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BAN CHAÁP HAØNH CÑCG VIEÄT NAM
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(xem tiếp trang 7)

DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Chúa Nhật 28-2-2016 Số 678CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C

ĂN NĂN HỐI CẢI

Có một anh chàng thanh niên sống buông thả tội lỗi, một ngày kia đến gặp
một vị linhmụcđểxinơnhối cải, chàng tâmsự rằng: “Mười điều rănĐứcChúaTrời,
sáuđiều rănHộiThánh,bẩymối tộiđầu, cáigì concũngphạm,cáigì concũngcó,đi
xưng tội, rồi cứ phạm lại, nhiều lúc nghĩ đã phạm tội rồi thì có phạm thêm tí nữa
cũng chẳng sao.” Đáp lại lời tâm sự của chàng thanh niênmuốn tìm sự ố
ả ị ụ ể ệ ủ ộ ậ ng tìm được công
việc hữu ích trong thành phố, đành trở về quê với thửa ruộng của cha chàng tặng
cho. Người cha nói với cậu con trai rằng: “Sáng mai con hãy ra làm cỏ năm sào
ruộng để tháng tới chúng ta sẽ gieomạ cấy lúa.” Người con nghe lời, sángmai vác
cuốc ra đồng, nhưng thấy ruộngmênhmông chỉ toàn cỏ dại, chàng chán nản tìm
một gốc cây nằm ngủ. Người cha biết chuyện, không rầy la, ôn tôn khuyên người
con: “Hômnay con làmmột ít, ngàymai con làmmột ít.” Chàng trả lời: “Nếu ít như
vậy thì khôngcógìmệtnhọc, consẽ làm.”Cứnhưvậy, chẳngbao lâuđámruộngđã
sạch cỏ. Vị linhmục lúc đó khuyên người thanh niên rằng: “Tâmhồn con như đám
ruộngđầy cỏdại, nhưngnếu con khôngbắt đầudọndẹp từng chútmột, thì chẳng
baogiờnóđượcsạch.Nếucósangã, thì cứbắtđầuđứng lên làmlại,một lúcnàođó
con sẽ tìm được sự bình an.” Nhiều năm sau đó, vị linh mục nhận được một tấm
thiệp khấn dòng của một tu sĩ mà ngài không quen biết, trong thiệp có ghi hàng
chữ: “Cámơnchađãdạychoconcách làmcỏ15nămtrướcđây.”

TrongMùaChay Thánhnày,GiáoHội luôn kêugọi chúng tahãyănnăn thống
hối và tin vào Tin Mừng. Bài đọc thứ nhất trong phụng vụ ngày hôm nay nhắc lại
chochúngtagươngmẫuđức tincủaôngMosê.TrênnúiHoreb,MôsêđãđượcChúa
gọi ể ẫ ỏ ả ệ. ìn thấy bụi gai bốc cháy mà
khôngbị thiêuhủy, ông ế ầ ể ìn rõhơnvànghe tiếngChúagọi. Đó là ba
giai đoạn rất đơn sơ của cuộc hành trình đức tin: nhận ra, bước lại xem và nghe
tiếng Chúa gọi. Điều quan trọng là hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa. Đừng giống
nhưmộtphầncủadânChúađãphải chết trong samạc, khôngđượcvàođấthứavì
khôngchịu tuân theomệnh lệnhcủaChúavà ã thử tháchNgài. Trongbài đọc thứ
hai ngày hômnay, ThánhPhaolô trong thơgởi tín hữu thànhCôrintô đãnhắc nhở
chúng ta đừng theodấu chân củanhữngngườiDo Thái ngày xưa trong samạcđã
sống phản nghịch cùng Chúa, không biết ăn năn hối cải và đã gục ngã trong sa
mạc. Cuộc sốngđức tin cầnphải đâmhoakết quảnhưChúachờđợi, nhưhìnhảnh
chờđợicâyvảsinhtráiđượcđềcậptới trongbàiPhúcÂmngàyhômnay.

Là những người Kitô hữu, hoán cải là biết sống theo niềm tin vào Chúa Giêsu
Kitô và cốgắng sốngmột cách thật lòng. Tại sao lại nói cầnphải cốgắng sống thật
lòng? Lý do là bởi vì ứ ủ ònnhiều yếu kém, nhưngnhưôngMôsê,
như các Thánh TôngĐồ và biết bao nhiêu người khác đã đáp lại tiếng Chúa trong
mọi hoàn cảnh và cảm thấy có trách nhiệm cần phải biến đổi để được gần Chúa,
chúngtacũngxinđượcơnhoáncảiđểkhôngbaogiờxaChúa.
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Ngày Năm Thánh của các cơ
quan trung ương Tòa Thánh
(VietVatican.org-Ngày22/02/16)

VATICAN. Trong bài giảng
thánh lễ sáng ngày 22-2-16, lễ
kính Tòa Thánh Phêrô, cũng là
ngày các chức sắc và nhân viên
Tòa Thánh tại
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Vatican cử hành
Năm Thánh L ương xót.

thức mạnh mẽ về mục vụ
trong môi trường làm việc.

