt goã, thay cöûa soå

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

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

ắ ỉ

13802 Brookhurst St. G.G, CA 92843

Global Travel & Services
714-589-2881

LIC #
689263

HENRY'S CONSTRUCTION
� �

�

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

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

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

11

LONG ÑIEÄN LAÏNH
CHUYÊN SỬA VÀ GẮN MÁY LẠNH,

HEAT, ĐIỆN CHO TƯ GIA
VÀ THƯƠNG MẠI.

714 837-6056

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
714-963-1811 x 111

8 PM thöù Baûy, 6:30 PM Chuùa Nhaät

3:30 - 4:30 PM thöù Baûy
11:0

714-963-1811 x 109

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 &
5:45 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
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

10

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 CONSTRUCTION

- 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

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 20121 2 6

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 676 � 3

St 15:5-12, 17-18

Pl 3:17 – 4:1

Lc 9: 28b- 36

CHÚA NH TẬ I MÙA CHAY

- Chúa Nhật 14-02-2016 Chúa Nhật I Mùa Chay.  Năm C.
- Thứ Tư 17-02-2016 Bảy Thánh  Lập Dòng Tôi Tớ ức Mẹ.
- Chúa Nhật 21-02-2016 Chúa Nhật II Mùa Chay.

Đ
Năm C.

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

BAØI ÑOÏC II

OÂng Moâisen noùi cuøng daân chuùng raèng: “Thaày tö teá nhaän
cuûa ñaàu muøa töø tay ngöôi vaø ñem ñaët tröôùc baøn thôø Chuùa laø
Thieân Chuùa ngöôi, vaø ngöôi seõ noùi tröôùc maët Chuùa laø Thieân
Chuùa raèng: 'Toå phuï toâi laø Arameâoâ du muïc ñaõ ñi xuoáng Ai Caäp
vaø soáng ôû ñoù nhö ngoaïi kieàu vôùi moät ít ngöôøi; vaø ñaõ phaùt trieån
thaønh moät daân toäc vó ñaïi, huøng maïnh vaø ñoâng ñuùc. Caùc ngöôøi
Ai Caäp ñaõ ngöôïc ñaõi, haønh haï vaø baét chuùng toâi laøm vieäc naëng
nhoïc. Chuùng toâi ñaõ keâu caàu Chuùa laø Thieân chuùa cha oâng
chuùng toâi, vaø Chuùa ñaõ nghe lôøi chuùng toâi, ñaõ nhìn thaáy caûnh
thoáng khoå, cöïc nhoïc vaø khoán cuøng cuûa chuùng toâi. Chuùa ñaõ
duøng baøn tay maïnh, caùnh tay huøng, duøng nhöõng bieán coá
khuûng khieáp vaø nhöõng daáu laï phi thöôøng maø daãn chuùng toâi ra
khoûi Ai Caäp. Chuùa ñöa chuùng toâi ñeán ñaây, ban cho chuùng toâi
xöù naøy, moät xöù chaûy söõa vaø maät. Vaø vì theá, laïy Chuùa, giôø
ñaây, toâi daâng tieán Chuùa nhöõng cuûa ñaàu muøa, hoa maøu ruoäng
ñaát maø Chuùa ñaõ ban cho toâi.' Ngöôi seõ ñem ñaët noù tröôùc maët
Chuùa laø Thieân Chuùa ngöôi vaø saáp mình tröôùc toân nhan
Ngöôøi.”

Ñnl 26:4-10

Baøi trích saùch Ñeä Nhò Luaät.

Tv 90:1-2, 10-11, 12-13, 14-15.
(15b)

Baïn soáng trong söï che chôû cuûa Ñaáng Toái Cao,
baïn cö nguï döôùi boùng cuûa Ñaáng Toaøn Naêng,
haõy thöa cuøng Chuùa: “Chuùa laø chieán luõy,
nôi con nöông naùu,
laïy Chuùa con, con tin caäy ôû Ngaøi.”

Tai naïn khoâng ñeán gaàn ñöôïc baïn,
vaø oan öông khoâng beùn maûng tôùi nhaø baïn ôû.
Vì Chuùa ra leänh cho caùc thieân thaàn Ngaøi saên soùc baïn,
ñeå chö vò ñoù gìn giöõ baïn treân khaép neûo ñöôøng.

Chö vò ñoù boàng beá baïn treân tay,
ñeå baïn khoûi vaáp chaân vaøo ñaù.
Treân mình hoå mang, raén luïc baïn böôùc ñi,
baïn ñaïp chaân treân sö töû vaø giaûo long.

Vì ngöôøi quyù meán Ta, Ta seõ giaûi thoaùt cho,
Ta seõ che chôû ngöôøi bôûi leõ ngöôøi nhìn bieát danh Ta.
Ngöôøi seõ keâu caàu Ta vaø Ta seõ nhaäm lôøi,
Ta seõ ôû cuøng ngöôøi trong luùc gian truaân,
Ta seõ cöùu gôõ vaø laøm vinh döï cho ngöôøi.

Rm 10:8-13

Baøi trích thô Thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà gôûi tín höõu Roma.

Ñoù laø Lôøi Chuùa Taï ôn Chuùa

Ñ. Laïy Chuùa, xin haõy ôû cuøng con trong luùc gian
truaân.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

Anh chò em thaân meán, Thaùnh Kinh noùi gì? Lôøi ôû keà trong
mieäng vaø trong loøng ngöôøi. Ñoù laø lôøi ñöùc tin maø chuùng toâi rao
giaûng. Vì neáu mieäng ngöôi tuyeân xöng Ñöùc Gieâsu laø Chuùa vaø
loøng ngöôi tin raèng Thieân Chuùa ñaõ cho Ngöôøi töø coõi cheát soáng
laïi, thì ngöôi seõ ñöôïc roãi. Quûa theá, tin trong loøng thì seõ ñöôïc
coâng chính, tuyeân xöng ngoaøi mieäng seõ ñöôïc cöùu roãi.

Ngöôøi ta soáng khoâng nguyeân bôûi baùnh, nhöng bôûi moïi lôøi
do mieäng Thieân Chuùa phaùn ra.

Khi aáy, Chuùa Gieâsu ñöôïc ñaày Thaùnh Thaàn, lieàn rôøi boû
vuøng soâng Gioñan vaø ñöôïc Thaùnh Thaàn ñöa vaøo hoang ñòa ôû
ñoù suoát boán möôi ngaøy, vaø chòu ma quyû caùm doã. Trong nhöõng
ngaøy aáy, Ngöôøi khoâng aên gì vaø sau thôøi gian ñoù, Ngöôøi ñoùi.
Vì theá, ma quyû ñeán thöa Ngöôøi: “Neáu oâng laø con Thieân Chuùa,
thì haõy truyeàn cho ñaù naøy bieán thaønh baùnh ñi.” Chuùa Gieâsu
ñaùp: “Coù lôøi cheùp raèng: Ngöôøi ta khoâng phaûi chæ soáng baèng
côm baùnh, maø coøn baèng lôøi Chuùa nöõa.” Roài ma quyû laïi ñem
Ngöôøi leân cao hôn cho xem ngay moät luùc taát caû caùc nöôùc thieân
haï vaø noùi vôùi Ngöôøi raèng: “Toâi seõ cho oâng heát thaåy quyeàn
haønh vaø vinh quang cuûa caùc nöôùc naøy, vì taát caû ñoù laø cuûa toâi
vaø toâi muoán cho ai tuøy yù. Vaäy neáu oâng saáp mình thôø laïy toâi,
thì moïi söï aáy seõ thuoäc veà oâng!” Nhöng Chuùa Gieâsu ñaùp laïi:
“Coù lôøi cheùp raèng: Ngöôi phaûi thôø laïy Chuùa laø Thieân Chuùa
ngöôi vaø chæ phuïng thôø moät mình Ngöôøi thoâi.” Roài ma quyû laïi
ñöa Ngöôøi leân Geârusalem, ñeå Ngöôøi treân goùc töôøng cao ñeàn
thôø vaø baûo raèng: “Neáu oâng laø con Thieân Chuùa, thì haõy gieo
mình xuoáng, vì coù lôøi cheùp raèng: 'Chuùa seõ truyeàn cho Thieân
Thaàn gìn giöõ oâng!' Vaø coøn theâm raèng: 'Caùc vò ñoù seõ giô tay
naâng ñôõ oâng khoûi vaáp phaûi ñaù.'” Chuùa Gieâsu ñaùp laïi: “Coù lôøi
cheùp raèng: 'Ngöôi ñöøng thöû thaùch Chuùa laø Thieân Chuùa
ngöôi!'” Sau khi laøm ñuû caùch caùm doã, ma quyû ruùt lui ñeå chôø
dòp khaùc.

Ñoù laø Lôøi Chuùa Taï ôn Chuùa

Ñoù laø Lôøi Chuùa Laïy Chuùa Kitoâ, ngôïi khen Chuùa

�

�

CAÂU XÖÔÙNG TRÖÔÙC PHUÙC AÂM

PHUÙC AÂM

Mt 4:4b

Lc 4:1-13

Baøi trích Phuùc AÂm theo Thaùnh Luca.



