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(xem tiếp trang 7)

DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Số 624Chúa Nhật 15-2-2015 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN (B)

Sứ điệp ĐTC nhân ngày thế
giới các bệnh nhân lần thứ 23:
11-2-2015 (VietVatican.org - Ngày
09/02/15)

VATICAN. Thứ ư sắp tới,
11-2-15, lễ ĐứcMẹ Lộ Đức, Giáo
Hội Công Giáo sẽ cử hành Ngày
thế giới các bệnh nhân lần thứ 23.
Ngày này do Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô 2 thiết lập hôm 13-
5-1992, một năm sau khi Ngài bị
bệnh Parkinson. Năm nay, chủ đề
ngày thế giới các bệnh nhân được
trích từ sách Gióp: “

điệp mời gọi các tín hữu cởi mở
đối với những đau khổ của bệnh
nhân, phục vụ, tháp tùng, ra khỏi
m

như sau:
- Sự khôn ngoan này là một

thái độ được Thánh Linh phú vào
trong tâm trí của người biết cởi
mởđối với đau khổ của anh chị em
m

ơi họ.
- Sự khôn ngoan của tâm hồn

T

ã cho công bố một sứ

ình

ình và nhận ra hình ảnh của
ThiênChúa n

Tôi đã là đôi
mắt cho người mù, đôi chân cho
người què” (G 29,15). ĐTC
Phanxicô đ

để đến với anh chị em bệnh
nhân đau khổ. Sứ điệp của ĐTC
nhắc đến Sự khôn ngoan của tâm
hồn

MÔN ĐỆ CỦA TÌNH THƯƠNG

ỞMiền Trung có hai trại cùi lớn: trại Di Linh trên đường lên Đà Lạt và trại Quy
Hoà ở ngoại ô thị xã Quy Nhơ ức Cha Gioan Cassaigne, sau 15 năm làm Tổng
GiámMục Sài-gòn, ã xin tình nguyện sống với anh em dân tộc K'Hor ở Di Linh bị
phong cùi thêm18nămnữa, rồi ngài bị lây bệnh và quađờ ủa
người Việt Nam và cả thế giớ ều rung cảm, ai cũng cảm phục tấm gương chứng
nhân của ngài. Cha PhaolôMahu, một LinhMục ngườ ã từ giã quê hương
với cuộc sống tiệ ến sốnggiữanhữngngười cùi ởQuyHoàchođếnchết. Xác
ngàiđượcchôncấtngaygiữa làngcùinơinhữnganhchịemngài thươngyêunhất.

ối vớingườiDoThái, bệnhphongcùi xemra làmộthìnhphạtcủaThiênChúa.
Họ cho rằng những ngườimắc bệnh phong cùi là những người bị Thiên Chúa chúc
dữ và xãhội loại trừ. Họbị liệt vào thànhphần tội lỗi và ược thamdựbất cứ
nghi lễ gì trongcáchộ ường.Họphải sốngxaxãhội và sống thành từngnhómnơi
cácmồmả,nơi thâm sâu cùng cốc. Họ phải la lên “nhơ bẩn, nhơ bẩn” ểmọi người
nghe mà tránh xa. Do đó, chúng ta hiểu hoàn cảnh củamột người bị bệnh phong
hủi trong Tin Mừng của thánh Marcô, Mc 1, 40-45 hôm nay. Vâng, người bị bệnh
phong cùi trong Tin Mừng hôm nay có tư ặc biệt. Anh khôngmặc cảm,
không la to nhưmọi khi, nhưng anh tự ến gặp ChúaGiêsu, và khi đến trướcmặt
Ngài, anh taquỳxuốngvanxin rằng: “NếuNgàimuốn,Ngài có thể làmcho tôi được
sạch” (Mc 1, 40). Anh cùi nại vào lòng thương xót củaChúa. Anh ta khôngdámxin,
như ể quyền tự do của Chúa, chữa hay không chữa tùy ý Ngài. Anh phó thác
hoàn toànvàoChúa.Anh tin tưởngvàhết sứcmuốnChúachữabệnhchoanh.Nên,
chínhsự ơnsơ,phó thácvàniềmtinmãnh liệt vàoChúađãkhiếnChúachạnh lòng
thương, cứu vớt, chữa lành cho anh. Lòng tin ã giúp anh: “Tôimuốn, anh sạ
(Mc1,42).Phép lạ ãxảyratừniềmtinvàolòngthươngxótcủaChúa.

ứng trướcbệ ổ,ChúaGiêsuđãvượtquamọi trởngại của
lề luật,Người khôngngầnngại chạ ến thân thể lở loéthôi thối củabệ ể
yêu thươ ọ.Bởi sứmạngcủaChúaGiêsuđến trầngian làđểchữa lành
con người cả về thể xác lẫn tâmhồn ối xử với những người cùng khổ trong xã
hội như thế, Chúa Giêsu đã ể lại cho nhân loại một tấm gương về lòng nhân bản
tuyệt vờ ể rồi từ ệ, các thế hệ Kitô hữu tiếp nối truyền thống nhân
bảnnàyđể ữngngườ ổnghèohèn, ặcbiệtnhữngngười
bị xã hội bỏ rơi, sống vất vưỡng không nơi nương tựa, dẫ ưa họ hoà nhập vào
cộ ồng.

Chính tìnhyêuChúaKi-tô ã thúc ẩ ệ ến sốngvớihọ, yêumếnhọ,
c ụcvụhọ ãsờ ếnngười cùi vàhọ liề ược lànhsạ
ệ của Chúa cũng sờ vào người cùi, sống với người cùi đem lại cho họ tình thương,

bìnhanvàniềmvui. LờiChúahômnaygiúpmỗingườichúngtaphảntỉnhvề ộ
ứng xử củ ối với nhữ ồng loạ ặp những khổ ề
thểxáccũngnhưtinhthần.
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Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:00 PM ñeán 9:00 PM,
baêng taàn 1480 AM

CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH SOÁNG ÑÖÙC TIN
Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Vieät Nam - GP. Orange

CHÖÔNG TRÌNH MUÏC VUÏ
TAÏI CAÙC COÄNG ÑOAØN COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM - GIAÙO PHAÄN ORANGE

COÄNG ÑOAØN THAÙNH LINH
Holy Spirit Church 17270 Ward St. Fountain Valley, CA 92708

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

ÑOÂ. Phaïm Quoác Tuaán
LM. 714-968-1461

8 PM thöù Baûy, 6:30 PM Chuùa Nhaät

3 - 4:30 PM thöù Baûy
11:0

714-963-1811

Sr. Phaïm Cecilia, LHC 714-963-7871
Sr. Nguyeãn Yeán Vaân, LHC 714-964-8767
OÂ. Vuõ Quaân 714-963-7826

1:30 PM, 3:15 PM &
7 PM thöù Saùu haèng tuaàn

PM
0 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng

Hoaøng Quang Ñöùc
Mai Vaên Maïnh 714-457-4701

Trang

COÄNG ÑOAØN TRAÙI TIM VOÂ NHIEÃM ÑÖÙC MEÏ
Immaculate Heart of Mary Church

Quaûn Nhieäm:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

1100  S. Center St.
Santa Ana, CA 92704

LM. Raphael Xuaân Nguyeân
LM. Phaïm Danh, SVD

714-751-5335

Sr. Nguyeãn Thu Lieãu, LHC 714-332-9081
OÂ. Vuõ Vaên Hoan 714-717-0503
5
5:30 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
8

PM 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:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

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

P - 8 PM thöù Ba thöù Baûy
1:30 PM C Nhaät thöù tö moãi thaùng

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

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

huùa tuaàn

893-2766

COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Saint Nicholas Church

Nieân Tröôûng:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

24252 El Toro Rd., Laguna Woods, CA 92637
LM. Mai Khaûi Hoaøn 949-837-1090 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. Maria Traàn Thò Loan, LHC 949-837-1090 x137
OÂ. Vuõ Khaéc Nghieâm 949-215-2278

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. 714-

6:30 PM thöù Baûy

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

Trònh Ngoïc Danh 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/
714-892-4489/

893-3059
893-3059

Phoù Vieän Tröôûng:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

COÄNG ÑOAØN TAM BIEÂN
GX.Chính Toøa Chuùa Kitoâ Vua (Christ Cathedral) 13280 Chapman Ave., G. Grove, CA 92840

LM. Nguyeãn Vaên Tuyeân

Nguyeãn Khieát 714-539-3452
Sr. Nguyeãn Theresa, LHC 714-971-2141 x5508
Sr. Nguyeãn , LHC
OÂ. Nguyeãn Vieät 714-425-7160

5:30 PM haèng ngaøy
7:15 PM - 8:15 PM thöù Saùu; 8:30 AM - 9:30 AM thöù Baûy
3:45 PM thöù Baûy tuaàn thöù hai moãi thaùng

LM. Traàn Benjamin

Trang
Hoàng Rosemary 714-971-2141 x5511

6:30 PM thöù Baûy, 6:20 AM, 1 PM & 4 PM Chuùa Nhaät

714-971-2141 #13
714-971-2141 #17

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

COÄNG ÑOAØN ANAHEIM
Saint Boniface Church

NHAØ THÔØ CHUÙA KITOÂ CÖÙU THEÁ
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. Nguyeãn Toaøn Nicolas 714-956-3110, Ext. 130

6:30 PM thöù Baûy
7 PM thöù Ba vaø
5:30 - 6:30 PM thöù Ba, 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy
Xin xem baûn tin Coäng Ñoaøn.