ương chính Thiên Chúa đi
t đoàn,
băng bó vết thương và chăm sóc
chiên bị bệnh Thái độ này là dấu
chỉ t ương vô biên. Đó là sự
tận tụy trung thành, liên lỉ, vô điều
kiện, để l ương xót có thể
đến với tất cả những người yếu
nhất. Và ĐTC kết luận rằng:

ĐTC nhắn nhủ các vị mục tử vun
trồng ý
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Điều tốt lành cho chúng ta là
những người được kêu gọi trở
thành Mục Tử trong Giáo Hội;

để cho tôn nhan Thiên Chúa,
vị Mục Tử nhân làn

iến đổi và để cho
chúng ta hoàn toàn được đổi mới
trong sứ vụ của . Ước g

ường làm việc,
chúng ta có thể cảm thấy, vun
trồng và thực thi một



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

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

- 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

Bella Harbor Dental
715 N. Harbor Blvd #108 - Santa Ana, CA 92703

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

www.heavenlydentistry.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



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 2016 3 6

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 678 � 3

Gs 5:9a, 10-12
Tv 33:2-3, 4-5, 6-7
2Cr 5:17- 21
Lc 15:1-3, 11-32

CHÚA NH TẬ IV MÙA CHAY

- Chúa Nhật 28-02-2016 Chúa Nhật III Mùa
- ứ ữ.
- Thứ Sáu 04-03-2016 Thánh Caximia.
- ứ ả ứ ả ầ
- Chúa Nhật 06-03-2016 Chúa Nhật IV Mùa Chay.

Chay.  Năm C.
Th Năm 03-03-2016 Thánh Katherine Drexel, trinh n

Th B y 05-03-2016 Th B y Đ u Tháng.
Năm C.

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

(8a)

BAØI ÑOÏC II

Trong nhöõng ngaøy aáy, Moâi-sen chaên chieân cho oâng nhaïc laø
Gieâtroâ, tö teá xöù Mañian. OÂng luøa ñoaøn chieân qua sa maïc, ñeán nuùi
Horeb laø nuùi cuûa Thieân Chuùa. Thieân Chuùa hieän ra vôùi oâng trong
ngoïn löûa chaùy töø giöõa buïi gai. OÂng nhìn thaáy buïi gai boác löûa,
nhöng khoâng bò thieâu ruïi. Moâi-sen noùi: “Ta haõy laïi xem caûnh
töôïng kyø laï naøy, vì sao buïi gai khoâng bò thieâu ruïi.” Thieân Chuùa
thaáy oâng laïi xem, töø giöõa buïi gai Ngöôøi goïi oâng; “Moâisen,
Moâisen.” OÂng thöa: “Daï toâi ñaây!” Chuùa noùi: “Ngöôi ñöøng ñeán gaàn
ñaây. Haõy côûi deùp ôû chaân ra, vì choã ngöôi ñang ñöùng laø nôi thaùnh.”
Chuùa laïi noùi: “Ta laø Thieân Chuùa cuûa Toå phuï ngöôi. Thieân Chuùa
cuûa Abraham, Thieân Chuùa cuûa Isaac, Thieân Chuùa cuûa Giacob.”
Moâisen che maët, vì khoâng daùm nhìn Thieân Chuùa. Chuùa noùi: “Ta
ñaõ thaáy daân Ta phaûi khoå cöïc ôû Ai caäp. Ta ñaõ nghe tieáng chuùng keâu
than keû ñoác coâng aùp böùc. Ta bieát noãi ñau khoå cuûa chuùng, neân Ta
xuoáng cöùu chuùng thoaùt khoûi tay ngöôøi Ai caäp vaø ñöa ra khoûi ñaát aáy
ñeán mieàn ñaát toát töôi roäng lôùn, ñaát traøn treà söõa vaø maät.” Moâisen
thöa vôùi Thieân Chuùa raèng: Naøy toâi seõ ñeán vôùi con caùi Israel vaø baûo
hoï: Thieân Chuùa cuûa toå phuï anh em ñaõ sai toâi ñeán vôùi anh em.” Neáu
coù hoûi toâi; “Teân Ngöôøi laø gì; Toâi seõ noùi sao vôùi hoï?” Thieân Chuùa
noùi vôùi Moâisen: “Ta laø Ñaáng töï höõu.” Chuùa noùi: “Ngöôi seõ baûo con
caùi Israel theá naày: “Ñaáng töï höõu sai toâi ñeán vôùi anh em.” Thieân
Chuùa laïi noùi vôùi Moâisen: “Ngöôi seõ baûo con caùi Israel theá naày:
“Thieân Chuùa cuûa toå phuï anh em, Thieân Chuùa cuûa Abraham, Thieân
Chuùa cuûa Isaac, Thieân Chuùa cuûa Giacob sai toâi ñeán vôùi anh em.
Ñoù laø danh Ta cho ñeán muoân ñôøi, ñoù laø danh Ta phaûi ghi nhôù qua
moïi theá heä.”

Xh 3:1-8b, 13-15

Baøi trích saùch Xuaát Haønh.

Tv 102:1-2, 3-4. 6-7, 8 vaø 11

Hoàn toâi ôi, haõy chuùc tuïng Chuùa,
vaø toaøn theå thaân toâi, haõy chuùc tuïng danh Ngöôøi.
Hoàn toâi ôi, haõy chuùc tuïng Chuùa,
vaø ñöøng bao giôø queân caùc aân hueä cuûa Ngöôøi.

Ngöôøi ñaõ thöù tha moïi toäi loãi ngöôi,
vaø ñaõ chöõa ngöôi khoûi taät nguyeàn.
Ngöôøi ñaõ cöùu ngöôi khoûi cheát,
vaø ban cho ngöôi hoàng aân, nhaân aùi.