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

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

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

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

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

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

9431 Heil Ave., (corner Bushard) Fountain Valley
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CHƯƠNG TR M NĂNG  LƯÌNH TIẾT KIỆ ỢNG

SỬA CHỮA NHÀ MIỄN  PHÍ

ợc bảo trợ bởi Hãng Gaz Nam Californiađư
cho nhà, condos, townhouses, apartments, mobilehome

ợc ghi danh?

Quý vị chủ nhà có thể ợc:

Ai đư

đư

Chủ nhà và ờ ớn nhà
máy giặt ồ mới (nếu cũ h n 2004), sửa hoặc thay

máy s ỡi và máy n ớc nóng, thay lớp chống nhiệt trên trần nhà
hoặc làm dầy h n, làm kín các cửa nhà và cửa sổ ể h i lạnh và h i nóng không vào
nhà, thay các cửa ra vào quá cũ, thay hoa sen trong nhà tắm,
thay kiếng bị bể của cửa sổ, gắng mền cho má ớc nóng, v.v.

ngư i mư
ơ

ư ư
ơ ơ ơ

y nư

(với sự ồng ý của Chủ Nhà)đ
đ

đ

NOW HIRING - Chúng tôi đang cần nhân viên (Independent Contractors):

Business Experience Preferred - Bilingual in Vietnamese and English

Preferred - Have Driver License and own car Be able to pass FBI

Background Check / Fingerprinting Flexible working hours - Commission

Only (no limit on earning) Referral Bonus after start working - 1099 Tax

Filing Weekly Paycheck

-
-

-
-

ĐOÀN THANH PHONG
An Independent Contractor

California HISR License # 92642 AA

B.A. Political Science, Cal Poly Pomona (2006)

MBA, Chapman University (2013)

Trinity Law School, Class of 2019

ZPDOAN@TIU.EDU

714-458-0011
IBOCHARLENE@GMAIL.COM

714-276-5559

NGUYỄN TỐ NHI
An Independent Contractor

California HISR License # 100109 AA

Hành Trình ức Tin 2016Đ năm

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

(CST 2080648-40)Email:

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

lienlac@hanhtrinhductin.com

1) Hành hương 16 ngày (Rome & ấtThánh)

2) ức Mẹ Âu Châu (4 , $4300 có bảo hiểm, 3 bữ /ngày)

3) Hành hươ ấtThánh &Tắm biển Dead Sea (11 ngày)

Năm Thánh Đ

Đ a ăn

ng Đ

Từ 15 ến .
Từ ến .
Từ 6 ến .

14 ngày từ 8 - 21 tháng 5
Từ 16 - 29 tháng 10

từ ến .
từ ến .
từ ến .

đ
23/10 đ

đ

đ
đ

đ

30 tháng 5 LM. Francis ùi ă Quyết
7 tháng 11 LM. Hà Đăng Đoàn

21 tháng 11 LM.Trịnh MinhThái

– : L.M. Francis BùiVăn Quyết
– : L.M. Nguyễ ứcVượng (Houston)

Sau đó, Hành hương ĐấtThánh &Tắm biển Dead Sea (chỉ trả thêm $2,200)

20 30 tháng 5 LM. Francis BùiVăn Quyết
28/10 7 tháng 11 LM. Hà Đăng Đoàn
11 21 tháng 11 LM. Trịnh MinhThái

Linh h
Linh

ướng:

hướng:

Linh hướng:

Linh hướng

Linh hướng

Linh hướng:

Linh hướng:

Linh hướng:

B V n

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

4 cánh cử (chỉ được mở nhận ơn Toàn Xá

Fatima, Lộ ức, Santarem, Lisieux, Paris, Rome, Assisi, Lanciano, San Giovanni
Triều kiế ức GH, ộ Hồng Y Thuận, 4 cử , 2 phép lạ Thánh Thể
Cầu thang thánh, Mẫu Thánh Giá thật, ảng treo “Vua dân Do Thái”
Cha Piô với 5 Dấu Thánh, Thánh ồng, Thánh Phanxicô & Thánh Claire
Paris:Thánh Catherine Laboure, St Louis & St Vincent de Paul Nhà thờ ức Bà

i Tour lên Tháp Eiffel, Du thuyề ối sông Seine ể ngắm tháp Eiffel lên èn

Brazil: dâng thánh lễ dưới bức tượng Chúa Cứu Thế ĩ ại, kỳ quan mới thế giới
ức Mẹ Aparecida (bổn mạ ức Mẹ Lujan (bổn mạng 3 nước Nam Mỹ)

Thác nước lớn I thế giới Iguassu Falls: tham quan thác cả 2 bên Brazil & Argentina
Buenos Aires: dâng thánh lễ nơi Đức Mẹ hiện ra từ1983 – 1990 (Vatican công nhận)

ặc biệt: quê hương Giáo Hoàng Phanxicô, tham quan nơi Ngài sống & làm việc
Lima: nhà,tu viện, phòng ngủ,mộ của vị ộc: St Martin de Porres

ế giới (world-heritage listed) hùng vĩ & nổi tiếng.

Đi qua a Năm Thánh trong Năm Thánh)

Đ
n Đ Thăm m a Năm Thánh

Đinh & Gai & b

Đ
Đ n & ăn t đ đ

v đ
Đ ng Brazil) & Đ

Đ
Thánh đen quen thu

Machu Picchu: di tích văn hóa th

nước

n Đ

Têrêsa Hài Đ

4) Hành hương Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Peru + St Martin de Porres)
: LM. Nhạc Sĩ Hả15 ngày từ 21/9 ến 5 tháng 10 -đ Linh hướng i Đăng

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&

4 � Chuùa Nhaät ngaøy 14-2-2016  -  Chuùa Nhaät I Muøa Chay - Naêm C

SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 14-2-2016 21-2-2016đến 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 : -

Chúa Nhật 14-02-2016

Thứ Ba 16-02-2016

Thứ Sáu 19-02-2016

Thứ Bảy 20-02-2016

Chúa Nhật 21-02-2016

- Giáo Phận Huế Minh Niên . . . . . . 09:00 am – 03:00 pm

- Ban Thường Vụ CĐ . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
- Cursillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

- Legio Mariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

- Thánh Lễ Tri Ân
ĐC Mai Thanh Lương . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:00 pm

- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:00 am – 05:00 pm

- Các Bà Mẹ C.G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:30 am – 11:30 am
- Liên Minh Thánh Tâm . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:00 pm
- Hội Phát Diệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 01:30 pm – 05:00 pm

Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and
was led by the Spirit into the desert for forty days, to be tempted by
the devil. He ate nothing during those days, and when they were
over he was hungry. The devil said to him, “If you are the Son of
God, command this stone to become bread.”

Jesus answered him, “It is written, One does not live on bread
alone.” Then he took him up and showed him all the kingdoms of
the world in a single instant. The devil said to him, “I shall give to
you all this power and glory; for it has been handed over to me, and
I may give it to whomever I wish. All this will be yours, if you
worship me.” Jesus said to him in reply, “It is written: You shall
worship the Lord, your God, and him alone shall you serve.”

Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of
the temple, and said to him, “If you are the Son of God, throw
yourself down from here, for it is written: He will command his
angels concerning you, to guard you, and: With their hands they
will support you, lest you dash your foot against a stone.” Jesus said
to him in reply, “It also says, You shall not put the Lord, your God,
to the test.” When the devil had finished every temptation, he
departed from him for a time.

Jesus "was tempted by the devil." – Luke 4:2
Notice how Jesus dispatches the devil and his temptations:

Jesus never engages Satan in dialogue. He does not allow evil
to converse with Him. Three times, He simply speaks the truth and
ends the conversation.

Jesus uses Scripture to defeat each temptation.
Jesus was "full of the Holy Spirit" (Lk 4:1). The Holy Spirit

fights against the evil spirit (Gal 5:17).
Jesus was engaged in prayer and fasting (Lk 4:2), which

overcome the devil (Mt 17:21, NAB).
Jesus understood that He was God's beloved Son (Lk 3:22).

He knew His Father would provide all His needs.
The devil "is a liar and is the father of lies" (Jn 8:44). When he

tempts us, he makes promises which he has no intention of keeping
(see Lk 4:6). His promises are lies. Giving into temptation will not
make things easier or more pleasurable for us, because Satan does
not bring pleasure but rather destruction and guilt. The tragic
mistake of Adam and Eve was to engage the devil in conversation.
They listened to his deceptions, then considered them, then
tragically embraced them (Gn 3:1ff).

The only answer to the evil one and his temptations is that of
Jesus: "Get behind Me, Satan" (Mt 16:23, JB). We immediately
rebuke temptation and listen only to God. Therefore, abide in God's
Word (Jn 8:31), treasure it (Lk 2:19), and keep it in your heart to
defeat temptation (Ps 119:11).

Father, fill me with the Holy Spirit. May I hunger and
thirst only forYou.

"If you confess with your lips that Jesus is Lord, and
believe in your heart that God raised Him from the dead, you will
be saved." – Rm 10:9

Praise You, risen Lord Jesus, for conquering sin, death,
and the kingdom of darkness.