Toáng Minh 714-548-7550
Sr. Teresa Ñaøo Thu Hoàng, LHC 714-956-3110x120
OÂ. Nguyeãn Naêng Chí 714-572-1502

8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
PM

Leã Chuùa Nhaät:
Phuï Traùch:

Ñaïi dieän:

2:30 PM Chuùa Nhaät (tieáng Vieät)
LM. Taï Anh Kieät
OÂng Danh Nguyeãn 714-767-0640
OÂng Thònh Ñinh 714-454-3759

Giaùo Xöù: 714-444-1500

COÄNG ÑOAØN HUNTINGTON BEACH
Saint Bonaventure Church

16400 Springdale
Huntington Beach, CA 92649

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Thaønh-Taøi 714-846-3359 x 414 & 415
Traàn Ñöùc Luaän 714-847-6828

6:30 PM thöù Baûy

3:30 - 4:30 thöù Baûy

Nguyeãn

OÂ. Nguyeãn Ñöùc Chuyeân 714-883-0729

7:15 PM thöù Saùu haèng tuaàn
PM PM

6:30 PM trong Leã thöù Baûy cuoái thaùng

COÄNG ÑOAØN ORANGE
La Purisima Church 11712 Hewes St., Orange, CA 92869

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Timothy Nguyeãn 714-633-5800

6:30 PM thöù Baûy
7:00 PM - 7:30 thöù Ba Chaàu Thaùnh Theå vaø Thaùnh Leã
7 PM - 8 PM thöù Saùu (tröø thöù Saùu Ñaàu Thaùng)
vaø 3:30 PM - 4:30 PM Thöù Baûy
2:00 PM C. Nhaät tuaàn thöù ba (ghi danh tröôùc 2 thaùng)

Nguyeãn Quang Tín 714-633-5800
Sr. Nguyeãn Mai Trinh, LHC 714-771-7864
OÂ. Cao Quoác Thaéngù 714-249-8226

COÄNG ÑOAØN ST. COLUMBAN
Saint Columban Church 10801 Stanford - Garden Grove, CA 92840

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:
Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Chaàu Thaùnh Theå:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Trung Tuaán
LM. Trònh Minh Thaùi

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

Sr. Nguyeãn Naêng Höông, LHC 714-867-1514
OÂ. Huøng Jimmy Nguyeãn 714-872-1999
6:30 PM T. Baûy, 6:30 AM, 3:15 PM & 7 PM Chuùa Nhaät
7 PM thöù Ba haèng tuaàn & thöù Saùu ñaàu thaùng
9 AM - 9 PM thöù Ba haèng tuaàn
9 AM thöù Baûy & 7:30 PM thöù Ba
3:30 PM thöù Baûy tuaàn thöù ba

COÄNG ÑOAØN COSTA MESA
Saint John The Baptist Church 1015 Baker, Costa Mesa, CA 92626

Cha Phoù /Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Traàn Quang Tueä 714 427-3938

6:30 PM thöù Baûy, 6:30 AM Chuùa Nhaät

: 0 M thöù Baûy tuaàn I vaø III.

Sr. Nguyeãn Thu Höông, LHC 714-540-4128
OÂ. Hoaøng Xuaân Lai 714-841-4278

7 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
7 3 PM thöù Ba vaø 9 A

GIAÙO XÖÙ ÑÖÙC MEÏ LA VANG
Our Lady of Lavang Church 288 S. Harbor Blvd. Santa Ana, CA 92704

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Vaên Luaân
LM. Thaùi Quoác Baûo

714-775-6200
714-775-6200

OÂ. Vuõ Quyeàn 714-878-0119
6:00 PM thöù Baûy
6:30 AM, 8:30 AM, 10:30 AM & 6:30 PM Chuùa Nhaät
8:30 AM
Thöù Naêm 9:00 - 9:45 AM vaø thöù Baûy 4:15 - 5:00 PM
Chuùa Nhaät tuaàn thöù 2 moãi thaùng

Sr. Traàn Ngoïc Dieãm Mai, LHC 714-775-6200

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

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

Cha Quaûn Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
4PM & 7PM T. Baûy, 6:30AM, 11AM & 4PM Chuùa Nhaät

6:15 - 7:00 PM Thöù Ba, Thöù Saùu,
3 - 3:30 PM Thöù Baûy
2 PM Chuùa Nhaät ñaàu thaùng

LM. Vuõ Ngoïc Long
LM. Traàn Vaên Kieåm

714-775-7733 / 775-9465

Nguyeãn AÙnh 714-965-0777
Sr. Stella Kim Leâ, LHC 714-775-9475 x 1

OÂ. Traàn Vaên Tueä 949-292-3984

6:30 AM thöù Hai, Tö, Naêm, 5:30 PM thöù Ba, Saùu
PM

PM

Sr. Grace Ñöùc Leâ, LHC 714-775-9475

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

- 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.

Kính mong Quý Ân Nhân ình cứu
giúp trẻ em mồ côi, khuyết tật và bệnh nhân
phong cùi tại Việt Nam do Hội Bác Ái
Phanxicô phụ trách việc truyền giáo khắp
3 miền Bắc, Trung, Nam

thương t

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

Tax I.D.

#52-2418738

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

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

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

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

Anh Đào Lê714.899-0505 - 24/24

NHAØ QUAØN ABC

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

Giaûng vieân Ñaïi Hoïc Nha Khoa USC
töø naêm 1986

714 633.3336

714 554.4676
714839.9091

714 662.2360

714890.1122
896.9512

Baùc Só NGUYEÃN THÒ BÍCH ÑAØO

Baùc Só NGUYEÃN VIEÄT CÖÔØNG

Baùc Só ÑAËNG PHI LONG, M.D.

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

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

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

9211 Bolsa Ave. #220
Westminster, CA 92683

(Khu chôï AÙ Ñoâng Market, treân laàu)

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

(Gaàn goùc Fairview)

714.898.9966 714.241.9038

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

9565-9567 Bolsa Ave.
Westminster, CA 92683

(Trong khu Bolsa Mini Mall)

8181 Bolsa Ave.
Midway City, CA 92655

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

714.775.8080

714.891.4335/698.8181
St. Catherine Dental

235 E. Katella Ave. - Orange, CA 92867

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

ị

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

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

www.heavenly dentistry.com

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

Thaåm Myõ vaø Nieàng Raêng - NHAÄN BAÛO HIEÅM

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

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

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

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

Gan:

Thöïc quaûn
Ruoät
Tró:

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

Nhaän MEDICAL
MEDICARE vaø BAÛO HIEÅM

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

Thöù Baûy: 10 AM - 12 PM

BS Nha Khoa NGUYEÃN ÑÖÙC MINH

Chuyeân IMPLANT
BEACH GROVE DENTISTRY

12880 Beach Blvd. #AA
Stanton, CA 90680

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

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

ể ế ạ ộ ố ờ.
ình trả tr ớ ậ ự.

đi các nơi

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

FD 2105

714 489-5571 Khang Lê
Fdr 2980

714 841.6001

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

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

6926 Westminster Blvd
714.891.3344

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

�

� �

� �

� �

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

CHUYEÂN XOÙA TICKET

Kinh Nghieäm - Uy Tín - Taän Taâm

TRAFFIC TICKET FIXERS

14541 Brookhurst St. #B7
Westminster, CA 92683

714-486-1337

9240 E. Valley Blvd.
Rosemead, CA 91770

626-280-3300
Cell:

714-872-1999

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

714839.7660

714839.3891

MILE SQUARE DENTISTRY
NHA KHOA TOÅNG QUAÙT & THAÅM MYÕ

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

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

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

Baùc Só Nha Khoa
Nguyeãn Maïnh Huøng

D.D.S.

- Giaûng vieân ñaïi hoïc Nha Khoa University
Southern California.

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

15671 Brookhurst St., Westminster, CA 92683

714 892.8519

FIVE STARS AUTO REPAIR
Chuyeân söûa

Heä thoáng ñieän vaø hoäp soá

7391 Westminster Ave.
(Ñoái dieän nhaø thôø Westminster)

USC GRADUATE

Huøng Jim Nguyeãn

714 590.5555James:

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

ẻ ắ
ọ ở

(Giá đ c bi t cho CĐ Công Giáo)ặ ệ

Elaine Vu, Realtor - DRE 01754553

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

Chuyên viên địa ốc
THÀNH THẬT, TẬN TÂM

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

đ

383-7777
924-0001714

11

Cell: 714-720-8830

NV TOWING

VEÙ MAÙY BAY

NGƯỜI VIỆT

KEÙO XE 24/7

714 200.8683 362.4850

SÔN GIAËT THAÛM
ØMINH SÔN NHA

Caïo saïch ceiling cuõ töø A-Z

714 893.1010
9211BolsaAve. #210Westminster, CA92683

SÓ TAÁN NGUYEÃN
JASON THAI CAO

PHOØNG NHA KHOA - BAÙC SÓ NHA KHOA

(Beân caïnh nhaø haøng Seafood Cove II)
714

823.6855

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

- Bảo hiểm cao,13 n

xuyên bang

đi khắp nơi
ăm

kinh nghiệm

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

ư ư
ư

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

Andy Plumbing 24/24

15972 Euclid St
714.775.7422

5015 W Edinger Ave #H
714.531.2488

715.4612
561.4388

714

Mua xe hư,
c , đ ng.

:
ũ ụ

HOMETECH CONSTRUCTION
License: 524674 (Since 1988)

714 265.0773(Home)
OÂ. Thaêng:

DMV Lic. #4501

- 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

Nhà Tĩnh Tâm Bé Nhỏ
714.932-3800

A Little Retreat House

Thérèse Thiếu Chân
Website:http://thanhlinh.net/node/80841

CRYSTAL CLEAR WATER
Factory Direct Wholesale

5 Stage
with Install: $200

714.786.5559 - Tony

714 345.0773(Cell)

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



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

- M đụng,
- Mua cả xe bỏ

ới, cũ, hư,

XE

Smog check $26.75

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

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

PHOTO-VIDEO
714.548-6248/548-6204

714-531-2959�

�

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

9393 Bolsa Avenue #B, Westminster, CA 92683

DONNY VU

Insurance & Financial
Services Agent
Lic. # C313420

714

265-5440
14291 Euclid St., D110

Garden Grove, CA 92843

Dvu@farmersagent.com
www.DonnyVu.com

Bus:
Cell:714 636.7145

251.4850

714 476.9545

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

Lic. #692290

L/L Thoâng

SỬA-BÁN-MUA- IĐỔ

Link Tronics

� �

�

� �

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

ăm

Đả

COMPUTER

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

714.554.8677

James:

714-276-7043

HP HOME SERVICES
Lic # 977318

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

ơ

ưđ

- TẬN TÂM
- UY TÍN.

photostudiotony.com
7556 Ivy Ave. WSMTER, CA 92683

�

�

�

�

�

LIFE INSURANCE

OBAMACARE + MEDICARE

AUTO - HOME

COMMERCIAL

WORKER COMP.
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

S g ỗ mục
trim roofing, stainwood cabinet

General install & repair

ơn nhà, thay giặt thả ,m

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

714
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

Chương tr
ơn.