Chuùa haønh ñoäng theo coâng lyù,
vaø toû ra chính tröïc ñoái vôùi moïi keû bò aùp böùc.
Ngöôøi toû cho Moâisen bieát ñöôøng loái cuûa Ngöôøi,
vaø cho con caùi Israel bieát coâng trình cuûa Ngöôøi.

Chuùa laø Ñaáng thöông xoùt vaø nhaân aùi,
chaäm oaùn hôøn vaø yeâu thöông khoân löôøng.
Nhö töøng trôøi cao hôn maët ñaát,
Chuùa yeâu thöông maïnh meõ keû sôï Ngöôøi.

1 Cr 10:1-6, 10-12

Baøi trích thö thöù nhaát cuûa Thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà gôûi tín höõu

Đó là ạ ơn ChúaLôøi Chuùa. T

Ñ. Chuùa laø ñaáng thöông xoùt vaø nhaân aùi.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

Coârintoâ.

Cr 6:2b

Lc 13:1-9

Tin M theo Thaùnh Luca.

Anh chò em thaân meán, toâi khoâng muoán ñeå anh chò em khoâng hay
bieát ñieàu naøy laø taát caû cha oâng chuùng ta ñaõ ñöôïc ôû döôùi aùng maây, ñi
ngang qua bieån vaø taát caû nhôø Moâisen maø ñöôïc thanh taåy, döôùi aùng
maây vaø trong loøng bieån, taát caû ñaõ aên cuøng moät thöùc aên thieâng lieâng,
vaø uoáng cuøng moät thöùc uoáng thieâng lieâng, thaät vaäy, taát caû ñaõ uoáng
nöôùc phaùt xuaát töø taûng ñaù thieâng lieâng ñi theo hoï: taûng ñaù aáy chính
laø Chuùa Kitoâ. Tuy nhieân, khoâng phaûi phaàn ñoâng trong hoï ñaõ soáng
ñeïp loøng Chuùa, vì hoï ñaõ bò guïc ngaõ trong hoang ñòa. Bao nhieâu söï
kieän ñoù neâu göông cho chuùng ta, ñeå chuùng ta ñöøng chieàu theo
nhöõng duïc voïng xaáu xa nhö nhöõng ngöôøi ñoù ñaõ chieàu theo. Anh chò
em ñöøng laåm baåm keâu traùch nhö moät soá ngöôøi trong boïn hoï ñaõ laøm,
vaø ñaõ vong maïng bôûi tay moät söù thaàn huyû dieät. Nhöõng vieäc ñoù ñaõ
xaûy ñeán cho hoï ñeå laøm göông, vaø ñaõ ñöôïc ghi cheùp ñeå raên baûo
chuùng ta, laø nhöõng ngöôøi ñang soáng trong thôøi ñaïi cuoái cuøng. Theá
neân, ai töôûng mình ñang ñöùng vöõng, haõy yù töù keûo ngaõ.

Khi aáy, coù nhöõng keû thuaät laïi cho Chuùa Gieâsu veà vieäc quan
Philatoâ gieát maáy ngöôøi Galileâ, laøm cho maùu hoï hoøa laãn vôùi maùu
caùc vaät hoï teá sinh. Ngaøi leân tieáng baûo: “Caùc ngöôi töôûng raèng maáy
ngöôøi xöù Galileâ bò ngöôïc ñaõi nhö vaäy laø nhöõng ngöôøi toäi loãi hôn taát
caû nhöõng ngöôøi khaùc ôû xöù Galileâa ö? Ta baûo caùc ngöôi: khoâng phaûi
theá. Nhöng neáu caùc ngöôi khoâng aên naên hoái caûi, thì taát caû caùc ngöôi
cuõng seõ bò huûy dieät nhö vaäy. Cuõng nhö möôøi taùm ngöôøi bò thaùp
Siloâe ñoå xuoáng ñeø cheát, caùc ngöôi töôûng hoï toäi loãi hôn nhöõng ngöôøi
khaùc ôû Gieârusalem ö? Ta baûo caùc ngöôi: khoâng phaûi theá: neáu caùc
ngöôi khoâng aên naên hoái caûi, thì taát caû caùc ngöôi cuõng seõ bò huûy dieät
nhö vaäy.” Ngaøi coøn noùi vôùi hoï duï ngoân naøy: “Coù ngöôøi troàng moät
caây vaû trong vöôøn nho mình. OÂng ñeán tìm quaû ôû caây ñoù maø khoâng
thaáy, oâng lieàn baûo ngöôøi laøm vöôøn raèng: kìa, ñaõ ba naêm nay ta ñeán
tìm quaû caây vaû naøy maø khoâng thaáy coù. Anh haõy chaët noù ñi, coøn ñeå
noù choaùn ñaát laøm gì!” nhöng anh ta ñaùp raèng: Thöa oâng, xin ñeå cho
noù moät naêm nay nöõa, toâi seõ ñaøo ñaát chung quanh vaø boùn phaân: may
ra noù coù quaû chaêng, baèng khoâng naêm tôùi oâng seõ chaët noù ñi.

Đó là Lời Chúa Tạ ơn Chúa

Đó là Lời

.

ạy Chúa Kitô Ngợi khen Chúa.

.

Chuùa. L

�

�

CAÂU XÖÔÙNG TRÖÔÙC PHUÙC AÂM

PHUÙC AÂM

Đây là lúc thuận tiện đây là ngày cứu độ.