Reflection: NOT NEGOTIABLE

Prayer:

Promise:

Praise:

�

�

�

�

�

First Sunday of Lent (C)
Luke 4:1-13

Saints of the week

2.17

2.20

- Seven Founders of the Servite Order (13th century) In
1244, under the direction of St. Peter of Verona, O.P., this small
group adopted a religious habit similar to the Dominican habit,
choosing to live under the Rule of St. Augustine and adopting the
name of the Servants of Mary. The new Order took a form more like
that of the mendicant friars than that of the older monastic Orders.
Members of the community came to the United States fromAustria
in 1852 and settled in New York and later in Philadelphia. The two
American provinces developed from the foundation made by
Father Austin Morini in 1870 in Wisconsin. Community members
combined monastic life and active ministry. In the monastery, they
led a life of prayer, work and silence while in the active apostolate
they engaged in parochial work, teaching, preaching and other
ministerial activities.

- Blesseds Jacinta and Francisco Marto (1910-1920; 1908-
1919) Between May 13 and October 13, 1917, three children,
Portuguese shepherds from Aljustrel, received apparitions of Our
Lady at Cova da Iria, near Fatima, a city 110 miles north of Lisbon.
At that time, Europe was involved in an extremely bloody war.
Portugal itself was in political turmoil, having overthrown its
monarchy in 1910; the government disbanded religious
organizations soon after. At the first appearance, Mary asked the
children to return to that spot on the thirteenth of each month for the
next six months. She also asked them to learn to read and write and
to pray the rosary “to obtain peace for the world and the end of the
war.” They were to pray for sinners and for the conversion of
Russia, which had recently overthrown Czar Nicholas II and was
soon to fall under communism. Up to 90,000 people gathered for
Mary's final apparition on October 13, 1917.
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Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 202

ình NazarethThông BáoVề Khóa 12 Nazareth

TĩnhTâm Củ

Văn ph

đến Thứ Năm lúc 9:30am – 4pm.

đầy

ăng hoa đời
sống gia đ

òng Trung Tâm sẽ nhận

òng
TTCG ghi danh từ Thứ Hai
Hạn chót ghi danh là ngày 10 tháng 3/2016

ã ghi danh. Chứng chỉ sẽ cấp sau khi học viên tham dự
và hội

ình c

t 6
hiepthong2013@gmail.com. Hoặc trên Website:

www.vncatholic.net.

òng
Th ót,

sẽ

* Hãy

ình.
* Hãy

ý khác biệt, giúp nha

ình yêu và th
ình.

ình Nazareth, xin vào trang nhà
www.giadinhnazareth.org

ợ
ình nh

6:30 pm: Thanh Lê Ta Ơn.
7g - 8:30 pm: Thuyêt giang do Cha Nguyên Hoai Chương,

thuôc dong Don Bosco.
Chu ê tinh tâm mua chay “Sông Khiêm Nhương, SôngTha

đơn ghi danh cho lớp
.

Những bạn nào muốn tham dự khoá học này xin đến văn ph

. Không hoàn tiền lại
sau khi đ

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 trong tờ Hiệp Thông. Hoặc
qua email

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 học này.

Cùng đồng nhịp với Giáo Hội trong Năm Tháng L
ương X

được tổ chức
tại 16791 E. Main
St., Tustin, CA 92780,

đến tham dự một cuối tuần để vợ chồng dành trọn thời
giờ bên nhau, cùng tái khám phá và trân quí đời sống hôn nhân
gia đ

đến tham dự một cuối tuần để vợ chồng cùng nhận
thức và đồng hành bên nhau qua tâm l u lấp
đầy những khe hở cảm thông.

* Không phải chỉ có những cặp vợ chồng “có vấn đề” mới
cần đi dự khóa như nhiều người lầm tưởng, nhưng là một cuối
tuần vợ chồng có cơ hội hâm nóng t

Đơn Ghi Danh tham dự khóa hiện đang có sẵn tại Trung tâm
Công Giáo, hoặc liên lạc với A/c Mừng Lan 714-538-5161. Để
biết thêm sinh hoạt của Gia Đ

Hai ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay của cộng đoàn Đức Maria Mẹ
Thiên Chúa, giáo xứ St. Polycarp năm nay đư c tổ chức vào thứ
Năm 18 và thứ Sáu 19 tháng 2 Chương tr ư sau:

́ ̃ ̣
́ ̉ ̃ ̀

̣ ̀
̉ đ ̀ ̃ ̀ ́ ̀ ́

Dự Bị
Hôn Nhân Khoá 202, khai mạc ngày 19-20 tháng 3, 2016

“Lòng Th
òa Giải”

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.

Gia Đ

a C.Đ. St. Polycarp

Khóa 12 Nazareth với chủ đề

áng 2 năm 2016.

ương
Xót: Con Đường Của Tha Thứ Và H

Saint Jeanne de Lestonnac Retreat Center,
từ 6 giờ chiều thứ Sáu, 19 tháng 2 năm

2016 đến chiều Chúa Nhật, 21 th

�

�Ý truyền giáo:

Ý chung: C u cho chúng ta, bi t quan tâm đ n v tr v n
v t, l

ầ ế ế ũ ụ ạ
ậ à hồng ân nhưng không đã nhận được, để canh tác và

gìn giữ cho các thế hệ tương lai.

Cầu cho những cơ hội đối thoại và gặp gỡ
giữa niềm tin Kitô giáo với các dân tộc Châu Á được gia
tăng.

Thư như Cha trên Trơi va GươngAnh Hung Tư ao Viêt Nam”
Trân trọng kính mời cộ

“ ủa Thiên Chúa, vì thế, cũng phải là
trái tim củ òng Th

ắn nhủ mọi tín hữu Công Giáo hoán cải
tâm hồn, sống cả ới nhau.

ể ại lời mời tha thiết của Vị ể có những
trải nghiệm về lòng th ủ ợ ở

ời Cộ ồ
ến tham dự 3 buổi tĩnh tâm Mùa Chay với chủ ề “Số

ới Lòng Chúa Th ồng Quế
ớng dẫn, tại:

Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Linh – Holy Spirit
Church, 17270 Ward St. FV 92708, T: (714) 963-1811

Thứ ống
Lòng Th ã Hội Vô Cảm

Thứ Sáu 26 tháng 2: 7:15 - 9:15 PM - Tình Yêu Biế ổi
Phậ ời

Thứ Bảy 27 tháng 2: 6:30 - 9:00 PM - Bí Quyết Sống Lòng
Th ữ Gìn Hạ ình, bắ ầu tại Hộ

ờng và kết thúc trong Thánh Lễ 8 giờ tối trên Nhà Thờ.
Soeur Mary Nguyễn Thị Hồng Quế thuộc dòng

ệp, là thành viên Ủy Ban Mục Vụ ình trực thuộ
ệ ụ ình Chuyên ề

Giáo Dục của Ban Mục Vụ ình Tổng GP Sài Gòn. Với
kinh nghiệ ớng dẫn các hộ ứ tĩnh tâm, hội
thảo tại nhiều Giáo Phận ở Việt Nam và Canada, Soeur sẽ giúp
chúng ta sống nhữ ật ý
nghĩa.

Quý Vị có thể tham khảo thêm các hoạ ộng củ
ình Chuyên ề Giáo Dục, tại trang web www.chuongtrinh

chuyende.com.

Giáo xứ chánh tòa Chúa Kitô kính Mời cộ òan hành
h ãnh òan xá và tham dự buổi hội thảo với Linh mục
tiến sĩ Võ Tá ề, dòng Ngôi Lời về ề tài: Học hỏi vể ý nghĩa
Thánh Lễ vào tối thứ 2, 3 và 4 ngày 22, 23 và 24 tháng 2 trong
nhà thờ lớn (Arboretum).

ình: 5:30PM Giải Tộ ối; 6:40PM
lần chuỗi Lòng Chúa Th ảng tĩnh tâm;
9:15PM Thánh Lễ chữa lành.

Nếu qúi muốn hiểu thêm về ĩ ằng sau các phần của
Thánh Lễ, ý nghĩa những biể ợng, cử chỉ, lời nói trong Thánh
Lễ ứng, ngồ ớ ợ ọc hỏi
về ý nghĩa của Thánh Lễ sẽ giúp chúng ta tham dự Thánh Lễ ý
nghĩa h ồn mạch của mọi ân

́ ̀ ̀ ̀ ̉ Đ ̣ ̣
ng đoàn dân Chúa.