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

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

òi hỏi qũy thặng d

REVERSE MORTGAGE VHP Financial 714-655-4322

CA, BRE# 01396336 NMLS # 348717

Joseph Hùng Nguyễn

714. 878-2200

MUA XE CŨ

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

ề iễn Phí
Mở cửa 7 ngày
714.902-1140

OBAMACARE
Đi n Đơn M

(trong khu Tèo Sandwiches)

GOOD DAY INSURANCE

Mở khóa (Lock-out service 24/7)

LÔØI
CHUÙA

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I
Ñaùp Ca
Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm Mc 1:12-15

Ngày      tháng    năm 20122 2 5

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 624 � 3

St 9:8-15

Tv 24:4-5, 6-7, 8-9

CHÚA NHẬT ĂM BI MÙA CHAY - N

1Pr 3:18-22

- Chúa Nhật 15-02-2015 Chúa Nhật VI Thường Niên
- Thứ Ba 17-02-2015 Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ ức Mẹ
- Thứ Tư 18-02-2015 Thứ Tư Lễ Tro
- Thứ Bảy 21-02-2015 Thánh Phêrô Đamianô, giám mục,

tiến sĩ Hội Thánh
- Chúa Nhật 22-02-2015 Chúa Nhật I Mùa Chay

Đ

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

.

BAØI ÑOÏC II

Lv 13:1-2, 44-46

Baøi trích saùch Leâvi.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Tv 31:1-2, 5, 11

Phuùc thay ngöôøi ñöôïc tha thöù loãi laàm,
vaø toäi phaïm cuûa ngöôøi ñöôïc ôn che ñaäy!
Phuùc thay ngöôøi maø Chuùa khoâng traùch cöù loãi laàm,
vaø trong loøng ngöôøi ñoù chaúng coù möu gian.

Toâi xöng ra cuøng Chuùa toäi toâi ñaõ phaïm,
vaø loãi laàm cuûa toâi, toâi ñaõ khoâng che giaáu.
toâi noùi: “Con thuù thöïc cuøng Chuùa
ñieàu gian aùc cuûa con,”
vaø Chuùa ñaõ tha thöù toäi loãi cho con.

Chö vi hieàn nhaân,
haõy vui möøng haân hoan trong Chuùa,
vaø moïi ngöôøi loøng ngay hôùn hôû reo möøng.

1 Cr 10:31 – 11:1

Baøi trích thö thöù nhaát cuûa Thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà
göûi tín höõu Coârintoâ.

Chuùa phaùn cuøng Moâisen vaø Aaron raèng: “Neáu
ngöôøi naøo thaáy da thòt mình xuaát hieän maøu saéc khaùc
thöôøng, hoaëc muïn nhoït hay nhöõng veát boùng laùng, ñoù
laø daáu beänh phong cuøi, phaûi ñem hoï ñeán tö teá Aaron,
hoaëc ñeán moät vò naøo trong caùc con trai cuûa oâng.

Vaäy ai maéc beänh phong cuøi, vaø tö teá ra leänh phaûi ôû
rieâng, thì phaûi maëc aùo raùch, ñeå ñaàu traàn, laáy aùo che
mieäng vaø la to raèng mình maéc beänh truyeàn nhieãm vaø oâ
ueá. Bao laâu ngöôøi ñoù coøn maéc beänh phong cuøi vaø oâ
ueá, hoï phaûi ôû rieâng moät mình ngoaøi traïi.”

(7)

Anh chò em thaân meán, daàu anh chò em aên, daàu anh
chò em uoáng, daàu anh chò em laøm vieäc gì khaùc, anh chò
haõy laøm moïi söï cho saùng danh Chuùa. Anh chò em
ñöøng neân côù cho ngöôøi Do Thaùi, daân ngoaïi hay Hoäi
Thaùnh cuûa Thieân Chuùa phaûi vaáp phaïm. Nhö toâi ñaây,
toâi coá laøm haøi loøng moïi ngöôøi trong moïi söï, khoâng tìm
ñieàu gì lôïi ích cho toâi, nhöng tìm ñieàu lôøi ích cho nhieàu
ngöôøi, ñeå hoï ñöôïc cöùu roãi. Anh chò em haõy noi göông

Ñ Chuùa laø choã dung thaân, Chuùa giöõ con khoûi
ñieàu nguy khoå.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

toâi, nhö toâi ñaõ noi göông Ñöùc Kitoâ.

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

Khi aáy, coù moät ngöôøi beänh cuøi ñeán van xin Chuùa
Gieâsu vaø quyø xuoáng thöa Ngöôøi raèng: “Neáu Ngaøi
muoán, Ngaøi coù theå khieán toâi neân saïch.” Ñoäng loøng
thöông, Chuùa Gieâsu giô tay leân ñaët treân ngöôøi aáy vaø
noùi: “Ta muoán, anh haõy khoûi beänh.” Töùc thì beänh cuøi
bieán maát vaø ngöôøi aáy ñöôïc saïch. Nhöng Ngöôøi
nghieâm nghò baûo anh ñi ngay vaø daën raèng: “Anh haõy yù
töù ñöøng noùi gì cho ai bieát, moät haõy ñi trình dieän cuøng
tröôûng teá vaø daâng cuûa leã theo luaät Moâisen ñeå minh
chöùng mình ñaõ ñöôïc khoûi beänh.” Nhöng ñi khoûi, ngöôøi
aáy lieàn cao rao vaø loan truyeàn tin ñoù, neân Chuùa Gieâsu
khoâng theå coâng khai vaøo thaønh naøo ñöôïc. Ngöôøi döøng
laïi ôû ngoaøi thaønh, trong nhöõng nôi vaéng veû, vaø ngöôøi ta
töø khaép nôi tuoân ñeán cuøng Ngöôøi.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Ga 14:5

Mc 1:40-45

Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Marcoâ.

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

�

�

ALLELUIA

PHUÙC AÂM
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Mọi sự hướng dẫn ghi danh
và tham khảo hoàn toàn miễn phí
V òng ại diện nhiều hãng
bảo hiểm lớn trên nước Mỹ, sẽ giúp
qúy vị có được một sự chọn lựa tốt nhất.

�

� ăn ph đ

KV FINANCIAL & INSURANCE

714-418-9389
� � �

� � �

Life insurance Retirement Rollover

Annuity Long Term Care Health Insurance

�

�

�

�

�

�

giúp h ớng dẫn ghi danh và renew
Giúp xin cho ng ời không có lợi tức,
hoặc lợi tức thấp

part A – part B – Advantage,
part D and Medi-Medi
Qúy vị sắp ến 65 tuổi?
Qúy vị sắp ợc medicare?
Qúy vị muốn biết làm sao ể có ch ình
y tế tốt nhất

Obamacare:
medical

Medicare Medicare

ư
ư

đư
ương tr

đ

đ

KEVIN P NGUYEN
Certified Insurance Agent

CA Ins. Lic: #0H81186

9569 Bolsa Ave. - Westminster - CA 92683
(trong khu Bolsa Mini Mall kế bên Viễn ng shipping)Đô

Tel: 714-418-9389

� KHAI THUẾ:

Notary Public Available

- Khai thuế chính xác, lấy tiền về tối a
và hợp pháp

- Khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại
- E-File (miễn phí) lấy tiền thuế về nhanh hơn

đ

để

$ 9519
cho hồ sơ

1040 EZ
đơn giản

Vases

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

i
1538 Century Blvd. Santa Ana, CA 92703

Và

tại
6731 Westminster Blvd. Suite 122 Westminster, CA 92683

Tel. 714-891-1131

Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ
v

Hy sinh thời giờ quý báu đến tham dự
à cộng đoàn dân Chúa

Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 4:00 PM ngày Chúa Nhật,
1 tháng 3 5, tạ Trung Tâm Công Giáo

Buổi Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng
TRUNG TÂM TĨNH TÂM VANG

NHÀ HÀNG SEAFOOD PALACE

năm 201

ĐỨC MẸ LA
Tiếp tân lúc 6:00 PM và khai mạc ĐÚNG 6:30 PM
cùng ngày

Sự hiện diện của Quý Vị là dấu chỉ của Tình Th
ình t

giúp an Viện xây dựng TRUNG TÂM TĨNH TÂM. Công trình
này với mục p ứng nhu cầu của Khách Tĩnh Tâm ngày
càng nhiều và giúp việc tổ chức Thánh Lễ kính Thánh Cả Giuse
hằng n n lợi

ương Chúa đối
với chúng tôi và là nghĩa cử đầy t ương thân tương ái nhằm

m tại Đan Viện được thuậ hơn.
TM. Cộng Đoàn Đan Viện và BĐH,

Đ
đích đá

ă

P.S. N ếu cần thêm tin, xin Quý Vị vui lòng liên lạc với
714-625-9466 - Email:

Đan Viện Tel. 760-
666-0203 or saintjoseph.ocist@yahoo.com

THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ THÁNH GIUSE
BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA

VÀ TIỆC GÂY QUỸ XÂY DỰNG TRUNG TÂM
TĨNH TÂM ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH GIUSE

Lm. M. Antôn Phạm Sĩ Hanh, O.Cist.

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

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

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

Haønh Trình Ñöùc Tin naêm 2015
1) Hành h ức Mẹ Âu Châu (4 : $4,300 có bảo hiểm, 3 bữ /ngày)

) – : LM. ức Nguyễn
) – : Ô. Hoàng Minh Thắng

ất Thánh & Tắm biển Dead Sea (chỉ trả thêm $2,200)

2) Hành h ất Thánh & Tắm biển Dead Sea (11 ngày)
8 tháng 6 LM. ức Nguyễn

6 16 tháng 11 LM. Trịnh Ngọc Danh

3 ỹ (Brazil, Argentina, Peru + St Martin de Porres)
: LM. Chris Phạm Quốc Tuấn

4) Hành h ông Âu (Ba Lan, Tiệp Khắc, Áo) 2 - 15 tháng 9

5) Australia (4 cities) & the Great Barrier Reefs – 15 ến 27 tháng 7

6) Hành h ức Mẹ La Vang Việ ửu Diệp
30 tháng 9 - L.M. Nguy

7) Hành h ức Mẹ Guadalupe & Oxcala – Tắm biển Cancun (5-sao)
10 tháng 12 LM.