ừng Chúa Giêsu Kitô



(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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Trân í ời ý ứ ý C ý ĩ ữ à ộ à ú ế ự à
ạ ú à á

C ã à ạ á ộ ệt

vào lúc
, 14072 S. Olive St., Westminster, CA92683.

Westminster Blvd.,
Westminster, CA92683.

Sự hiện diện của quý vị là một sự khích lệ và đóng góp quý báu vào “Tiến Trình Phong Thánh” Cha
Trương Bửu Diệp.

trọng k nh m Qu Đ c Cha, qu ha, qu tu s nam n v C  ng đo n dân Ch  a đ n tham d ng y
để t ơn Thiên Ch  a v c m

ơn ha đ l m r ng danh Gi o H  i Vi Nam.

tại 6731

GI L N TH 70 HA P X TRƯƠNG B U DI P

Đ

Ti c giỗ: l c 1 gi trưa th ẩy 12-3-2016 nh h  ng Seafood Palace,

Ỗ Ầ Ứ C HANXICÔ AVIÊ Ử Ệ

Lễ giỗ: Do Đức Cha aminh Mai Thanh Lương chủ tế 11 giờ sáng thứ Bẩy 12-3-2016 tại
nhà thờ Blessed Sacrament

ệ ú ờ ứ B à à

P Xhanxicô aviê

Ban Tổ Chức trân trọng kính mời.

V N PHÒNG CÁO THỈNH ÁN PHONG THÁNHĂ

CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Thiệp Mời

Để ti n sắp x p, xin liên lạc:ệ ế
Ô. Hư ng: Ô. H  c: (626) 277-8707 Ô. Lực :ở (714) 260-3507 - ọ - (562) 726-9306

* Q ha đồng tế xin mang o alba v giây stolauý C á à

Cáo Thỉnh Viên: LM. Phêrô Trần Thế Tuyên
Cell: 780-554-6094

LM. Tôma Nguyễn Hoàng Diệu
Cell: 780-201-9355

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 28-2-2016 6-3-2016đến 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 : -

Third Sunday of Lent (C)
Luke 13:1-9

Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had
mingled with the blood of their sacrifices. Jesus said to them in reply, “Do
you think that because these Galileans suffered in this way they were
greater sinners than all other Galileans? By no means! But I tell you, if you
do not repent, you will all perish as they did! Or those eighteen people
who were killed when the tower at Siloam fell on them – do you think they
were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no
means!

But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did!”And
he told them this parable: “There once was a person who had a fig tree
planted in his orchard, and when he came in search of fruit on it but found
none, he said to the gardener, 'For three years now I have come in search of
fruit on this fig tree but have found none. So cut it down. Why should it
exhaust the soil?' He said to him in reply, 'Sir, leave it for this year also,
and I shall cultivate the ground around it and fertilize it; it may bear fruit in
the future. If not you can cut it down.'”

"Aman had a fig tree growing in his vineyard, and he came out looking
for fruit on it." – Luke 13:6

If we don't bear fruit, we will be cut down (Lk 13:9) and thrown into
the fire to be burnt (Jn 15:6). If we don't bear fruit by leading others to
Christ, we will not live with Christ in eternity.

We can be sure of bearing fruit by living in Jesus the Vine (Jn 15:5),
and dying to self. "Unless the grain of wheat falls to the earth and dies, it
remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit" (Jn
12:24). Dying and living go together. We must die to self in order to live in
Christ and bear fruit.

Bearing the fruit of evangelization is not primarily a matter of
instruction or persuasion but of dying and living. This means everyone can
and must bear fruit.

Today, in Catholic Churches throughout the world, catechumens are
receiving the prayers called the First Scrutiny. They are dying to self, as
did the Samaritan woman when Jesus scrutinized her heart (Jn 4:4ff). Let
us join the catechumens in death so we can join them in new life. Through
our Lenten mortification – almsgiving, prayer, and fasting (see Mt 6:1ff) –
let us die to self and prepare for risen life and the amazing fruitfulness of
Pentecost.

Father, may I bear abundant, quality fruit in the next two
months.

"For all these reasons, let anyone who thinks he is standing
upright watch out lest he fall!" – 1 Cor 10:12

Praise You, Lord Jesus, "the Way, and the Truth, and the Life"
(Jn 14:6).All glory and honor belong toYou.

- St. Katharine Drexel (1858-1955) was born in Philadelphia in
1858. She had an excellent education and traveled widely. As a rich girl,
she had a grand debut into society. But when she nursed her stepmother
through a three-year terminal illness, she saw that all the Drexel money
could not buy safety from pain or death, and her life took a profound turn.
She had always been interested in the plight of the Indians, having been
appalled by what she read in Helen Hunt Jackson'sACentury of Dishonor.
While on a European tour, she met Pope Leo XIII and asked him to send
more missionaries to Wyoming for her friend Bishop James O'Connor.
The pope replied, “Why don't you become a missionary?” His answer
shocked her into considering new possibilities. Back home, Katharine
visited the Dakotas, met the Sioux leader Red Cloud and began her
systematic aid to Indian missions. She could easily have married. But
after much discussion with Bishop O'Connor, she wrote in 1889, “The
feast of St. Joseph brought me the grace to give the remainder of my life to
the Indians and the Colored.” Newspaper headlines screamed “Gives Up
Seven Million!” After three and a half years of training, she and her first