Thương xót là trái tim c
ương

Xót, ĐTC Phanxicô nh
m thông, thương xót và tương quan v

ương xót c  a Thiên Chúa và đư c hư ng
Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh, kính m

ương Xót,” do Soeur Mary H
hư

ương Xót Trong X

n Ngư

ương Xót và Gi i
Trư

trách Chương Tr

m hư i đoàn và Giáo X

ng ngày Mùa Chay trong Năm Thánh th

a Chương
Tr

ương l ơn t

Chương tr
ương Xót; 7:00PM gi

u tư
như: Đ i, qùy, nư c, rư u, bánh, hương v.v. H

ơn, phong phú hơn và đây là ngu

�

�

CĐ Thánh Linh tĩnh tâm Mùa Chay: Số
ới Lòng ChúaThương Xót

HộiThảo Mùa ChayTại NhàThờ ChánhTòa

ng Năm Thánh
v

a con cái Chúa.” Trong Năm Thánh L

Đ đáp l Cha Chung, đ

ng Đ ng Dân Chúa
đ đ ng Năm
Thánh v

Đ
Năm 25 tháng 2: 6:30 - 9:00 PM - S

n Đ

nh Phúc Gia Đ t đ

Đa Minh
Tam Hi Gia Đ c
HĐGM Vi t Nam, đang ph Đ

Gia Đ

t đ
Đ

ng đ

Đ đ

i; 6:15PM Ăn t

ý ngh a đ

Đ a Điị ểm:

Thời Gian:

(xem tiếp trang 6)
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702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

Vases

Địa điểm: Little Saigon, Quậ

Năm

n Cam

Thứ Hai 29/02/2016:

Thứ Ba 01/03 và Thứ :

Thứ 03/03/2016:

-  Chị Mỹ Linh (714) 229-
0036 - lienlac@hanhtrinhductin.com

(Địa chỉ chính xác sẽ đượ

ướng dẫn thực hành

ư

ơn m ơn Đ

c thông
báo sau)

9am - 5:30pm: Khai mạc / Trình bày lý thuyết
7pm - 9pm: H cách tự chữa bệnh

8:30am - 3pm: H ớng dẫn thực hành cách tự chữa bệnh

9am - 10am: Thánh Lễ tạ & cả .Ô. Hoàng Minh Thắng

Email:

Tư 02/03

Liên ĐoànLiên lạc: Hành Trình ức TinĐ

Nhằm mục đích sống khỏe để mang hạnh phúc đến cho gia đ

Quý vị sẽ đ

ý vị sẽ đ

điền ghi
danh

ình,cùng
Chúa & phục vụ tha nhân,

sẽ tổ chức
trong 3 ngày tại Quận Cam.

ìn giữ sức khỏe với

ình vì không ai có thể hiểu rõ h

ình.
Vì số chỗ ngồi trong Hội Tr xin quý vị vui lòng

(qua email hay .
Chức

trang trải các chi phí là

thờ
phượng

đến từ Roma cùng

ược hướng dẫn thực hành g
năng lượng vi ba, các công thức dược thảo thiên nhiên, tẩy lọc cơ

thể, bổ sung khoáng chất, cách hít thở bằng Thiên Khí Năng để có được
dồi dào dưỡng khí, uống nước chưng cất tinh khiết để cải tiến sức khỏe và
tự trị bịnh cho chính m ơn sức khỏe của ta
bằng chính ta.
Rất đơn giản và ít tốn kém tiền bạc, qu ược hướng dẫn sử dụng các
loại Dầu Dừa / Dầu Neem / Trà Neem / Trà Ớt, các công thức tẩy lọc toàn
diện cơ thể để thải ra ngoài các chất thừa, hóa học, độc tố, sạn mật, sạn
gan, sạn thận, cholesterol trong cơ thể mà không phải tốn tiền mua các
chai dược thảo quá đắt tiền trên thị trường làm hao hụt ngân quỹ gia
đ

ường rất hạn chế,
bưu điện)

Lệ phí ghi danh (bao gồm ăn trưa nhẹ mỗi ngày) nhằm giúp Ban Tổ

Linh Mục (Đức Ông) Hoàng Minh
Thắng Liên Đoàn
khóa Dưỡng Sinh

Thiên Khí
Năng,

$30/ngày, tức là $90 cho 3 ngày.

Hành Trình Đức Tin

trước ngày 22 tháng 2, 2016

Khóa Dưỡng Sinh
Hướng Dẫn Thực Hành Cải Tiến Sức Khỏe

(Góc Harbor và Westminster, trong khu Harbor Commerce Center,
cạnh phòng mạch bác sĩ David Dang, gần Trung Tâm Công Giáo)

- Tư vấn miễn phí.
- Giao thuốc miễn phí cho các cụ cao niên trong vòng 10 miles.
- Chích ngừa đủ loại cho người lớn và trẻ em trên 8 tuổi.
- Tư vấn và chích ngừa trước khi đi du lịch các nước châu Á và Việt Nam

Nhà Thuốc Tây
Maria Pharmacy

Tận tâm phục vụ cộng đoàn với các dịch vụ sau đây:

Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm,
Medicare, Medi-cal, và CalOptima.

(714) 554-4754
13872 Harbor Blvd, #1A - Garden Grove, CA 92843

12112 Brookhurst St #15 - Garden Grove, CA 92840



Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 676 7�

(tiếp theo trang 1)

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

sản quý giá nhất mà mộ ời có thể ể lạ ức
tin. Khi cử hành nghi thức Thanh Tẩy, chủ tế trao nến phục sinh
cháy sáng cho các bậc phụ ợc
trao phó cho anh chị ãy làm bừ con
cái của anh chị em, và hãy truyền lại ánh sáng ấ

ột gia sản quý giá.” Ðể lạ ứ ột
gia sả ều mà vua Ða-vít ã làm và cũng là bài học cho
chúng ta.

Mỗ ời chúng ta hãy tự hỏi mình rằng: khi ra ẽ ể
lại gì cho con cháu? Tôi sẽ trao gia sản gì cho nhữ ời thừa
kế?

Chúng ta hãy xin Thiên Chúa hai ều. Thứ nhấ
ừng sợ hãi tr ớc cái chế ột Nữ Tu 83 tuổ ã nói, “tôi

ất cuộc hành trình d ế ể bắ ầu một chặ
ờng mới với Ðức Kitô.” Thứ ể lại cho thế hệ mai

sau một gia sản quý giá nhấ ức tin, là lòng tin t ở
ạ

ời Cha không bao giờ khiến con cái thất
vọng.

700 vị Thừa Sai Lòng Th ã tề tựu về ể
ồng tế với ÐTC Phanxicô trong thứ ễ

ợc ÐTC trao sứ vụ loan báo vẻ ẹp của Lòng Chúa
Th Xót, trở nên "những vị giải tộ ờng và khôn
ngoan, rộ ứ cho nhữ ời tìm ến tòa giải
tội.” Thoạ ầu, có 800 linh mục hoặc các vị nguyên giám mục,
cuối cùng có tất cả 1071 linh mục, thuộc nhiều giáo phận và
dòng tu, ặc biệt là các linh mục Dòng Anh Em Hèn Mọn. Tòa
Thánh ã nhậ ợc rất nhiề ỉnh nguyện của các linh
mục từ khắ ỏ ý sẵ ể ợ òa
Thánh buộc phải giới hạn số Thừa Sai Lòng Th ể "giữ

ặ ấu chỉ, nhằm diễn tả chiều kích ngoạ ờng
của biến cố này."

1071 vị Thừ ợc ÐTC chọ ể làm chứ ợ
ặc quyền tại Giáo Hộ ị ợc phép tha những

tội mà chỉ Tòa Thánh mới có quyền tha: phạm Thánh, giải tộ
ờ ồng phạm, tấn phong giám mục khi ủa

Tòa Thánh, phạm ấn tòa giải tội và phạ ến Ðức Giáo Hoàng.
Việc tha tội phá thai thuộc quyền Ðức Giám Mục. ÐTC

Phanxicô ã quyế ịnh chấp thuận cho mọi linh mụ
ợc tha tội cho nhữ ờ ã

n tha thứ. Ðối với những phụ nữ từng phá thai, ÐTC dạy
rằng: "không từ chối việ ứ của Thiên Chúa cho bất
cứ ai tỏ lòng chân thành thống hố ến với Bí Tích Giải Tộ ể
làm hòa cùng Chúa Cha."

Ngày 8-2, lễ kính Thánh Nữ Giuseppina Bakhita, là ngày
cầu nguyệ ống nạ ờ ời

t ngư i cho con cháu, là đ

huynh và nói: “Ánh sáng này đư
ng sáng nơi

y cho con cái
như m c tin cho con cháu như m

n, đây là đi

i ngư
ng ngư

t, xin ơn
đ ư t, như m
đang hoàn t ương th ng
đư hai, xin ơn đ

t, đó là đ ư ng nơi
Thiên Chúa Thành Tín. Thiên Chúa luôn bên c nh chúng ta.
Ngài chính là Ngư

ương Xót đ
Tư L Tro 10-2-2016; các

ngài đư
ương i khiêm như

ng ban ơn tha th ng ngư

n đư u đơn th
p nơi, ng n sàng đ đư c sai đi, nhưng T

ương xót đ
c trưng cho d i thư

a Sai đư ng nhân, đư
a phương; đư

i
ngư chưa có phép c

c, trong
Năm Toàn xá, đư ng ngư ăn năn
và xi

c ban ơn tha th

n và suy tư ch n buôn ngư i. Ngài là ngư

đ

em chăm nom. H

i đ
đ

đi, tôi s đ

đi
i đ

đ t đ

Roma đ
đ

đ

đ
t đ

đ
đ

nét đ

n đ c
trao đ i đ

i đ
m đ

đ t đ
i phá thai đ

i, đ i đ

�

�

ÐTC Phanxicô ặc cử 1071 vị Thừa Sai Lòng Thương
Xót

Ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người

đ
(WHĐ, 2-2-2016)