ươ

Sau đó, Hành hương Đ

ươ

) Hành hương Nam M

ương

ương t Nam & Cha Trương B
n Vinh Sơn

ươ
Vincent Đoàn Bùi

ng Đ a ăn
Peter Đ

Đ.

ng Đ
Peter Đ

Đ

đ

Đ

ng Đ

nư
ư

ư

Linh hư
Linh hư

Linh hư

nh hư

Linh hư

ớc
Linh h ớng

Linh h ớng

: gửi từ Luyện Ngục

ớng:
ớng:

ớng

Li ớng: ễ

ớng:

(14 ngày từ 17 - 30 tháng 5
(14 ngày từ 25/10 - 7 tháng 11

từ 29/5 ến .
từ ến .

(15 ngày từ 30/9 ến 14 tháng 10) -

14 ngày, từ

từ

15 ngày từ ến

8 ngày từ ến .

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Fatima, Lộ ức, Santarem, Lisieux, Paris, Rome,Assisi, Lanciano, SanGiovanni
Triềukiế ứcGH, ộHYThuận, 4 cử 2phép lạThánhThể
Cầu thang thánh,MẫuThánhGiá thật, ảng treo “VuadânDoThái”
ChaPiô với 5DấuThánh, Thánh ồng, ThánhPhanxicô&ThánhClaire
Paris:Thánh Catherine Laboure, St Louis & St Vincent de Paul Nhà thờ ức Bà

Paris
i tour “Behind the scenes” Tháp Eiffel, Du thuyề ối sông Seine ngắm tháp

Eiffel
Xemnhiềubằngchứng củacác linhhồn

(Tustin)

Brazil: dâng thánh lễ ới bứ ợngChúaCứuThế ĩ ại, kỳquanmới thếgiới
ứcMẹAparecida (bổnmạ ứcMẹLujan (bổnmạ ớcNamMỹ)

ớc lớn I thếgiới IguassuFalls: thamquan thác cả2bênBrazil&Argentina
BuenosAires: dâng thánh lễ ứcMẹhiện ra từ1983 -1990 (Vatican côngnhận)
ặc biệ ống& làm

việc
Lima: nhà, tu viện, phòng ngủ & mộ của vị ộc: St Martin de

Porres
ếgiới (world-heritage listed) hùngvĩ&nổi tiếng.

Đ
nĐ Thămm aNămThánh,

Đinh&Gai&b

Đ

Đ n & ăn t

v đ
Đ ngBrazil)&Đ

Đ

Thánh đen quen thu

MachuPicchu: di tích vănhóa th

TêrêsaHàiĐ

dư c tư
ng3nư

Thácnư
nơiĐ

t: quê hương đương kimGH Phanxicô, tham quan các nơi Ngài s

OPTIONAL

đ
đ

đ

16 đ

3 đ

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 15 22-2-2015đến Chúa Nhật-2-2015

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 : -

Sixth Sunday of Ordinary Time (B)
Mark 1:40-45

Aleper came to Jesus and kneeling down begged him and said,
“If you wish, you can make me clean.” Moved with pity, he
stretched out his hand, touched him, and said to him, “I do will it.
Be made clean.” The leprosy left him immediately, and he was
made clean. Then, warning the him sternly, he dismissed him at
once. He said to him, “See that you tell no one anything, but go,
show yourself to the priest and offer for your cleansing what
Moses prescribed; that will be proof for them.” The man went
away and began to publicize the whole matter. He spread the
report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town
openly. He remained outside in deserted places.

"The Lord said to Moses and Aaron, 'If someone has on his
skin a scab or pustule or blotch which appears to be the sore of
leprosy, he shall be brought to Aaron, the priest.' " —Leviticus
13:1-2

Do you have a spiritual scab, pustule, or blotch? Do you need
inner healing? A scab is a past hurt beginning to heal but still a
touchy subject. You feel like picking at it or at a certain person and
opening the wound once again. Don't touch the scab. Don't reverse
the healing process.

A pustule is an effect of spiritual infection. You may be
infected with unforgiveness, resentment, bitterness, or anger. The
pus from these wounds may be reaching a head. How many times
have we innocently started to talk to others when suddenly they
burst forth in a fit of rage, resentment, and bitterness? Their
pustule broke.

A blotch is like an allergic reaction. Did you ever bring up a
subject to which others were allergic? Suddenly there's a tension
in the room and a changed tone of voice. The conversation turns
ugly.

These scabs, pustules, and blotches need healing. "Moved
with pity, Jesus stretched out His hand, touched him, and said: 'I do
will it. Be cured.' The leprosy left him then and there, and he was
cured" (Mk 1:41-42).

"Heal me, Lord, that I may be healed; save me, that I
may be saved, for it isYou Whom I praise" (Jer 17:14).

"Whether you eat or drink — whatever you do —
you should do all for the glory of God." —1 Cor 10:31

Praise Jesus, Who still carries the nail wounds as a sign
of His great love for us.

- Seven Founders of the Servite Order (13th century) Can
you imagine seven prominent men of Boston or Denver banding
together, leaving their homes and professions, and going into
solitude for a life directly given to God? That is what happened in
the cultured and prosperous city of Florence in the middle of the
13th century. The city was torn with political strife as well as the
heresy of the Cathari, who believed that physical reality was
inherently evil. Morals were low and religion seemed
meaningless. In 1240 seven noblemen of Florence mutually
decided to withdraw from the city to a solitary place for prayer and
direct service of God. Their initial difficulty was providing for
their dependents, since two were still married and two were
widowers.

Reflection: SCABSAND PUS

Prayer:

Promise:

Praise:

Saints of the week
2.17

Chúa Nhật 15-02-2015

Thứ Hai 16-02-2015

Thứ Ba 17-02-2015

Thứ Tư 18-02-2015

ứ 19-02-2015

Chúa Nhật 22-02-2015

- Cursillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:00 pm

- Khoá HT Thiêng Liêng Mùa Chay. . . 06:30 pm – 09:15 pm

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

- Knight of Columbus . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

- Thánh Lễ Minh Niên . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:00 pm

- Liên Minh Thánh Tâm . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 11:00 am
- Các Bà mẹ CG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:30 am – 11:30 am
- Lộc Hưng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:00 pm
- Bảo trợ Nữ tu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:30 pm – 05:00 pm

Th Năm

2.20

2.21

- 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.

- St. Peter Damian (1007-1072) Maybe because he was
orphaned and had been treated shabbily by one of his brothers,
Peter Damian was very good to the poor. It was the ordinary thing
for him to have a poor person or two with him at table and he liked
to minister personally to their needs. Peter escaped poverty and
the neglect of his own brother when his other brother, who was
archpriest of Ravenna, took him under his wing. His brother sent
him to good schools and Peter became a professor. Already in
those days Peter was very strict with himself. He wore a hair shirt
under his clothes, fasted rigorously and spent many hours in
prayer. Soon, he decided to leave his teaching and give himself
completely to prayer with the Benedictines of the reform of St.
Romuald (June 19) at Fonte Avellana. They lived two monks to a
hermitage. Peter was so eager to pray and slept so little that he soon
suffered from severe insomnia. He found he had to use some
prudence in taking care of himself. When he was not praying, he
studied the Bible.
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THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

- Ý chung:

- ề

Cầu cho các tù nhân, nhất là các tù nhân
trẻ, có cơ hội để gầy dựng lại cuộc sống đúng nhân
phẩm.

ầ ặ ợ ồ ã ly thân
được các cộng đoàn Kitô hữu đón nhận và giúp đỡ.

Ý truy n giáo: C u cho các c p v ch ng đ

�

�

Chương trình Lịch LễTro,ThứTư 18-02-2015.

Mùa Chay: Luật Giữ ChayVà KiêngThịt.

-NT.ChúaKitôCứu thế 05:30 pm
- . 07:30 pm
- . 06:30 am, 12:00 pm, 06:00 pm
- . 12:15 pm, 08:30 pm
- . 07:00 pm
- . ứ ẹ 08:30 am, 12:00 pm, 06:00 pm
- . 07:00 pm
- . 04:00 pm, 05:30 pm
- . 08:00 pm
- . ứ ẹ 08:00 pm
- . mBiên 06:30 am, 12:10 pm,

04:00 pm, 05:30 pm
- . 12:00 pm, 08:00 pm
- . ứ ẹ 05:00 pm
- . 07:00 pm
- . 12:00 pm, 04:00 pm, 05:30 pm
Xét theo thẩm quyền của Giáo Hộ ịa ph ng tại Orange và
huệ tinh thần của tín hữu cử hành tục lệ Tết Nguyên

ứcGiámMụcgiáo phậnOrange

Giáo luậ ều 1251 dạy: “Thứ T Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần
Thánh phải giữ chay và kiêng thị ỉ

ợ ột bữa no và hai bữ ợ
ợ ặt giữa các bữ ể uống sữa hay các loại n ớc

trái cây.
Theo Giáo Luậ ều 1252 thì mọi ng ời từ

18 tuổi ến khi bắ ầu 60 tuổi thì phải giữ chay.
buộc những ng ời từ 14 tuổi trọn. Tuy

nhiên, các Chủ ụ huynh phải lo dạy cho các em
ch ến tuổi buộ ị ể chúng hiểu biế

ĩ ực của việc thống hối (Giáo Luật 1252). Theo luật
của Giáo Hội Hoa Kỳ, tất cả các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay
phải kiêng thịt.

Ba việc làm truyền thống trong Giáo Hộ
ầu nguyện, và làm việ ứ

ỡ ng ời nghèo, v.v.) và một tro ề ội Thánh
buộc chúng ta “chịu Mình Thánh Chúa Giêsu ít là trong Mùa
Phụ ể xứ ớc Chúa ngự vào lòng, chúng ta
phải sạch tội. Bởi vậy chúng ta phải liệ ng tội trong Mùa
Chay.