Reflection: DYING FOR SOME FRUIT

Prayer:

Promise:

Praise:

Saints of the week:
3.3

band of nuns (Sisters of the Blessed Sacrament for Indians and Colored)
opened a boarding school in Santa Fe. A string of foundations followed.
By 1942 she had a system of black Catholic schools in 13 states, plus 40
mission centers and 23 rural schools. Segregationists harassed her work,
even burning a school in Pennsylvania. In all, she established 50 missions
for Indians in 16 states. Two saints met when Katharine was advised by
Mother Cabrini about the “politics” of getting her Order's Rule approved
in Rome. Her crowning achievement was the founding of Xavier
University in New Orleans, the first Catholic university in the United
States for African Americans. At 77, she suffered a heart attack and was
forced to retire. Apparently her life was over. But now came almost 20
years of quiet, intense prayer from a small room overlooking the
sanctuary. Small notebooks and slips of paper record her various prayers,
ceaseless aspirations and meditation. She died at 96 and was canonized in
2000.

- St. Casimir (1458-1483) born of kings and in line to be a king
himself, was filled with exceptional values and learning by a great teacher,
John Dlugosz. Even his critics could not say that his conscientious
objection indicated softness. Even as a teenager, Casimir lived a highly
disciplined, even severe life, sleeping on the ground, spending a great part
of the night in prayer and dedicating himself to lifelong celibacy. When
nobles in Hungary became dissatisfied with their king, they prevailed
upon Casimir's father, the king of Poland, to send his son to take over the
country. Casimir obeyed his father, as many young men over the centuries
have obeyed their government. The army he was supposed to lead was
clearly outnumbered by the “enemy”; some of his troops were deserting
because they were not paid. At the advice of his officers, Casimir decided
to return home. His father was irked at the failure of his plans, and
confined his 15-year-old son for three months. The lad made up his mind
never again to become involved in the wars of his day, and no amount of
persuasion could change his mind. He returned to prayer and study,
maintaining his decision to remain celibate even under pressure to marry
the emperor's daughter. He reigned briefly as king of Poland during his
father's absence. He died of lung trouble at 23 while visiting Lithuania, of
which he was also Grand Duke. He was buried in Vilnius, Lithuania.

3.4

Chúa Nhật 28-02-2016

Thứ Sáu 04-03-2016

Thứ Bảy 05-03-2016

Chúa Nhật 06-03-2016

- Liên Huynh Đa Minh . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 11:00 am
- Đ ng Hương Chu H i . . . . . . . . . . . . . . 09:30 am – 11:00 am
- Hội Cao Niên Công Giáo . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 pm
- Lộc Hưng Hải Ngoại . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am -- 05:00 pm

- Liên Trường Việt Ngữ . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 02:00 pm

- Liên Hội Đền Tạ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:00 am – 11:00 am
- Lễ Mãn tang LH Phanxicô&Luca. . . . 11:00 am – 05:00 pm
- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 04:00 pm

- Dòng Ba Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:00 pm
- Đ ng Hương Nam Thái . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 05:00 pm
- Đan Viện Xitô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03:00 pm – 05:00 pm

ồ ả

ồ
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Lịch GiảiTội Mùa Chay 2016.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 202

ChươngTrìnhTĩnhTâm củ .

- . : B -
N -

- . : Thứ Ba 1-3 7:00 pm,
Thứ Ba 15-3 7:00 pm

- . : Thứ Bảy 5-3 9:00 am,
Thứ Bảy 19-3 9:00 am

- . : Thứ Hai 7-3 7:00 pm
- . t. : Thứ Bảy 5-3 3:30 pm,

Thứ Bảy 12-3 3:30 pm,
Thứ Bảy 19-3 3:30 pm

- . : Thứ Bảy 5-3 3:30 pm,
Thứ Bảy 12-3 3:30 pm,
Thứ Bảy 19-3 3:30 pm

- . arp: Thứ Bảy 5-3 3:30 pm,
Thứ Bảy 12-3 3:30 pm,
Thứ Bảy 19-3 3:30 pm

- . CG: Thứ Bảy 19-3 1:00 pm
- . : H - ,

T -
Thứ Sáu 18-3 10:00 am

- . : Thứ Hai 29-2 7:00 pm,
Thứ Ba 1-3 7:00 pm

- . T N. : N -
- . T -
- . H -

N -

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.

Mùa Chay, thờ ểm mà Thiên Chúa dang rộ
ở về vớ ời. Trong mùa Hồng Ân này, hiệp thông với

CĐ St. Barbara

CĐ St. Columban

CĐ Costa Mesa

CĐ Đức Mẹ La Vang
CĐ Hg Beach

CĐ Orange

CĐ Polyc

CĐ Tam Biên Thứ ai 14 3 7:00 pm
Thứ ư 16 3 7:00 pm,

CĐ Thánh Linh

CĐ Tustin Thứ ư 9 3 7:00 pm
CĐ Westminster

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.

i Ngư

Thứ a 15 3 7:00 pm,
Thứ ăm 17 3 7:00 pm

CĐ Đức Mẹ H

CĐ T V Đức Mẹ Thứ ăm 10 3 7:00 pm in Hall

Thứ ai 7 3 7:00 pm,
Thứ ăm 10 3 7:00 pm

Văn ph

đến Thứ Năm lúc 9:30am – 4pm.