(VietVatican.org, 7-2-2016)

Sudan, bị bắt làm nô lệ ại qua tay nhiề ời chủ
ớ ợ ớ ợc giải phó ợc rửa tội theo

Công Giáo và gia nhập dòng các Nữ Tu Bác Ái Thánh Canossa.
Chiều thứ Bả ã có buổi canh thức cầu nguyện tạ

ờng Thánh Tâm ở Roma, tiếp theo là
một cuộ ắn tới Cử ở trung tâm bác
ái của Caritas Roma. Ðoàn ng ời mang Thánh Giá, ảnh Thánh
Bakhita và một sợ ợ ự nô lệ ã
hứa phá vỡ, ồng thời nhắc nhớ thảm trạng của bao nam nữ và
trẻ vị thành niên nạn nhân của nạ ờ ớ ợng trên
thế giới có khoảng 21 triệ ời bị ệ," nạn nhân
của sự ỡ ộng, mại dâm và những hình thức bóc
lột khác, một thứ doanh vụ mang lại cho các thủ phạm bấ
ợi nhuậ ỷ Mỹ kim mỗ ợi nhuậ ứng

hàng thứ ba sau nạn buôn bán ma túy và buôn bán võ khí.
Chúa Nhật 7-2, ÐTC Phanxicô ã nhắc nhở: ngày cầu

nguyệ ống nạ ờ ộ
ỡ nhữ ời “nô lệ” phá vỡ xiềng xích nặng nề của

sự bóc lộ ể phục hồi tự do và phẩm giá. Cần thực hiện mọi nỗ
lự ể bài trừ tội ác và sự ô nhục không thể dung thứ này.

ật 7-2-2016, 40 ngàn tín hữu tại Quả ờ
ã dự buổ ọc kinh Truyền Tin vớ
ặc biệt chúc mừng Tế ến các

dân tộc tại Viễ
“Ngày 8-2-2016, tại Viễn Ðông và nhiề ế giới,

hằng triệ ời nam nữ sẽ mừng Tết. Tôi cầu chúc tất cả cảm
nghiệ ợc sự thanh thản và an bình trong gia ình họ
ầu tiên họ sống và thông truyền các giá trị tình th ình

huynh ệ, sống chung và chia sẻ
ớc gì n ới này mang lại những hoa quả cả

ừ ới.”

Khi chuẩn bị Tế ộc
Hộ ã nô nức gói và nấ

ại một số giáo xứ/giáo họ; ể ến từ
những hoạ ộng gây quỹ củ

ự hỗ trợ của một số ân nhân.
ộ ã triể ình bác ái thật ý

nghĩa này nhằm góp phần giúp lan tỏ ấ ến
những cụ ữ ình có hoàn cả

ầ ọ ã
kêu gọ ọ

ời sống xã hội này, mỗ ờ ợc mời
gọi trở thành nhân tố tích cực trong việc xây dựng nề
ình th ự sống…; nỗ lực thực thi lòng th

ối vớ ã th
Tiết trời lạnh giá bấ ờ ã không ng ợc lòng nhiệt

huyết và tinh thần bác ái của các sinh viên Công Giáo GP Vinh.
Những chiế ừ từ thành hình; có thể ẹ

ị ờ ừ ã gói trọn lòng yêu
th ụ già và anh chị em nghèo túng. Bánh gói
xong, lửa nổi lên… Các sinh viên cùng sinh hoạt và múa hát
quanh những nồ ạnh của tiết trờ

ớ ộ bị xua tan bởi sức sống của nhữ ời trẻ ầy
nhiệ ờ ể

ếng và gửi trao 650 chiế ế
ình.

, bán đi bán l

y 6-2, đ

a Năm Thánh

đ

ng bách lao đ

i năm. L

đ
i cho chúng

ta giúp đ
t đ

c đ

i đ
i đ

n Đông:

đ

đ
ăm m

chi phí đ
t đ

Hai năm nay, H  i đ

ng gia đ nh khó khăn,
theo tinh th c đ

ng 2015: “Trong năm Tân Phúc
Âm hóa đ

n văn minh
t

t đ
ng đ

ng cái bánh đ

i 10 đ đ
ng đ

thăm vi n các gia
đ

u ngư ,
trư c khi đư c đưa t i Italia, đư ng, đư

i
Vương Cung Thánh Đư

c hành hương ng
ư

i giây xích, tư ng trưng s mà Chúa đ

n buôn ngư i. Ư c lư
u ngư coi như "nô l

cư
t lương

l n hơn 32 t n này đ

n và suy tư ch n buôn ngư i mang cơ h
ng ngư

Trưa Chúa Nh ng trư ng
Thánh Phêrô đ i ĐTC
Phanxicô; ngà t Nguyên Đán đ

u nơi trên th
u ngư

m đư , là nơi
đ ương và t

, quan tâm và chăm sóc tha
nhân. Ư m thương,
t bi và liên đ

t Nguyên Đán, 15 Nhóm thành viên thu
i Sinh viên Công Giáo GP Vinh đ u bánh

chưng t làm bánh đ
a sinh viên như bán hương, bán

hoa, bán ve chai…, và s
n khai chương tr

a hơi m yêu thương đ
già neo đơn và nh

n bác ái Kitô giáo mà ĐC Phaolô Bùi Văn Đ
i qua thư chung Mùa V

i ngư i Công Giáo đư

ương và văn hóa s ương
xó i tha nhân như Chúa đ ương xót chúng ta.”

t thư ăn đư

c bánh chưng t chưa đ p như
bánh trên th trư ng nhưng t

ương dành cho các c

i bánh nghi ngút khói. Cơn l i
dư ng ngư

t thành. Sáng hôm sau, các Nhóm hăng hái lên đư
c bánh yêu thương đ

�

�

ết Bính Thân 2016

Việ ẹp sinh
viên Công Giáo GPVinh

ĐTC Phanxicô chúc T

t Nam: bác ái Xuân Bính Thân 2016 - nét đ

(VietVatican.org, 7-
2-2016)

(VietCatholic.net, 8-2-2016)
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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.

: Y $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

Y Y
Y Y Y

#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

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM - GIÁO PHẬN ORANGE

The Vietnamese Catholic Community of Diocese of Orange

sủng. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy tham dự Thánh Lễ là bắt
buộc hoặc nhàm chán nữa! Mọi thắc mắc xin liên lạc Ông Chủ
Tịch Nguyễn Việt tại 714-425-7160 hoặc Sr. Nguyễn Thùy
Trang 714-971-2141.

Hội Truyền Thống Giáo Phận Phát Diệm, trân trọng kính
mời: ứ ức Ông, Quý Cha, Quý Soeur, các Tu Sĩ,
Quý vị ồ ý Hội Viên, thân hữ ình. Vui
lòng ến tham dự Thánh Lễ và tiệc mừng Tân Niên Bính Thân
của Hội lúc 1 giờ ậ tại
Hội T ờng Trung Tâm Công Giáo, 1538 N. Century Blvd,
SantaAna, CA

Trân Trọng Kính Mời
Hộ ởng: TS Phạm Kim Long

Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế sẽ tổ chức Thánh Lễ Minh Niên
Bính Thân ngày Chúa Nhậ (nhằm ngày
mồng 7 Tết) tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, 1538 N.
CenturyBlvd., SantaAna, CA92703 vào lúc 10:30 am.

Linh Mụ ớng và Ban Chấp Hành HộiAHGPH trân
trọng kính mời Quý Cha,Quý Tu Sĩ Nam Nữ,Quý Vị Hộ

ình và Quý Thân Hữu hân hoan tham dự ể cầu
nguyện, tạ ặp mặt hàn huyên trong tâm tình ái hữu giữa
nhữ ời con gốc giáo phận Huế nhân dị ầu Xuân Mới.

Sau Thánh Lễ chúng ta cùng nhau dùng bữ
ệ, xổ số vui Xuân.

�

�

HộiTruyềnThống Phát Diệm Mừ ới.

Thông báo của Hội Ái Hữu GP Huế.

ng Năm M

Quý Đ c Cha, Đ
Đ

đ

14 tháng 2 năm 2016

đ

p đ

ng Hương, Qu u và gia đ

Trưa Chúa Nh t, ngày 21 tháng 2 năm 2016
rư

i Trư

c Linh Hư
i Viên

cùng Gia Đ
ơn và g

ng ngư
a ăn trưa và văn

ngh

t

(tiếp theo trang 5 - Thông Cáo)

Điạ Điểm: Trung Tâm Công Giáo; 1538 N. Century Blvd. SantaAna, CA. 92683

Thời Gian: Thứ Bẩy ngày 20 tháng 2 năm 2016, từ 9 giờ sáng đến 12:30 giờ trưa.

Trân trọng kính mời quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy, quý S
Đồng Dân Chúa vui l

đồn

Sau thánh lễ, kính mời quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy, quý S

ơ, Qu
đến tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn sẽ do Đức Cha Mai Thanh

Lương chủ tế, qu

ơ, qu
ăn nghệ giúp vui và để bầy tỏ l Đức Cha sau 13 năm phục

vụ tại Giáo Ph n Orange, nay được Toà Thánh chuẩn y nghỉ hưu.