Việc giữ chay, kiêng thịt không phải là hà ộng mang tính
hình thức bên ngoài, nh ng việc giữ chay, kiêng thịt còn giúp
Kitô hữu nhìn nhận giá trị thiêng liêng cao cả: “Con ng ời sống
không chỉ nhờ c m bánh, nh ng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên

CĐ Anaheim
CĐ St.Barbara
CĐ St.Columban
CĐ CostaMesa
CĐ Đ cM LaVang
CĐ HuntingtonBeach
CĐ Orange
CĐ Polycarp

CĐ Ta

CĐ ThánhLinh

CĐ Tustin
CĐ Westminster

ươ
ơn

ư
t.” Trong ngày ăn chay, ch

ư ư
ư ư

ư

ư
Chăn và các ph

ư c ăn chay và kiêng th

i Công Giáo vào
Mùa Chay là ăn chay, c c lành phúc đ

ư

c Sinh.” Và đ ư
ư

ư
ư

ơ ư

CĐ Đ cM HCG

CĐ TTVNĐ cM

i đ
Đán năm

nay,Đ

t đi

đ c ăn m a ăn ít không đ c ăn no. Không
đ c ăn v a ăn. Có th

t đi
cho đ t đ

a đ t đ t ý
ngh a đích th

c
(giúp đ ng 6 đi u răn H

ng đáng r
u đi x

nh đ

chấp thuận:
1. Dời ngày giữ luật buộ à kiêng thịt ngày Thứ

T Lễ ày 18 tháng 2) tới ngày Thứ T tuầ
ày 25 tháng 2).

2. Dời ngày giữ luật buộc kiêng thịt Thứ ầu Mùa
Chay (ngày 20 tháng 2) n ới ngày Thứ Hai, hoặc Thứ
Ba hay Thứ ầ

c ăn chay v
Tro năm nay (ng n

sau đó (ng
Sáu đ

ăm 2015 t
Năm tu n sau đó.

ư ư

Tuổi giữ chay:

Luật kiêng thịt:

Chúa phán ra” (Mt 4,4). Chính vì thế, khi giảm bớt nhu cầ
ống, con ng ời nhận ra của cải vật chất khôngmang lại bình an,
sự số ực. Những ân huệ

ặng “miễn phí”. Từ ệc chia c m sẻ áo sẽ không
trở ối với Kitô hữu. Khi giảm bớt chi ti
ể chia sẻ cho tha nhân, chính là lúc “nối dài cánh tay bác ái của
ThiênChúa” (MẹTêrêsaCalcutta).

Xin Mẹ Maria, vốn là ng ời nội trợ trong mái ấm Nazareth
thuở x a, giúp chúng ta số ần Mùa Chay: “cầu
nguyện, canh tân, chia sẻ” ể khi ngày vui Phục Sinh tiế ến,
chúng ta tận h ở ậmniềmvui sống lại cùng vớ ứ

ứcTin.

ầ ệ ớ ẫ
: trong suốtmùaChay – ứ

ầ ứ ầ

Có ọ ờ ự.

Sẽ ợ ổ ứ
tại số

1538N.CenturyBlvd.,SantaAnaCA92703.
Linh Mục linh hướng và Ban Chấp Hành Hội AHGP Huế

trân trọng kính mời Quý Cha,Quý Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả Quý
Vị Hội Viên cùng gia ình,thân hữu Hội AHGP Huế , ặ ệ
àomừng các bạn trẻ cùng ế ự ị ày chúng ta cũng

cầu nguyện cho các ân nhân,hội viên và gia ình còn sống hoặc
ã qua ờ
SauThánh lễ có phần ẩm thực,các tiếtmục vuiXuân,xổ số và

v ệ.

ộ ả ợ ữ ừ ệ ờ
ữ ự ổ ọ ặ ủ ộ ể ạ

ầ ệ ã ợ ọ ề
ố ạ ể

Cuố ễ ắ ả
ủ ộ ặ ợ ế ế ữ ậ

ộ ờ ể ọ ờ ọ ặ ẻ ớ
ệ ữ ờ ố ứ ình

yêu bao la củaThiênChúa.
Trân trọng kínhmời.
BanQuảnTrịHộiBảoTrợNữTu&TừThiệnVN

u ăn
u

ng đích th
đó, vi

ng đúng tinh th
đ n đ

ng sâu đ iĐ cKitô
trongNămĐ

ộ ờ ứ ề

đ đ c bi t
ch đ n tham d .D p n

đ
đ đ i .

ăn ngh

các ân nhân đ

ư
này do chính Thiên Chúa toàn

năng ban t ơ
nên “quá khó khăn” đ êu

đ

ư
ư

ư

doLM.Tr nQuangTu hư ngd n.
th

Sáu đ u tháng 3 và th SáuTu nThánh
: H i Trư ng Giáo x Thánh Gioan Ti n Hô – St.

John theBaptist (1015Baker St., CostaMesaCA92626)
chom i ngư i thamd

đư c t ch c vào lúc

H i B oTr N Tu&T Thi nVN kínhm i các ân nhân và
thân h u tham d Bu i H pM t hàng năm c a H i đ T Ơn và
C uNguy n cho đư c Chúa g i v và cho các ân
nhân đang s ng t i 38 ti u bang và Canada vào

i Thánh L là tóm t t báo cáo tài chánh và các thành qu
c a H i g t hái đư c trong năm qua. Ti p đ n là b a ăn thânm t
trong H i Trư ng đ m i ngư i h p m t hàn huyên, chia s v i
nhau các kinh nghi m h u ích cho đ i s ng đ c tin trong t

�

�

�

Thông báo Tĩnh Tâm Mùa Chay 2015 tại Cộng Đoàn
Costa Mesa

Thánh Lễ Minh Niên Ất Mùi 2015 Của Hội Ái Hữu Giáo
Phận Huế

Hội Bảo Trợ Nữ Tu & Từ Thiện Vn Mời Tham Dự Thánh Lễ
Tạ ƠnVà Họp MặtThường Niên

Ch đ Thanh T y

đ ăn b a t i

năm 201

ủ ề: ẩ
7 PM mỗi thứ Sáu trừ

ãi ữ ố

10 giờ 30 sáng ,ngày Chúa Nhật 1
tháng 3 5 Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Chúa Nhật 22
Tháng 2, 2015 lúc 12 giờ 15 trưa, tại Nhà Nguyện Đền Thánh
Tử Đạo Trung Tâm Công Giáo VN.

Thánh lễ sẽ do Cha Đồng Linh Hướng Nguyễn Đức
Trọng chủ tế.

Thời gian

Địa điểm

Höôùng daãn mieãn phí.
Xin vui loøng goïi tröôùc ñeå laáy heïn taïi vaên phoøng

Phone: 714.609.7910
13139 Brookhurst St., #B, Garden Grove, CA 92843

(gaàn goùc Garden Grove vaø Brookhurst

trong khu Kim Restaurant vaø Nha Só Lieân Höông)
Mailien Hoang

CA Insurance Lic. #0697814

- Choïn Baùc Só cuûa mình trong toå hôïp y teá.
- Chöông trình bao goàm: Chi phí y teá vaø thuoác theo toa Part D

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

BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE & HÖU TRÍ

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

1. Ghi danh MEDICARE ADVANTAGE & PART D

2. OBAMACARE (cho ngöôøi döôùi 65 tuoåi)

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

�

�

Ghi danh baûo hieåm söùc khoûe baét ñaàu töø
Nov. 15, 2014 ñeán Feb. 15, 2015
Muoán coù baûo hieåm hieäu löïc töø 1/1/2015,
haïn choùt ghi danh Dec. 15, 2015

B. MEDICARE ADVANTAGE PLAN HMO (Vôùi nhieàu löïa choïn cuûa hôn 10 haõng Baûo Hieåm)

Basic Medicare
(Medicare Phaàn B

Tieáp tuïc traû)

Basic Medicare
(Medicare Phaàn B

Tieáp tuïc traû)

Part D Prescription Drug
(Baûo hieåm Phaàn D mua thuoác

theo toa 35 /thaùng*)$ 00

Medicare supplement
(Baûo hieåm boå sung

Medigap 165 /thaùng*)$ 00

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

+

Bieáu lòch

2015

$ 0035
1 người

Xin gọi: 714-902-1140

100%
FREE
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Nhân dịp Tết Ất Mùi, Ban Chấp Hành Cộ ồng Công GiáoViệt Nam Giáo Phận Orange sẽ tổ
chức Thánh Lễ Minh Niên ể cầu nguyện, chúc tụng, cảm tạ Thiên Chúa, và chúc mừ mới:

ịa ểm: Trung Tâm Công Giáo; 1538 N. Century Blvd, SantaAna, CA92703
Thời Gian: Thứ N m ừ 9:00 am sáng tớ

ình gồm: Nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền, Ca Ngợi và Thánh Lễ tạ ầ ức Cha
Ma ủ Tế, cùng với các Linh Mục Việt Nam trong Giáo Phận Orange ồng tế. Phần
giảng thuyết do Cha Joseph Nguyễn Thái, linh h ớ ều hành Trung Tâm Công Giáo.

ng Đ
đ ng năm

Đ Đi
ă

đ u năm do Đ
đ

ngày 19 tháng 2 năm 2015, t i 12:30 pm
Chương Tr ơn

i Thanh Lương Ch
ư ng và đi

Sau Thánh Lễ sẽ có ca nhạc mừng Xuân Ất Mùi, Múa Lân, và Phát
Lộc ầu n ể ừng xuân 2015.

Trân trọng kính mời q ức Cha, ức Ông, quý Cha, quý Thầy,
quý S , quý Tu Sĩ Nam Nữ cùng toàn thể Cộ ồng Dân Chúa ến dâng
Thánh Lễ, ể cám tạ Thiên Chúa vì muôn Hồng Ân và nhữ nh ã
ban cho cộ ồng, cộn , ình và mỗ ời chúng ta .

ể nguyện xin Chúa ban cho ới ợc bình an và hạnh phúc. ồng
thời còn là dị ể chúng ta ỏi và chúc cho nhau những lời chúc tố
ẹp nhân ngày ầu Xuân Ất Mùi.

đ ăm đ đón m năm

uý Đ quý Đ
ng Đ đ

đ Chúa đ
ng đ gia đ trong năm qua

năm m Đ
p đ thăm h t

đ đ

ơ
ng ơn là

g đoàn i ngư
Và đ đư

Ban Tổ Chức Trân Trọng Kính Mời.

CỘ ỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO PHẬN ORANGENG Đ
The Vietnamese Catholic Community of  Diocese of Orange

Thông Báo và Th Mờiư

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 624 7�

(tiếp theo trang 1)

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

hồn là phục vụ anh chị em. Đó thực là một đại lộ để thánh hóa!
- Sự khôn ngoan của tâm hồn là ở với người anh em. Thời gian

trải qua cạnh người bệnh là một thời gian thánh. Nhờ sự gần gũi và
phục vụ của chúng ta, họ cảm thấy được yêu thương và an ủi hơn.

để đi tới
người anh em.