đầy

i đi ng đôi tay đón
ta tr

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

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.

a CĐ St Barbara

�

�Ý truyền giáo:

Ý chung:C uchochúngta,bi tquan tâmđ nv tr v n
v t, l

ầ ế ế ũ ụ ạ
ậ àhồngânnhưngkhôngđãnhậnđược, để canh tác và

gìngiữchocácthếhệtươnglai.

Cầuchonhữngcơhộiđối thoại vàgặpgỡ
giữa niềm tin Kitô giáo với các dân tộc Châu Á được gia
tăng.

toàn thể Giáo Hộ ớ ởng ứng lời
mời gọi củ ứ ớng về

òng Th ột quà tặng của Ân Sủ ộ
ề lời mời gọ ể

Thánh Thần Chúa hoạ ộng thanh tẩy tâm hồn chúng ta qua các
chủ ề: “Hãy Trở Về”, “Tha Thứ và Không Kết Án”

Với mụ ủa lời mời gọi ấy, Cộ
ọng kính mời: Cộ ồng dân Chúa sắp xếp thời giờ ến tham

dự ình tĩnh tâm vào các ngày:

ến tham dự ể cảm nghiệm
số ộng về sự gần gũi với Lòng Chúa Th

ự ý và linh h ớng củ
ại họ ận Huelien và là Tổ ý của

Liên ĩ ệt Nam truyền giáo tạ ớng dẫn.
Trân trọng kính mời.

, do Linh Mục Nguyễn Thái phụ
trách.

K

Ngày giờ:

Kỳ thi bao gồm 4 cấp học, cho học sinh từ 7 tới 15 tuổi.

Mọi chi tiết khác về kỳ thi, xin quý phụ huynh liên lạc với
các tr

tranvminh77@gmail.com

i bư c vào Mùa Chay Thánh, hư
c Thánh Cha Phanxicô hư

ương Xót là m ng, là cơ h  i suy tư
v i thương xót như Chúa Cha xót thương và đ

ng đoàn St. Barbara trân
tr

chương tr

ương Xót do LM.
Joseph Hoàng Văn Khoa, c u giáo sư luân l ư

c Đài Đông giáo ph ng Thư K
Đoàn Tu S Vi i Đài Loan hư

Cộng đoàn Thánh Phêrô, Westminster, sẽ có hai buổi Tĩnh
Tâm trong Mùa Chay vào Thứ Tư và Thứ Năm, ngày 2 & 3
tháng 3 năm 2016. Thánh Lễ lúc 6 giờ tối và sau đó là Giảng
Thuyết với Chủ đề

ính mời Cộng đoàn Dân Chúa đến tham dự.

Liên Trường Việt Ngữ Công Giáo trân trọng thông báo về kỳ
thi Chính tả và Luận văn cho học sinh của các trường Công giáo
thuộc Giáo phận Orange. Chi tiết kỳ thi như sau:

Thứ Bảy ngày 12 tháng 03 năm 2016, từ 9 giờ
sáng đến 12 giờ trưa

Ghi danh thi tại các trường Công giáo do học sinh theo học.

êm phần sinh động và giúp quảng bá cho phong trào
học tiếng Việt.

ường do con em theo học hay gọi về thầy Trần Văn Minh
(714) 398-9641;

a Đ Năm Thánh
L

t đ
đ

c đích c
ng đ đ

Đ đ
ng đ

a
đ

Địa điểm: Trung tâm Công giáo, 1538 N. Century Blvd.,
SantaAna, CA92704

Mong quý phu huynh khuyến khích con em tham dự kỳ thi
để góp th

Thứ
ứ từ 6:30 tố ến

9:30 tối tại nhà thờ

Năm ngày 3
tháng 3 và Th Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2016

“Thiên Đàng Có Thật Không? Và Làm
Thế Nào Để Lên Thiên Đàng”

i đ
St. Barbara.

�

�

Tĩnh tâm Mùa Chay tại Cộng đoànWestminster

Thông báo thi Chính tả và Luận văn của Liên Trường
Việt Ngữ Công Giáo

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

4cánhcử (chỉđượcmở nhậnơnToànXá

Fatima,Lộ ức,Santarem,Lisieux,Paris,Rome,Assisi, Lanciano,SanGiovanni
Triềukiế ứcGH, ộHồngYThuận,4cử ,2phép lạThánhThể
Cầuthangthánh,MẫuThánhGiáthật, ảngtreo“VuadânDoThái”
ChaPiôvới5DấuThánh,Thánh ồng,ThánhPhanxicô&ThánhClaire
Paris:ThánhCatherineLaboure,StLouis&StVincentdePaul Nhàthờ ứcBà
iTour lênThápEiffel,Duthuyề ốisôngSeine ểngắmthápEiffel lên èn

Brazil:dângthánhlễdướibứctượngChúaCứuThế ĩ ại, kỳquanmới thếgiới
ứcMẹAparecida(bổnmạ ứcMẹLujan(bổnmạng3nướcNamMỹ)

Thácnước lớn I thếgiới IguassuFalls: thamquantháccả2bênBrazil&Argentina
BuenosAires:dângthánhlễnơiĐứcMẹhiệnratừ1983–1990(Vaticancôngnhận)
ặcbiệt:quêhươngGiáoHoàngPhanxicô, thamquannơiNgàisống&làmviệc

Lima:nhà,tuviện,phòngngủ,mộcủavị ộc:StMartindePorres
ếgiới (world-heritage listed)hùngvĩ&nổi tiếng.