ý Tu Sĩ Nam Nữ cùng toàn thể Cộng
òng bớt chút thời giờ

ý Cha Việt Nam cùng g tế.

ý Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể quý vị
ở lại dự tiệc tri ân, v òng cảm tạ và chúc mừng

ậ

Trân trọng kính mời

Bác sĩ Trần Việt Cường và Chị

Minh Phượng sẽ giúp hướng d  n toàn chương trẫ ình.

Nhân dịp Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương nghỉ hưu, Trung Tâm Công Giáo
cùng với Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange
sẽ tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn và Tri Ân Đức Cha. Thánh lễ được tổ chức tại:

Thông Báo & Thư Mời

Linh Hướng Trung Tâm Công Giáo.

L.M. Trần Văn Kiểm

TM/BCH CĐCG Việt Nam GP  Orange/ .

Ông Lâm Kim Bảo



Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 676 7�

(tiếp theo trang 1)

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

sản quý giá nhất mà mộ ời có thể ể lạ ức
tin. Khi cử hành nghi thức Thanh Tẩy, chủ tế trao nến phục sinh
cháy sáng cho các bậc phụ ợc
trao phó cho anh chị ãy làm bừ con
cái của anh chị em, và hãy truyền lại ánh sáng ấ

ột gia sản quý giá.” Ðể lạ ứ ột
gia sả ều mà vua Ða-vít ã làm và cũng là bài học cho
chúng ta.

Mỗ ời chúng ta hãy tự hỏi mình rằng: khi ra ẽ ể
lại gì cho con cháu? Tôi sẽ trao gia sản gì cho nhữ ời thừa
kế?

Chúng ta hãy xin Thiên Chúa hai ều. Thứ nhấ
ừng sợ hãi tr ớc cái chế ột Nữ Tu 83 tuổ ã nói, “tôi

ất cuộc hành trình d ế ể bắ ầu một chặ
ờng mới với Ðức Kitô.” Thứ ể lại cho thế hệ mai

sau một gia sản quý giá nhấ ức tin, là lòng tin t ở
ạ

ời Cha không bao giờ khiến con cái thất
vọng.

700 vị Thừa Sai Lòng Th ã tề tựu về ể
ồng tế với ÐTC Phanxicô trong thứ ễ

ợc ÐTC trao sứ vụ loan báo vẻ ẹp của Lòng Chúa
Th Xót, trở nên "những vị giải tộ ờng và khôn
ngoan, rộ ứ cho nhữ ời tìm ến tòa giải
tội.” Thoạ ầu, có 800 linh mục hoặc các vị nguyên giám mục,
cuối cùng có tất cả 1071 linh mục, thuộc nhiều giáo phận và
dòng tu, ặc biệt là các linh mục Dòng Anh Em Hèn Mọn. Tòa
Thánh ã nhậ ợc rất nhiề ỉnh nguyện của các linh
mục từ khắ ỏ ý sẵ ể ợ òa
Thánh buộc phải giới hạn số Thừa Sai Lòng Th ể "giữ

ặ ấu chỉ, nhằm diễn tả chiều kích ngoạ ờng
của biến cố này."

1071 vị Thừ ợc ÐTC chọ ể làm chứ ợ
ặc quyền tại Giáo Hộ ị ợc phép tha những

tội mà chỉ Tòa Thánh mới có quyền tha: phạm Thánh, giải tộ
ờ ồng phạm, tấn phong giám mục khi ủa

Tòa Thánh, phạm ấn tòa giải tội và phạ ến Ðức Giáo Hoàng.
Việc tha tội phá thai thuộc quyền Ðức Giám Mục. ÐTC

Phanxicô ã quyế ịnh chấp thuận cho mọi linh mụ
ợc tha tội cho nhữ ờ ã

n tha thứ. Ðối với những phụ nữ từng phá thai, ÐTC dạy
rằng: "không từ chối việ ứ của Thiên Chúa cho bất
cứ ai tỏ lòng chân thành thống hố ến với Bí Tích Giải Tộ ể
làm hòa cùng Chúa Cha."

Ngày 8-2, lễ kính Thánh Nữ Giuseppina Bakhita, là ngày
cầu nguyệ ống nạ ờ ời

t ngư i cho con cháu, là đ

huynh và nói: “Ánh sáng này đư
ng sáng nơi

y cho con cái
như m c tin cho con cháu như m

n, đây là đi

i ngư
ng ngư

t, xin ơn
đ ư t, như m
đang hoàn t ương th ng
đư hai, xin ơn đ

t, đó là đ ư ng nơi
Thiên Chúa Thành Tín. Thiên Chúa luôn bên c nh chúng ta.
Ngài chính là Ngư

ương Xót đ
Tư L Tro 10-2-2016; các

ngài đư
ương i khiêm như

ng ban ơn tha th ng ngư

n đư u đơn th
p nơi, ng n sàng đ đư c sai đi, nhưng T

ương xót đ
c trưng cho d i thư

a Sai đư ng nhân, đư
a phương; đư

i
ngư chưa có phép c

c, trong
Năm Toàn xá, đư ng ngư ăn năn
và xi

c ban ơn tha th

n và suy tư ch n buôn ngư i. Ngài là ngư

đ

em chăm nom. H

i đ
đ

đi, tôi s đ

đi
i đ

đ t đ

Roma đ
đ

đ

đ
t đ

đ
đ

nét đ

n đ c
trao đ i đ

i đ
m đ

đ t đ
i phá thai đ

i, đ i đ

�

�

ÐTC Phanxicô ặc cử 1071 vị Thừa Sai Lòng Thương
Xót

Ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người

đ
(WHĐ, 2-2-2016)

(VietVatican.org, 7-2-2016)

Sudan, bị bắt làm nô lệ ại qua tay nhiề ời chủ
ớ ợ ớ ợc giải phó ợc rửa tội theo

Công Giáo và gia nhập dòng các Nữ Tu Bác Ái Thánh Canossa.
Chiều thứ Bả ã có buổi canh thức cầu nguyện tạ

ờng Thánh Tâm ở Roma, tiếp theo là
một cuộ ắn tới Cử ở trung tâm bác
ái của Caritas Roma. Ðoàn ng ời mang Thánh Giá, ảnh Thánh
Bakhita và một sợ ợ ự nô lệ ã
hứa phá vỡ, ồng thời nhắc nhớ thảm trạng của bao nam nữ và
trẻ vị thành niên nạn nhân của nạ ờ ớ ợng trên
thế giới có khoảng 21 triệ ời bị ệ," nạn nhân
của sự ỡ ộng, mại dâm và những hình thức bóc
lột khác, một thứ doanh vụ mang lại cho các thủ phạm bấ
ợi nhuậ ỷ Mỹ kim mỗ ợi nhuậ ứng

hàng thứ ba sau nạn buôn bán ma túy và buôn bán võ khí.
Chúa Nhật 7-2, ÐTC Phanxicô ã nhắc nhở: ngày cầu

nguyệ ống nạ ờ ộ
ỡ nhữ ời “nô lệ” phá vỡ xiềng xích nặng nề của

sự bóc lộ ể phục hồi tự do và phẩm giá. Cần thực hiện mọi nỗ
lự ể bài trừ tội ác và sự ô nhục không thể dung thứ này.

ật 7-2-2016, 40 ngàn tín hữu tại Quả ờ
ã dự buổ ọc kinh Truyền Tin vớ
ặc biệt chúc mừng Tế ến các

dân tộc tại Viễ
“Ngày 8-2-2016, tại Viễn Ðông và nhiề ế giới,

hằng triệ ời nam nữ sẽ mừng Tết. Tôi cầu chúc tất cả cảm
nghiệ ợc sự thanh thản và an bình trong gia ình họ
ầu tiên họ sống và thông truyền các giá trị tình th ình

huynh ệ, sống chung và chia sẻ
ớc gì n ới này mang lại những hoa quả cả

ừ ới.”

Khi chuẩn bị Tế ộc
Hộ ã nô nức gói và nấ

ại một số giáo xứ/giáo họ; ể ến từ
những hoạ ộng gây quỹ củ

ự hỗ trợ của một số ân nhân.
ộ ã triể ình bác ái thật ý

nghĩa này nhằm góp phần giúp lan tỏ ấ ến
những cụ ữ ình có hoàn cả

ầ ọ ã
kêu gọ ọ

ời sống xã hội này, mỗ ờ ợc mời
gọi trở thành nhân tố tích cực trong việc xây dựng nề
ình th ự sống…; nỗ lực thực thi lòng th

ối vớ ã th
Tiết trời lạnh giá bấ ờ ã không ng ợc lòng nhiệt

huyết và tinh thần bác ái của các sinh viên Công Giáo GP Vinh.
Những chiế ừ từ thành hình; có thể ẹ

ị ờ ừ ã gói trọn lòng yêu
th ụ già và anh chị em nghèo túng. Bánh gói
xong, lửa nổi lên… Các sinh viên cùng sinh hoạt và múa hát
quanh những nồ ạnh của tiết trờ

ớ ộ bị xua tan bởi sức sống của nhữ ời trẻ ầy
nhiệ ờ ể

ếng và gửi trao 650 chiế ế
ình.