- Sự khôn ngoan của tâm hồn là liên đới với người anh em mà
không xét đoán họ. Đức bác ái cần thời gian. Thời gian để chăm
sóc người bệnh và thời gian để viếng thăm họ. Cả những người
ch đau khổ, nếu đón nhận trong đức tin,
cũng có thể trở thành những chứng nhân sống động về một niềm
tin trong đau khổ, mặc dù con người, với khả năng trí tuệ của
m

Chúa Nhật ngày 1 tháng 2 vùa qua là Ngày bảo vệ sự sống lần
thứ 37 tại Italia. Nhân dịp này Hội Đồng Giám Mục Italia đ

m
Mục xin tín hữu toàn nước, cũng như các giới chức chính trị và
mọi thành phần x ăn hóa
chết chóc, được diễn tả ra qua tệ nạn phá thai, việc lèo lái các bào
thai và làm cho chết êm dịu, hay trợ tử, kể cả đối với các trẻ em vị
thành niên. Sau đây là bài phỏng vấn ông Carlo Casini, Chủ tịch
Phong trào bảo vệ sự sống Italia.

- Đáp: Hằng năm tại Italia có ít nhất 100.000 bào thai bị giết,
đây chỉ là con số chính thức được biết tới. Năm nay ngày bảo vệ sự
sống là ngày kỷ niệm 20 năm Thông điệp “ ”
của Đức Gioan Phaolô II, và 40 năm kỷ niệm thành lập Phong trào
bênh vực sự sống Italia.

đang ở trong
thời kỳ đầu mà sự sống của các em bị lựa lọc và vứt bỏ nơi phôi
thai người. ơn thế nữa, việc thụ thai trong ống nghiệm với
tinh trùng hay trứng của một người thứ ba không phải là cha mẹ,
qua việc mướn tử cung của một phụ nữ.

- Đáp: Có các vùng ngoại biên của cuộc sống là sinh ra và chết
đi, là khời đầu và kết thúc. Và trong lúc này, sự kết thúc là một
vùng ngoại biên bị tấn công. Chúa Nhật cuối tháng giêng vừa qua
bên Pháp đ

ưng nhất là cuộc tuần hành chống lại việc trợ tử, nhân
danh một người tên là Vincente từ mười năm nay, đang sống trong
t

đài để bệnh vực sự sống của con bà, nhưng rất tiếc chính
quyền Pháp đ định là anh ta phải chết. Phẩm giá con người

- Sự khôn ngoan của tâm hồn là ra khỏi chính mình

ìm ngập trong mầu nhiệm

ình, không có khả n .

ã phổ
biến sứ

ã hội mạnh mẽ dấn thân chống lại nền v

ì có biết bao trẻ em

Còn h

ã có cuộc tuần hành cho sự sống, ã có mặt
tham dự, nh

ình trạng thực vật. Bà mẹ của anh ã nói chuyện với công chúng
từ khán

ã quyết

ăng thấu hiểu đau khổ ấy

điệp tựa đề “ ”, trong đó các Giá

- Đáp: Vâng, đúng vậy. Bởi v

tôi cũng đ

đ

� Ngày bảo vệ sự sống Italia lần thứ 37 (VietVatican.org-
Ngày 09/02/15)

Liên đới cho sự sống

- Hỏi: Thưa ông, Ngày bảo vệ sự sống Italia lần thứ 37 nhằm
mụcđích nào?

ướn tử cung, hay mang thai mướn khiến cho
nhiều bàmẹ thiệtmạngnữa, có đúng thế không thưa ông?

- Hỏi: Ông nghĩ sao về việc trợ tử, mà nhiều nước đang thử
nghiệmcả với các trẻ emnữa, nhất là viện lẽ thươnghại họ?

Tin Mừng Sự Sống

cũng
còn có nạn cho m

- Hỏi: Không phải chỉ có nạn phá thai đe dọa sự sống,

đang bị chà đạp, và bức tử. V

ười cần sự liên đới của tất cả mọi
người khác.

- Đáp: Tôi tin rằng cần kín múc sức mạnh nơi lời cầu nguyện:
một lời cầu nguyện liên

ười ta không làm g
được chán nản ng

ĐGH đ đến thăm giáo xứ St. MichaelArchangel nằm ở ngoại
ô thành Roma. Trong bài giảng, Đ C Phanxicô kêu gọi các Kitô
hữu lắng nghe Chúa Giêsu. Ngài nói các Kitô hữu cần phải để cho
Chúa Giêsu chữa lành vết thương của m

VATICAN. ĐTC Phanxicô sẽ phát biểu tại quốc hội lưỡ
. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một

vị Giáo Hoàng đọc diễn văn trong một phiên nhóm chung của
lưỡng viện quốc hội Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Ông John
Boehner, tuyên bố như trên hôm 5-2-15 và

này. Tổng giáo phận thủ đô Washington cũng
ra thông cáo bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng rất lớn được đón
tiếp ĐTC Phanxicô tại Tổng giáo phận này, trong chương tr

ăm của gài tại Hoa Kỳ vào tháng 9-15. Cuộc viếng thăm
của ĐTC tại trụ sở quốc hội Hoa Kỳ diễn ra trong khuôn khổ cuộc
viếng thăm của gài tại nước này, nhân dịp Đại hội các Gia đ

đến 25-9-2015. iới báo chí cho rằng
ĐTC cũng sẽ viếng thăm và phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York,
giáo phận địa phương, và Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm
ở Washington gài sẽ chủ lễ phong Hiển thánh cho chân phước
Junipero Serra OFM, trước khi đến Đại hội gia đ

đây 18 năm để
thực hiện ước mơ nghiên cứu lịch sử nghệ thuật tại Rome. Bà
không biết điều g

đ
ở trường đại

học. Cuối cùng, bà nhận ra rằng những g đ ơn cả
nghệ thuật. “

Cuối
cùng, Sr. Mary quyết định tham gia Tu hội Ngôi lời Nhập thể.
Cộng đoàn này có chi nhánh nam và nữ và khởi đầu tại Á Căn
Đ ăm 1984.

Bây giờ Sr. Mary sống trong một tu viện ở Roma,
nơi mà bà rất thích nghệ thuật và ơn gọi của m đời sống
thánh hiến.

ì thế chúng tôi chống lại án tử hình,
kể cả án tử hình của các kẻ tội phạm. Chúng tôi bênh vực sự sống
của các bệnh nhân, của những ng

lỉ, nó phải trở thành một buổi cử hành
phụng vụ, bởi vì nếu không thì ng ì hết. Và dĩ
nhiên là chúng ta không ã lòng.

ã
T

ình.

ng
viện Hoa Kỳ ngày 24-9-15

phòng báo chí Tòa
Thánh xác nhận tin

ình
viếng th N

N ình
Công Giáo thế giới lần thứ 8, diễn ra tại thành phố Philadelphia,
Pennsylvania từ ngày 22 G

. N
ình Công giáo thế

giới ở Philadelphia.

Sr. Maria Di Anima Christi rời Hòa Lan cách
về

ì sẽ xảy ra . Lời của Sr. Maria Di Anima
Christi, Tu hội Ngôi lời Nhập thể: “

Maria DiAnima Christi ã phân tích các
nhà thờ và các tác phẩm nghệ thuật tại Roma khi học

ì bà ã học còn h

ình vào n “

ình cho

- Hỏi: Là tín hữu công giáo, đâu là các dụng cụ chúng ta có để
có thể chiến đấu tốt hơn trong cuộc chiến bảo vệ sự sống con
người?

“Mỗi người chúng ta
có nhiều vết thương. Chúa Giêsu hữa lành những vết thương.
Nhưng với Người để làm việc này, chúng ta phải cởi mở tâm hồn
chúng ta

Thực sự, nếu có ai đó nói với
tôi một ngày nào đó khi tôi 18 tuổi tôi
sẽ nói: 'Bạn điên rồi à.'”

Khi tôi đến thăm nhà thờ để xem tranh tượng, tôi chú
ười khác đang cầu nguyện . Tôi bắt đầu thấy một sức

sống trong Giáo Hội mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy.”

Tôi rút ra được một lối sống: thờ phượng,
những thói quen, những chăm lo hàng ngày của họ để đào sâu đức
tin, tôi đ ư về l ĐứcMẹ, tận hiến
cho Đức Mẹ”

�

�

�

Hãy để Đức Kitô chữa lành vết thương cho bạn

ĐTC thăm Qu c h i lư ng vi n Hoa K ngày 24-9-2015

Nghiên cứu nghệ thuật ã truyền cảm hứng cho người
phụ nữ trở thành một nữ tu

(Thanhlinh.
net - Ngày 10/02/15)

(Thanhlinh.net- Ngày 07/02/15)

(Thanhlinh.net- Ngày 09/02/15)

sẽ c

bằng cách cầu nguyện.”

rằng , tôi sẽ là một nữ tu, thì

ý những ng ..

ã cómột lời thề thứ t òng sùng kính

ố ộ ỡ ệ ỳ

đ

sau đó
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Nhân dịp Tết Ất Mùi, Ban Chấp Hành Cộ ồng Công GiáoViệt Nam Giáo Phận Orange sẽ tổ
chức Thánh Lễ Minh Niên ể cầu nguyện, chúc tụng, cảm tạ Thiên Chúa, và chúc mừ mới:

ịa ểm: Trung Tâm Công Giáo; 1538 N. Century Blvd, SantaAna, CA92703
Thời Gian: Thứ N m ừ 9:00 am sáng tớ

ình gồm: Nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền, Ca Ngợi và Thánh Lễ tạ ầ ức Cha
Ma ủ Tế, cùng với các Linh Mục Việt Nam trong Giáo Phận Orange ồng tế. Phần
giảng thuyết do Cha Joseph Nguyễn Thái, linh h ớ ều hành Trung Tâm Công Giáo.

ng Đ
đ ng năm

Đ Đi
ă

đ u năm do Đ
đ

ngày 19 tháng 2 năm 2015, t i 12:30 pm
Chương Tr ơn

i Thanh Lương Ch
ư ng và đi

Sau Thánh Lễ sẽ có ca nhạc mừng Xuân Ất Mùi, Múa Lân, và Phát
Lộc ầu n ể ừng xuân 2015.