Điqua aNămThánh trongNămThánh)

Đ
nĐ Thămm aNămThánh

Đinh&Gai&b

Đ
Đ n&ănt đ đ

v đ
Đ ngBrazil)&Đ

Đ
Thánhđenquenthu

MachuPicchu:di tíchvănhóath

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
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702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

(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

P.S. Nếu cần thêm thông tin, xin Quý Vị vui lòng liên lạc với :
/ 760-666-0203 -

Đan Viện
Tel. 714-625-9466 Email: saintjoseph.ocist@yahoo.com

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

à c ng
đoàn dân Chúa, h ờ ờ ế ự

i 1538 Century Blvd., Santa
Ana, CA 92703.

Và

tại 6731 Westminster Blvd.
#122 -Westminster, CA 92683 -Tel. 714-891-1131

Sự hiện diện của Quý Vị là dấu chỉ của Tình Thương Chúa đối
với chúng tôi và là nghĩa cử đầy tình tương thân tương ái
nhằm 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 chứcThánh Lễ kínhThánh Cả
Giuse hằng n m tại ĐanViện được thuận lợi hơn.

TM. Cộng Đoàn ĐanViện và Ban Điều Hành,

Lm. M. Antôn Phạm Sĩ Hanh, O.Cist.

Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ v ộ
y sinh th i gi quý báu đ n tham d

Đ
đích đá

ă

Thánh
Lễ Tạ Ơn lúc 4:00 PM ngày Chúa Nhật, 6 tháng 3

6, tạ Trung Tâm Công Giáo

Buổi Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng TRUNG TÂM TĨNH TÂM
Ứ Ẹ VANG

NHÀ HÀNG SEAFOOD PALACE,

năm
201

Đ C M LA

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

THƯ MỜI THAM Ự Ễ
Ạ Ứ Ữ &

TIỆC GÂY QUỸ XÂY DỰNG TRUNG TÂM TĨNH TÂM

D THÁNH L THÁNH GIUSE
B N TRĂM NĂM Đ C TRINH N MARIA

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH GIUSE
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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.

: � $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

� �
� � �

#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

KINH LÒNG THƯƠNG XÓTNĂM THÁNH

Lạy Chúa Giêsu Kitô, / Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời, /
vàai thấyChúa là thấyChúaCha.

Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa / và chúng con sẽ được cứu độ. / Ánh
mắt đầy yêu thương củaChúađãgiải thoát ôngZakêu và thánhMatthêu khỏi ách nô lệ
bạc tiền; / làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna không còn tìm hạnh
phúc nơi loài thụ tạo; / cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa, / và hứa ban

thiênđàngchokẻ trộmcó lònghối cải.

Xin cho chúng con được nghe những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria, / như thể Chúa đang nói với
mỗingười chúngcon: /

Chúa chính là gươngmặt hữuhình củaChúaCha vôhình, / Đấngbiểu lộ quyềnnăng củaNgài trước hết bằng
sự tha thứ và lòng thương xót: / Xin làmchoHộiThánhphản chiếu gươngmặt hữuhình củaChúa trên trái đất
này. /Chúa làĐấngphụcsinhvinhhiển.

ãmuốncác thừa tácviêncủaChúacũngmặc lấy sựyế ố đểcó thểcảmthôngvớinhữngngườimê
muội lầm lạc, / xin làmcho tất cảnhữngai tiếp cận với cácngài / đều cảm thấyhọđangđược ThiênChúaquan
tâm, /yêumếnvà thứ tha.

Xin saiThầnKhíChúađếnxứcdầuthánhhiếnmỗingười chúngcon, / ể này / trở
thành nămhồng ân của Chúa cho chúng con; / và đểHộiThánh Chúa, / với lòng h ớ

Chúađ uđu i /

đ
ăng saym i, / có thểmang

TinMừng ếnchongườinghèo, / côngbốsự tựdochocác tùnhânvànhữngngườibị ápbức, / trả lại ánh sáng
chokẻmù lòa.

LạyChúaGiêsu, / ờ ờ ể ầ ủ ứ Mẹcủa /xinbanchochúngconnhững
ơn chúng con ang cầu xin. / Chúa là ấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha / và Chúa Thánh Thần ến
muôn ời. /Amen.

đ

đ Đ đ

đ

nh l i chuy nc uc aĐ cMaria, /

“Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”

NămThánhLòngThươngXót

LòngThươngXót,

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

714.554-4211

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

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

Coäng Ñoaøn:   _______________________________________

Ñieän Thoaïi:   _______________________________________

Quyù Danh:         OÂng         Baø         Anh          Chò

Ñòa chæ môùi:

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

Nguyeän xin Thieân Chuùa,
nhôø lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï La Vang

vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam
traû coâng boäi haäu cho Quyù AÂn Nhaân!

Caàn Giaáy Khai Thueá

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 678 7�

(tiếp theo trang 1)

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

vụ mạnh mẽ, nhất là đối với những người chúng ta gặp hằng
ngày. Ước g thấy bị bỏ rơi hoặc ngược đ

ưng mỗi người có thể cảm nghiệm, trước tiên tại đây, sự
chăm sóc ân cần của Vị Mục Tử Nhân lành. Chúng ta h để
cho Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi cám dỗ xa rời điều cốt
yếu trong sứ vụ của chúng ta, và tái khám phá vẻ đẹp của sự
tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu. L

ương xót mà chúng ta
muốn làm cho người khác cảm nghiệm được”

ương Xót như là một sự trợ giúp tinh thần để phổ biến t
yêu thương, sự tha thứ và t đệ, đặc biệt trong Năm
Thánh L ương Xót này.