, bán đi bán l

y 6-2, đ

a Năm Thánh

đ

ng bách lao đ

i năm. L

đ
i cho chúng

ta giúp đ
t đ

c đ

i đ
i đ

n Đông:

đ

đ
ăm m

chi phí đ
t đ

Hai năm nay, H  i đ

ng gia đ nh khó khăn,
theo tinh th c đ

ng 2015: “Trong năm Tân Phúc
Âm hóa đ

n văn minh
t

t đ
ng đ

ng cái bánh đ

i 10 đ đ
ng đ

thăm vi n các gia
đ

u ngư ,
trư c khi đư c đưa t i Italia, đư ng, đư

i
Vương Cung Thánh Đư

c hành hương ng
ư

i giây xích, tư ng trưng s mà Chúa đ

n buôn ngư i. Ư c lư
u ngư coi như "nô l

cư
t lương

l n hơn 32 t n này đ

n và suy tư ch n buôn ngư i mang cơ h
ng ngư

Trưa Chúa Nh ng trư ng
Thánh Phêrô đ i ĐTC
Phanxicô; ngà t Nguyên Đán đ

u nơi trên th
u ngư

m đư , là nơi
đ ương và t

, quan tâm và chăm sóc tha
nhân. Ư m thương,
t bi và liên đ

t Nguyên Đán, 15 Nhóm thành viên thu
i Sinh viên Công Giáo GP Vinh đ u bánh

chưng t làm bánh đ
a sinh viên như bán hương, bán

hoa, bán ve chai…, và s
n khai chương tr

a hơi m yêu thương đ
già neo đơn và nh

n bác ái Kitô giáo mà ĐC Phaolô Bùi Văn Đ
i qua thư chung Mùa V

i ngư i Công Giáo đư

ương và văn hóa s ương
xó i tha nhân như Chúa đ ương xót chúng ta.”

t thư ăn đư

c bánh chưng t chưa đ p như
bánh trên th trư ng nhưng t

ương dành cho các c

i bánh nghi ngút khói. Cơn l i
dư ng ngư

t thành. Sáng hôm sau, các Nhóm hăng hái lên đư
c bánh yêu thương đ

�

�

ết Bính Thân 2016

Việ ẹp sinh
viên Công Giáo GPVinh

ĐTC Phanxicô chúc T

t Nam: bác ái Xuân Bính Thân 2016 - nét đ

(VietVatican.org, 7-
2-2016)

(VietCatholic.net, 8-2-2016)
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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.

: Y $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:
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CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM - GIÁO PHẬN ORANGE

The Vietnamese Catholic Community of Diocese of Orange

sủng. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy tham dự Thánh Lễ là bắt
buộc hoặc nhàm chán nữa! Mọi thắc mắc xin liên lạc Ông Chủ
Tịch Nguyễn Việt tại 714-425-7160 hoặc Sr. Nguyễn Thùy
Trang 714-971-2141.

Hội Truyền Thống Giáo Phận Phát Diệm, trân trọng kính
mời: ứ ức Ông, Quý Cha, Quý Soeur, các Tu Sĩ,
Quý vị ồ ý Hội Viên, thân hữ ình. Vui
lòng ến tham dự Thánh Lễ và tiệc mừng Tân Niên Bính Thân
của Hội lúc 1 giờ ậ tại
Hội T ờng Trung Tâm Công Giáo, 1538 N. Century Blvd,
SantaAna, CA

Trân Trọng Kính Mời
Hộ ởng: TS Phạm Kim Long

Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế sẽ tổ chức Thánh Lễ Minh Niên
Bính Thân ngày Chúa Nhậ (nhằm ngày
mồng 7 Tết) tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, 1538 N.
CenturyBlvd., SantaAna, CA92703 vào lúc 10:30 am.

Linh Mụ ớng và Ban Chấp Hành HộiAHGPH trân
trọng kính mời Quý Cha,Quý Tu Sĩ Nam Nữ,Quý Vị Hộ

ình và Quý Thân Hữu hân hoan tham dự ể cầu
nguyện, tạ ặp mặt hàn huyên trong tâm tình ái hữu giữa
nhữ ời con gốc giáo phận Huế nhân dị ầu Xuân Mới.

Sau Thánh Lễ chúng ta cùng nhau dùng bữ
ệ, xổ số vui Xuân.

�

�

HộiTruyềnThống Phát Diệm Mừ ới.

Thông báo của Hội Ái Hữu GP Huế.

ng Năm M

Quý Đ c Cha, Đ
Đ

đ

14 tháng 2 năm 2016

đ

p đ

ng Hương, Qu u và gia đ

Trưa Chúa Nh t, ngày 21 tháng 2 năm 2016
rư

i Trư

c Linh Hư
i Viên

cùng Gia Đ
ơn và g

ng ngư
a ăn trưa và văn

ngh

t

(tiếp theo trang 5 - Thông Cáo)

Điạ Điểm: Trung Tâm Công Giáo; 1538 N. Century Blvd. SantaAna, CA. 92683

Thời Gian: Thứ Bẩy ngày 20 tháng 2 năm 2016, từ 9 giờ sáng đến 12:30 giờ trưa.

Trân trọng kính mời quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy, quý S
Đồng Dân Chúa vui l

đồn

Sau thánh lễ, kính mời quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy, quý S

ơ, Qu
đến tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn sẽ do Đức Cha Mai Thanh

Lương chủ tế, qu

ơ, qu
ăn nghệ giúp vui và để bầy tỏ l Đức Cha sau 13 năm phục

vụ tại Giáo Ph n Orange, nay được Toà Thánh chuẩn y nghỉ hưu.

ý Tu Sĩ Nam Nữ cùng toàn thể Cộng
òng bớt chút thời giờ

ý Cha Việt Nam cùng g tế.

ý Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể quý vị
ở lại dự tiệc tri ân, v òng cảm tạ và chúc mừng

ậ

Trân trọng kính mời

Bác sĩ Trần Việt Cường và Chị

Minh Phượng sẽ giúp hướng d  n toàn chương trẫ ình.

Nhân dịp Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương nghỉ hưu, Trung Tâm Công Giáo
cùng với Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange
sẽ tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn và Tri Ân Đức Cha. Thánh lễ được tổ chức tại:

Thông Báo & Thư Mời

Linh Hướng Trung Tâm Công Giáo.

L.M. Trần Văn Kiểm

TM/BCH CĐCG Việt Nam GP  Orange/ .

Ông Lâm Kim Bảo
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Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 202

ình NazarethThông BáoVề Khóa 12 Nazareth

TĩnhTâm Củ

Văn ph

đến Thứ Năm lúc 9:30am – 4pm.

đầy

ăng hoa đời
sống gia đ

òng Trung Tâm sẽ nhận

òng
TTCG ghi danh từ Thứ Hai
Hạn chót ghi danh là ngày 10 tháng 3/2016

ã ghi danh. Chứng chỉ sẽ cấp sau khi học viên tham dự
và hội

ình c

t 6
hiepthong2013@gmail.com. Hoặc trên Website:

www.vncatholic.net.

òng
Th ót,

sẽ

* Hãy

ình.
* Hãy

ý khác biệt, giúp nha

ình yêu và th
ình.

ình Nazareth, xin vào trang nhà
www.giadinhnazareth.org

ợ
ình nh

6:30 pm: Thanh Lê Ta Ơn.
7g - 8:30 pm: Thuyêt giang do Cha Nguyên Hoai Chương,

thuôc dong Don Bosco.
Chu ê tinh tâm mua chay “Sông Khiêm Nhương, SôngTha

đơn ghi danh cho lớp
.

Những bạn nào muốn tham dự khoá học này xin đến văn ph

. Không hoàn tiền lại
sau khi đ

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 trong tờ Hiệp Thông. Hoặc
qua email

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 học này.

Cùng đồng nhịp với Giáo Hội trong Năm Tháng L
ương X

được tổ chức
tại 16791 E. Main
St., Tustin, CA 92780,

đến tham dự một cuối tuần để vợ chồng dành trọn thời
giờ bên nhau, cùng tái khám phá và trân quí đời sống hôn nhân
gia đ

đến tham dự một cuối tuần để vợ chồng cùng nhận
thức và đồng hành bên nhau qua tâm l u lấp
đầy những khe hở cảm thông.

* Không phải chỉ có những cặp vợ chồng “có vấn đề” mới
cần đi dự khóa như nhiều người lầm tưởng, nhưng là một cuối
tuần vợ chồng có cơ hội hâm nóng t

Đơn Ghi Danh tham dự khóa hiện đang có sẵn tại Trung tâm
Công Giáo, hoặc liên lạc với A/c Mừng Lan 714-538-5161. Để
biết thêm sinh hoạt của Gia Đ

Hai ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay của cộng đoàn Đức Maria Mẹ
Thiên Chúa, giáo xứ St. Polycarp năm nay đư c tổ chức vào thứ
Năm 18 và thứ Sáu 19 tháng 2 Chương tr ư sau:

́ ̃ ̣
́ ̉ ̃ ̀

̣ ̀
̉ đ ̀ ̃ ̀ ́ ̀ ́

Dự Bị
Hôn Nhân Khoá 202, khai mạc ngày 19-20 tháng 3, 2016

“Lòng Th
òa Giải”

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.