Trân trọng kính mời q ức Cha, ức Ông, quý Cha, quý Thầy,
quý S , quý Tu Sĩ Nam Nữ cùng toàn thể Cộ ồng Dân Chúa ến dâng
Thánh Lễ, ể cám tạ Thiên Chúa vì muôn Hồng Ân và nhữ nh ã
ban cho cộ ồng, cộn , ình và mỗ ời chúng ta .

ể nguyện xin Chúa ban cho ới ợc bình an và hạnh phúc. ồng
thời còn là dị ể chúng ta ỏi và chúc cho nhau những lời chúc tố
ẹp nhân ngày ầu Xuân Ất Mùi.

đ ăm đ đón m năm

uý Đ quý Đ
ng Đ đ

đ Chúa đ
ng đ gia đ trong năm qua

năm m Đ
p đ thăm h t

đ đ

ơ
ng ơn là

g đoàn i ngư
Và đ đư

Ban Tổ Chức Trân Trọng Kính Mời.

CỘ ỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO PHẬN ORANGENG Đ
The Vietnamese Catholic Community of  Diocese of Orange

Thông Báo và Th Mờiư

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 624 7�

(tiếp theo trang 1)

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

hồn là phục vụ anh chị em. Đó thực là một đại lộ để thánh hóa!
- Sự khôn ngoan của tâm hồn là ở với người anh em. Thời gian

trải qua cạnh người bệnh là một thời gian thánh. Nhờ sự gần gũi và
phục vụ của chúng ta, họ cảm thấy được yêu thương và an ủi hơn.

để đi tới
người anh em.

- Sự khôn ngoan của tâm hồn là liên đới với người anh em mà
không xét đoán họ. Đức bác ái cần thời gian. Thời gian để chăm
sóc người bệnh và thời gian để viếng thăm họ. Cả những người
ch đau khổ, nếu đón nhận trong đức tin,
cũng có thể trở thành những chứng nhân sống động về một niềm
tin trong đau khổ, mặc dù con người, với khả năng trí tuệ của
m

Chúa Nhật ngày 1 tháng 2 vùa qua là Ngày bảo vệ sự sống lần
thứ 37 tại Italia. Nhân dịp này Hội Đồng Giám Mục Italia đ

m
Mục xin tín hữu toàn nước, cũng như các giới chức chính trị và
mọi thành phần x ăn hóa
chết chóc, được diễn tả ra qua tệ nạn phá thai, việc lèo lái các bào
thai và làm cho chết êm dịu, hay trợ tử, kể cả đối với các trẻ em vị
thành niên. Sau đây là bài phỏng vấn ông Carlo Casini, Chủ tịch
Phong trào bảo vệ sự sống Italia.

- Đáp: Hằng năm tại Italia có ít nhất 100.000 bào thai bị giết,
đây chỉ là con số chính thức được biết tới. Năm nay ngày bảo vệ sự
sống là ngày kỷ niệm 20 năm Thông điệp “ ”
của Đức Gioan Phaolô II, và 40 năm kỷ niệm thành lập Phong trào
bênh vực sự sống Italia.

đang ở trong
thời kỳ đầu mà sự sống của các em bị lựa lọc và vứt bỏ nơi phôi
thai người. ơn thế nữa, việc thụ thai trong ống nghiệm với
tinh trùng hay trứng của một người thứ ba không phải là cha mẹ,
qua việc mướn tử cung của một phụ nữ.

- Đáp: Có các vùng ngoại biên của cuộc sống là sinh ra và chết
đi, là khời đầu và kết thúc. Và trong lúc này, sự kết thúc là một
vùng ngoại biên bị tấn công. Chúa Nhật cuối tháng giêng vừa qua
bên Pháp đ

ưng nhất là cuộc tuần hành chống lại việc trợ tử, nhân
danh một người tên là Vincente từ mười năm nay, đang sống trong
t

đài để bệnh vực sự sống của con bà, nhưng rất tiếc chính
quyền Pháp đ định là anh ta phải chết. Phẩm giá con người

- Sự khôn ngoan của tâm hồn là ra khỏi chính mình

ìm ngập trong mầu nhiệm

ình, không có khả n .

ã phổ
biến sứ

ã hội mạnh mẽ dấn thân chống lại nền v

ì có biết bao trẻ em

Còn h

ã có cuộc tuần hành cho sự sống, ã có mặt
tham dự, nh

ình trạng thực vật. Bà mẹ của anh ã nói chuyện với công chúng
từ khán

ã quyết

ăng thấu hiểu đau khổ ấy

điệp tựa đề “ ”, trong đó các Giá

- Đáp: Vâng, đúng vậy. Bởi v

tôi cũng đ

đ

� Ngày bảo vệ sự sống Italia lần thứ 37 (VietVatican.org-
Ngày 09/02/15)

Liên đới cho sự sống

- Hỏi: Thưa ông, Ngày bảo vệ sự sống Italia lần thứ 37 nhằm
mụcđích nào?

ướn tử cung, hay mang thai mướn khiến cho
nhiều bàmẹ thiệtmạngnữa, có đúng thế không thưa ông?

- Hỏi: Ông nghĩ sao về việc trợ tử, mà nhiều nước đang thử
nghiệmcả với các trẻ emnữa, nhất là viện lẽ thươnghại họ?

Tin Mừng Sự Sống

cũng
còn có nạn cho m

- Hỏi: Không phải chỉ có nạn phá thai đe dọa sự sống,

đang bị chà đạp, và bức tử. V

ười cần sự liên đới của tất cả mọi
người khác.

- Đáp: Tôi tin rằng cần kín múc sức mạnh nơi lời cầu nguyện:
một lời cầu nguyện liên

ười ta không làm g
được chán nản ng

ĐGH đ đến thăm giáo xứ St. MichaelArchangel nằm ở ngoại
ô thành Roma. Trong bài giảng, Đ C Phanxicô kêu gọi các Kitô
hữu lắng nghe Chúa Giêsu. Ngài nói các Kitô hữu cần phải để cho
Chúa Giêsu chữa lành vết thương của m

VATICAN. ĐTC Phanxicô sẽ phát biểu tại quốc hội lưỡ
. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một

vị Giáo Hoàng đọc diễn văn trong một phiên nhóm chung của
lưỡng viện quốc hội Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Ông John
Boehner, tuyên bố như trên hôm 5-2-15 và

này. Tổng giáo phận thủ đô Washington cũng
ra thông cáo bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng rất lớn được đón
tiếp ĐTC Phanxicô tại Tổng giáo phận này, trong chương tr

ăm của gài tại Hoa Kỳ vào tháng 9-15. Cuộc viếng thăm
của ĐTC tại trụ sở quốc hội Hoa Kỳ diễn ra trong khuôn khổ cuộc
viếng thăm của gài tại nước này, nhân dịp Đại hội các Gia đ

đến 25-9-2015. iới báo chí cho rằng
ĐTC cũng sẽ viếng thăm và phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York,
giáo phận địa phương, và Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm
ở Washington gài sẽ chủ lễ phong Hiển thánh cho chân phước
Junipero Serra OFM, trước khi đến Đại hội gia đ

đây 18 năm để
thực hiện ước mơ nghiên cứu lịch sử nghệ thuật tại Rome. Bà
không biết điều g

đ
ở trường đại

học. Cuối cùng, bà nhận ra rằng những g đ ơn cả
nghệ thuật. “

Cuối
cùng, Sr. Mary quyết định tham gia Tu hội Ngôi lời Nhập thể.
Cộng đoàn này có chi nhánh nam và nữ và khởi đầu tại Á Căn
Đ ăm 1984.

Bây giờ Sr. Mary sống trong một tu viện ở Roma,
nơi mà bà rất thích nghệ thuật và ơn gọi của m đời sống
thánh hiến.

ì thế chúng tôi chống lại án tử hình,
kể cả án tử hình của các kẻ tội phạm. Chúng tôi bênh vực sự sống
của các bệnh nhân, của những ng

lỉ, nó phải trở thành một buổi cử hành
phụng vụ, bởi vì nếu không thì ng ì hết. Và dĩ
nhiên là chúng ta không ã lòng.

ã
T

ình.

ng
viện Hoa Kỳ ngày 24-9-15

phòng báo chí Tòa
Thánh xác nhận tin

ình
viếng th N

N ình
Công Giáo thế giới lần thứ 8, diễn ra tại thành phố Philadelphia,
Pennsylvania từ ngày 22 G

. N
ình Công giáo thế

giới ở Philadelphia.

Sr. Maria Di Anima Christi rời Hòa Lan cách
về

ì sẽ xảy ra . Lời của Sr. Maria Di Anima
Christi, Tu hội Ngôi lời Nhập thể: “

Maria DiAnima Christi ã phân tích các
nhà thờ và các tác phẩm nghệ thuật tại Roma khi học

ì bà ã học còn h

ình vào n “

ình cho

- Hỏi: Là tín hữu công giáo, đâu là các dụng cụ chúng ta có để
có thể chiến đấu tốt hơn trong cuộc chiến bảo vệ sự sống con
người?

“Mỗi người chúng ta
có nhiều vết thương. Chúa Giêsu hữa lành những vết thương.
Nhưng với Người để làm việc này, chúng ta phải cởi mở tâm hồn
chúng ta

Thực sự, nếu có ai đó nói với
tôi một ngày nào đó khi tôi 18 tuổi tôi
sẽ nói: 'Bạn điên rồi à.'”

Khi tôi đến thăm nhà thờ để xem tranh tượng, tôi chú
ười khác đang cầu nguyện . Tôi bắt đầu thấy một sức

sống trong Giáo Hội mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy.”

Tôi rút ra được một lối sống: thờ phượng,
những thói quen, những chăm lo hàng ngày của họ để đào sâu đức
tin, tôi đ ư về l ĐứcMẹ, tận hiến
cho Đức Mẹ”

�

�

�

Hãy để Đức Kitô chữa lành vết thương cho bạn

ĐTC thăm Qu c h i lư ng vi n Hoa K ngày 24-9-2015

Nghiên cứu nghệ thuật ã truyền cảm hứng cho người
phụ nữ trở thành một nữ tu

(Thanhlinh.
net - Ngày 10/02/15)

(Thanhlinh.net- Ngày 07/02/15)

(Thanhlinh.net- Ngày 09/02/15)

sẽ c

bằng cách cầu nguyện.”

rằng , tôi sẽ là một nữ tu, thì

ý những ng ..

ã cómột lời thề thứ t òng sùng kính

ố ộ ỡ ệ ỳ

đ

sau đó
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 2/2015

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

- Ý chung:

- ề

Cầu cho các tù nhân, nhất là các tù nhân
trẻ, có cơ hội để gầy dựng lại cuộc sống đúng nhân
phẩm.

ầ ặ ợ ồ ã ly thân
được các cộng đoàn Kitô hữu đón nhận và giúp đỡ.

Ý truy n giáo: C u cho các c p v ch ng đ

�

�

Chương trình Lịch LễTro,ThứTư 18-02-2015.

Mùa Chay: Luật Giữ ChayVà KiêngThịt.

-NT.ChúaKitôCứu thế 05:30 pm
- . 07:30 pm
- . 06:30 am, 12:00 pm, 06:00 pm
- . 12:15 pm, 08:30 pm
- . 07:00 pm
- . ứ ẹ 08:30 am, 12:00 pm, 06:00 pm
- . 07:00 pm
- . 04:00 pm, 05:30 pm
- . 08:00 pm
- . ứ ẹ 08:00 pm
- . mBiên 06:30 am, 12:10 pm,

04:00 pm, 05:30 pm
- . 12:00 pm, 08:00 pm
- . ứ ẹ 05:00 pm
- . 07:00 pm
- . 12:00 pm, 04:00 pm, 05:30 pm
Xét theo thẩm quyền của Giáo Hộ ịa ph ng tại Orange và
huệ tinh thần của tín hữu cử hành tục lệ Tết Nguyên

ứcGiámMụcgiáo phậnOrange

Giáo luậ ều 1251 dạy: “Thứ T Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần
Thánh phải giữ chay và kiêng thị ỉ

ợ ột bữa no và hai bữ ợ
ợ ặt giữa các bữ ể uống sữa hay các loại n ớc

trái cây.
Theo Giáo Luậ ều 1252 thì mọi ng ời từ

18 tuổi ến khi bắ ầu 60 tuổi thì phải giữ chay.
buộc những ng ời từ 14 tuổi trọn. Tuy

nhiên, các Chủ ụ huynh phải lo dạy cho các em
ch ến tuổi buộ ị ể chúng hiểu biế

ĩ ực của việc thống hối (Giáo Luật 1252). Theo luật
của Giáo Hội Hoa Kỳ, tất cả các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay
phải kiêng thịt.

Ba việc làm truyền thống trong Giáo Hộ
ầu nguyện, và làm việ ứ

ỡ ng ời nghèo, v.v.) và một tro ề ội Thánh
buộc chúng ta “chịu Mình Thánh Chúa Giêsu ít là trong Mùa
Phụ ể xứ ớc Chúa ngự vào lòng, chúng ta
phải sạch tội. Bởi vậy chúng ta phải liệ ng tội trong Mùa
Chay.

Việc giữ chay, kiêng thịt không phải là hà ộng mang tính
hình thức bên ngoài, nh ng việc giữ chay, kiêng thịt còn giúp
Kitô hữu nhìn nhận giá trị thiêng liêng cao cả: “Con ng ời sống
không chỉ nhờ c m bánh, nh ng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên

CĐ Anaheim
CĐ St.Barbara
CĐ St.Columban
CĐ CostaMesa
CĐ Đ cM LaVang
CĐ HuntingtonBeach
CĐ Orange
CĐ Polycarp

CĐ Ta

CĐ ThánhLinh

CĐ Tustin
CĐ Westminster

ươ
ơn

ư
t.” Trong ngày ăn chay, ch

ư ư
ư ư

ư

ư
Chăn và các ph

ư c ăn chay và kiêng th

i Công Giáo vào
Mùa Chay là ăn chay, c c lành phúc đ

ư

c Sinh.” Và đ ư
ư

ư
ư

ơ ư

CĐ Đ cM HCG

CĐ TTVNĐ cM

i đ
Đán năm

nay,Đ

t đi

đ c ăn m a ăn ít không đ c ăn no. Không
đ c ăn v a ăn. Có th

t đi
cho đ t đ

a đ t đ t ý
ngh a đích th

c
(giúp đ ng 6 đi u răn H

ng đáng r
u đi x

nh đ

chấp thuận:
1. Dời ngày giữ luật buộ à kiêng thịt ngày Thứ

T Lễ ày 18 tháng 2) tới ngày Thứ T tuầ
ày 25 tháng 2).

2. Dời ngày giữ luật buộc kiêng thịt Thứ ầu Mùa
Chay (ngày 20 tháng 2) n ới ngày Thứ Hai, hoặc Thứ
Ba hay Thứ ầ

c ăn chay v
Tro năm nay (ng n

sau đó (ng
Sáu đ

ăm 2015 t
Năm tu n sau đó.

ư ư

Tuổi giữ chay:

Luật kiêng thịt:

Chúa phán ra” (Mt 4,4). Chính vì thế, khi giảm bớt nhu cầ
ống, con ng ời nhận ra của cải vật chất khôngmang lại bình an,
sự số ực. Những ân huệ

ặng “miễn phí”. Từ ệc chia c m sẻ áo sẽ không
trở ối với Kitô hữu. Khi giảm bớt chi ti
ể chia sẻ cho tha nhân, chính là lúc “nối dài cánh tay bác ái của
ThiênChúa” (MẹTêrêsaCalcutta).

Xin Mẹ Maria, vốn là ng ời nội trợ trong mái ấm Nazareth
thuở x a, giúp chúng ta số ần Mùa Chay: “cầu
nguyện, canh tân, chia sẻ” ể khi ngày vui Phục Sinh tiế ến,
chúng ta tận h ở ậmniềmvui sống lại cùng vớ ứ

ứcTin.

ầ ệ ớ ẫ
: trong suốtmùaChay – ứ

ầ ứ ầ

Có ọ ờ ự.

Sẽ ợ ổ ứ
tại số

1538N.CenturyBlvd.,SantaAnaCA92703.
Linh Mục linh hướng và Ban Chấp Hành Hội AHGP Huế

trân trọng kính mời Quý Cha,Quý Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả Quý
Vị Hội Viên cùng gia ình,thân hữu Hội AHGP Huế , ặ ệ
àomừng các bạn trẻ cùng ế ự ị ày chúng ta cũng

cầu nguyện cho các ân nhân,hội viên và gia ình còn sống hoặc
ã qua ờ
SauThánh lễ có phần ẩm thực,các tiếtmục vuiXuân,xổ số và

v ệ.

ộ ả ợ ữ ừ ệ ờ
ữ ự ổ ọ ặ ủ ộ ể ạ

ầ ệ ã ợ ọ ề
ố ạ ể

Cuố ễ ắ ả
ủ ộ ặ ợ ế ế ữ ậ
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yêu bao la củaThiênChúa.
Trân trọng kínhmời.
BanQuảnTrịHộiBảoTrợNữTu&TừThiệnVN
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Sáu đ u tháng 3 và th SáuTu nThánh
: H i Trư ng Giáo x Thánh Gioan Ti n Hô – St.

John theBaptist (1015Baker St., CostaMesaCA92626)
chom i ngư i thamd

đư c t ch c vào lúc

H i B oTr N Tu&T Thi nVN kínhm i các ân nhân và
thân h u tham d Bu i H pM t hàng năm c a H i đ T Ơn và
C uNguy n cho đư c Chúa g i v và cho các ân
nhân đang s ng t i 38 ti u bang và Canada vào

i Thánh L là tóm t t báo cáo tài chánh và các thành qu
c a H i g t hái đư c trong năm qua. Ti p đ n là b a ăn thânm t
trong H i Trư ng đ m i ngư i h p m t hàn huyên, chia s v i
nhau các kinh nghi m h u ích cho đ i s ng đ c tin trong t

�

�

�

Thông báo Tĩnh Tâm Mùa Chay 2015 tại Cộng Đoàn
Costa Mesa

Thánh Lễ Minh Niên Ất Mùi 2015 Của Hội Ái Hữu Giáo
Phận Huế

Hội Bảo Trợ Nữ Tu & Từ Thiện Vn Mời Tham Dự Thánh Lễ
Tạ ƠnVà Họp MặtThường Niên

Ch đ Thanh T y

đ ăn b a t i

năm 201

ủ ề: ẩ
7 PM mỗi thứ Sáu trừ

ãi ữ ố

10 giờ 30 sáng ,ngày Chúa Nhật 1
tháng 3 5 Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Chúa Nhật 22
Tháng 2, 2015 lúc 12 giờ 15 trưa, tại Nhà Nguyện Đền Thánh
Tử Đạo Trung Tâm Công Giáo VN.

Thánh lễ sẽ do Cha Đồng Linh Hướng Nguyễn Đức
Trọng chủ tế.

Thời gian

Địa điểm

Höôùng daãn mieãn phí.
Xin vui loøng goïi tröôùc ñeå laáy heïn taïi vaên phoøng

Phone: 714.609.7910
13139 Brookhurst St., #B, Garden Grove, CA 92843

(gaàn goùc Garden Grove vaø Brookhurst

trong khu Kim Restaurant vaø Nha Só Lieân Höông)
Mailien Hoang

CA Insurance Lic. #0697814

- Choïn Baùc Só cuûa mình trong toå hôïp y teá.
- Chöông trình bao goàm: Chi phí y teá vaø thuoác theo toa Part D

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

BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE & HÖU TRÍ

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

1. Ghi danh MEDICARE ADVANTAGE & PART D

2. OBAMACARE (cho ngöôøi döôùi 65 tuoåi)

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

�

�

Ghi danh baûo hieåm söùc khoûe baét ñaàu töø
Nov. 15, 2014 ñeán Feb. 15, 2015
Muoán coù baûo hieåm hieäu löïc töø 1/1/2015,
haïn choùt ghi danh Dec. 15, 2015

B. MEDICARE ADVANTAGE PLAN HMO (Vôùi nhieàu löïa choïn cuûa hôn 10 haõng Baûo Hieåm)

Basic Medicare
(Medicare Phaàn B

Tieáp tuïc traû)

Basic Medicare
(Medicare Phaàn B

Tieáp tuïc traû)

Part D Prescription Drug
(Baûo hieåm Phaàn D mua thuoác

theo toa 35 /thaùng*)$ 00

Medicare supplement
(Baûo hieåm boå sung

Medigap 165 /thaùng*)$ 00

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

+

Bieáu lòch

2015

$ 0035
1 người

Xin gọi: 714-902-1140

100%
FREE
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