Gia Đ

a C.Đ. St. Polycarp

Khóa 12 Nazareth với chủ đề

áng 2 năm 2016.

ương
Xót: Con Đường Của Tha Thứ Và H

Saint Jeanne de Lestonnac Retreat Center,
từ 6 giờ chiều thứ Sáu, 19 tháng 2 năm

2016 đến chiều Chúa Nhật, 21 th

�

�Ý truyền giáo:

Ý chung: C u cho chúng ta, bi t quan tâm đ n v tr v n
v t, l

ầ ế ế ũ ụ ạ
ậ à hồng ân nhưng không đã nhận được, để canh tác và

gìn giữ cho các thế hệ tương lai.

Cầu cho những cơ hội đối thoại và gặp gỡ
giữa niềm tin Kitô giáo với các dân tộc Châu Á được gia
tăng.

Thư như Cha trên Trơi va GươngAnh Hung Tư ao Viêt Nam”
Trân trọng kính mời cộ

“ ủa Thiên Chúa, vì thế, cũng phải là
trái tim củ òng Th

ắn nhủ mọi tín hữu Công Giáo hoán cải
tâm hồn, sống cả ới nhau.

ể ại lời mời tha thiết của Vị ể có những
trải nghiệm về lòng th ủ ợ ở

ời Cộ ồ
ến tham dự 3 buổi tĩnh tâm Mùa Chay với chủ ề “Số

ới Lòng Chúa Th ồng Quế
ớng dẫn, tại:

Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Linh – Holy Spirit
Church, 17270 Ward St. FV 92708, T: (714) 963-1811

Thứ ống
Lòng Th ã Hội Vô Cảm

Thứ Sáu 26 tháng 2: 7:15 - 9:15 PM - Tình Yêu Biế ổi
Phậ ời

Thứ Bảy 27 tháng 2: 6:30 - 9:00 PM - Bí Quyết Sống Lòng
Th ữ Gìn Hạ ình, bắ ầu tại Hộ

ờng và kết thúc trong Thánh Lễ 8 giờ tối trên Nhà Thờ.
Soeur Mary Nguyễn Thị Hồng Quế thuộc dòng

ệp, là thành viên Ủy Ban Mục Vụ ình trực thuộ
ệ ụ ình Chuyên ề

Giáo Dục của Ban Mục Vụ ình Tổng GP Sài Gòn. Với
kinh nghiệ ớng dẫn các hộ ứ tĩnh tâm, hội
thảo tại nhiều Giáo Phận ở Việt Nam và Canada, Soeur sẽ giúp
chúng ta sống nhữ ật ý
nghĩa.

Quý Vị có thể tham khảo thêm các hoạ ộng củ
ình Chuyên ề Giáo Dục, tại trang web www.chuongtrinh

chuyende.com.

Giáo xứ chánh tòa Chúa Kitô kính Mời cộ òan hành
h ãnh òan xá và tham dự buổi hội thảo với Linh mục
tiến sĩ Võ Tá ề, dòng Ngôi Lời về ề tài: Học hỏi vể ý nghĩa
Thánh Lễ vào tối thứ 2, 3 và 4 ngày 22, 23 và 24 tháng 2 trong
nhà thờ lớn (Arboretum).

ình: 5:30PM Giải Tộ ối; 6:40PM
lần chuỗi Lòng Chúa Th ảng tĩnh tâm;
9:15PM Thánh Lễ chữa lành.

Nếu qúi muốn hiểu thêm về ĩ ằng sau các phần của
Thánh Lễ, ý nghĩa những biể ợng, cử chỉ, lời nói trong Thánh
Lễ ứng, ngồ ớ ợ ọc hỏi
về ý nghĩa của Thánh Lễ sẽ giúp chúng ta tham dự Thánh Lễ ý
nghĩa h ồn mạch của mọi ân

́ ̀ ̀ ̀ ̉ Đ ̣ ̣
ng đoàn dân Chúa.

Thương xót là trái tim c
ương

Xót, ĐTC Phanxicô nh
m thông, thương xót và tương quan v

ương xót c  a Thiên Chúa và đư c hư ng
Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh, kính m

ương Xót,” do Soeur Mary H
hư

ương Xót Trong X

n Ngư

ương Xót và Gi i
Trư

trách Chương Tr

m hư i đoàn và Giáo X

ng ngày Mùa Chay trong Năm Thánh th

a Chương
Tr

ương l ơn t

Chương tr
ương Xót; 7:00PM gi

u tư
như: Đ i, qùy, nư c, rư u, bánh, hương v.v. H

ơn, phong phú hơn và đây là ngu

�

�

CĐ Thánh Linh tĩnh tâm Mùa Chay: Số
ới Lòng ChúaThương Xót

HộiThảo Mùa ChayTại NhàThờ ChánhTòa

ng Năm Thánh
v

a con cái Chúa.” Trong Năm Thánh L

Đ đáp l Cha Chung, đ

ng Đ ng Dân Chúa
đ đ ng Năm
Thánh v

Đ
Năm 25 tháng 2: 6:30 - 9:00 PM - S

n Đ

nh Phúc Gia Đ t đ

Đa Minh
Tam Hi Gia Đ c
HĐGM Vi t Nam, đang ph Đ

Gia Đ

t đ
Đ

ng đ

Đ đ

i; 6:15PM Ăn t

ý ngh a đ

Đ a Điị ểm:

Thời Gian:

(xem tiếp trang 6)
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702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

Vases

Địa điểm: Little Saigon, Quậ

Năm

n Cam

Thứ Hai 29/02/2016:

Thứ Ba 01/03 và Thứ :

Thứ 03/03/2016:

-  Chị Mỹ Linh (714) 229-
0036 - lienlac@hanhtrinhductin.com

(Địa chỉ chính xác sẽ đượ

ướng dẫn thực hành

ư

ơn m ơn Đ

c thông
báo sau)

9am - 5:30pm: Khai mạc / Trình bày lý thuyết
7pm - 9pm: H cách tự chữa bệnh

8:30am - 3pm: H ớng dẫn thực hành cách tự chữa bệnh

9am - 10am: Thánh Lễ tạ & cả .Ô. Hoàng Minh Thắng

Email:

Tư 02/03

Liên ĐoànLiên lạc: Hành Trình ức TinĐ

Nhằm mục đích sống khỏe để mang hạnh phúc đến cho gia đ

Quý vị sẽ đ

ý vị sẽ đ

điền ghi
danh

ình,cùng
Chúa & phục vụ tha nhân,

sẽ tổ chức
trong 3 ngày tại Quận Cam.

ìn giữ sức khỏe với

ình vì không ai có thể hiểu rõ h

ình.
Vì số chỗ ngồi trong Hội Tr xin quý vị vui lòng

(qua email hay .
Chức

trang trải các chi phí là

thờ
phượng

đến từ Roma cùng

ược hướng dẫn thực hành g
năng lượng vi ba, các công thức dược thảo thiên nhiên, tẩy lọc cơ

thể, bổ sung khoáng chất, cách hít thở bằng Thiên Khí Năng để có được
dồi dào dưỡng khí, uống nước chưng cất tinh khiết để cải tiến sức khỏe và
tự trị bịnh cho chính m ơn sức khỏe của ta
bằng chính ta.
Rất đơn giản và ít tốn kém tiền bạc, qu ược hướng dẫn sử dụng các
loại Dầu Dừa / Dầu Neem / Trà Neem / Trà Ớt, các công thức tẩy lọc toàn
diện cơ thể để thải ra ngoài các chất thừa, hóa học, độc tố, sạn mật, sạn
gan, sạn thận, cholesterol trong cơ thể mà không phải tốn tiền mua các
chai dược thảo quá đắt tiền trên thị trường làm hao hụt ngân quỹ gia
đ

ường rất hạn chế,
bưu điện)

Lệ phí ghi danh (bao gồm ăn trưa nhẹ mỗi ngày) nhằm giúp Ban Tổ

Linh Mục (Đức Ông) Hoàng Minh
Thắng Liên Đoàn
khóa Dưỡng Sinh

Thiên Khí
Năng,

$30/ngày, tức là $90 cho 3 ngày.

Hành Trình Đức Tin

trước ngày 22 tháng 2, 2016

Khóa Dưỡng Sinh
Hướng Dẫn Thực Hành Cải Tiến Sức Khỏe

(Góc Harbor và Westminster, trong khu Harbor Commerce Center,
cạnh phòng mạch bác sĩ David Dang, gần Trung Tâm Công Giáo)

- Tư vấn miễn phí.
- Giao thuốc miễn phí cho các cụ cao niên trong vòng 10 miles.
- Chích ngừa đủ loại cho người lớn và trẻ em trên 8 tuổi.
- Tư vấn và chích ngừa trước khi đi du lịch các nước châu Á và Việt Nam

Nhà Thuốc Tây
Maria Pharmacy

Tận tâm phục vụ cộng đoàn với các dịch vụ sau đây:

Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm,
Medicare, Medi-cal, và CalOptima.

(714) 554-4754
13872 Harbor Blvd, #1A - Garden Grove, CA 92843

12112 Brookhurst St #15 - Garden Grove, CA 92840