Năm Thánh L ương xót là cơ hội thực
sự thuận tiện để đi sâu vào mầu nhiệm l

ương của Thiên Chúa. Trong mùa chay này, Giáo Hội mời
gọi chúng ta ngày càng hiểu biết Chúa Giêsu hơn và sống phù
hợp với đức tin bằng một lối sống di ương xót của

ì không ai cảm ãi,
nh

ãy

òng trung thành với sứ
vụ cần phải liên kết mật thiết với lòng th

“Anh chị em hãy nhận lấy chuỗi Lòng
Th ình

ình huynh
òng Th ”

“ òng th
òng từ nhân và tình yêu

th

ễn tả lòng th

.

VATICAN - Khi phân phát 40.000 hộp chuỗi Lòng Th

Chia sẻ về chuyến tông du vừa
qua tại Mehicô

ã tràn Á

ã giao phó cho dân n Giữ gìn cái giầu có của sự
khác biệt, òa của

.
Sau Kinh Truyền Tin, ã kêu gọi huỷ bỏ án tử hình trên

toàn thế giới, nhân ề
ình”, do cộng

òng Th
trên thế giới các hình thức ngày càng tr

Các K
ình, mà cũng

ã mất tự do. Ngài

òng th

VATICAN - Trong buổi tiếp kiến chung lúc 10 giờ sáng thứ
bẩy 20-2-16 50 ngàn tín hữu tại q

dấn thân, cam kết
sống lòng th

ã nói về “Lòng th

�

�

ĐTC kêu gọi phổ biến tình yêu thương, sự tha thứ và
tình huynh đệ

ĐTC tiếp kiến 50 ngàn tín hữu hành hương NămThánh

(VietVatican.org - Ngày 21/02/16)

(VietVatican.org - Ngày 20/02/16)

ương
Xót cho tín hữu tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa
Nhật 21-2-16

các cuộc gặp gỡ khác nhau tại
Mêhicô đ đầy ánh sáng: nh sáng của đức tin biến đổi các
gương mặt và soi sáng đường đời. ó chính là gia tài mà Chúa
đ ước Mêhicô:

đồng thời biểu lộ sự hài h đức tin chung, một
đức tin ngay thẳng và mạnh mẽ, được kèm theo bởi một sức
sinh động và tính nhân bản lớn

ĐTC đ
đại hội quốc tế v đề tài: “Một thế giới

không có án tử h đồng thánh Egidio tổ chức
Năm Thánh L ương Xót là một dịp thích hợp cho

việc thăng tiến ưởng
thành hơn của việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của mọi
người. itô hữu và mọi người thiện chí hôm nay được mời
gọi hoạt động, không phải chỉ để huỷ bỏ án tử h để
cải tiến các điều kiện tù tội trong việc tôn trọng nhân phẩm của
những nguời đ nói Mùa Chay là thời gian
thuận tiện để bước đi trên con đường hoán cải có trọng tâm là
l ương xót.

, trước hành hương uảng
trường thánh Phêrô, ĐTC mời gọi mọi người

ương xót của Chúa và thể hiện điều này qua những
hành động bác ái từ bi đối với tha nhân. Trong bài huấn dụ,
ĐTC đ đề tài: ương xót và sự cam kết, dấn
thân”. Ngài nói:

, ĐTC nói:

, ĐTC nói rằng

Đ

. ĐTC
nói:

Chúa Cha. Đó là một sự cam kết, dấn thân chúng ta được
mời gọi đảm nhận, để mang lại cho những người chúng ta gặp
một dấu chỉ cụ thể về sự gần gũi của Thiên Chúa. Cuộc sống,
thái độ và cách sống Thiên
Chúa gần gũi chúng ta. Những cử chỉ nhỏ bé yêu thương, dịu
dàng, săn sóc, làm cho người ta nghĩ rằng Chúa ở với chúng ta,
gần gũi chúng ta, và như thế cánh cửa l ương xót được mở
ra phải đáp lại t ương của
Thiên Chúa qua sự dấn thân với những người bị bỏ rơi, những
người bị khuyết tật nặng nề, những người bị bệnh nặng sắp qua
đời, những người không thể biểu lộ l ơn.

ương xót của Chúa đến với mọi người
hứng về niềm tin của chúng ta nơi Chúa

Kitô

Cũng
giống như cách Mẹ chọn để bày tỏ với

ực hiện với tất cả chúng ta, đặc biệt là
những người giống như

đặt
điều này trong trí nhớ của m đối thoại.
Bạn không thể nói chuyện với nó bởi nó sẽ luôn luôn giành
chiến thắng. Chỉ có sức mạnh của Lời Chúa mới có thể đánh
bại nó.”

Nếu họ phải chiến đấu, h đấu. Nếu họ phải nói,
h điều là người của Thiên Chúa.

ọ nên cùng nhau đi cầu nguyện, để nhận thức nhau và
đồng Giám mục.”

“Ngụy biện rằng cách duy nhất để sống

đang gieo sự hủy diệt và cái chết. Đó là
ngụy biện và chúng ta điều đó trước Chúa Giêsu.”

mà

của chúng ta phải nói lên cụ thể

òng th
.” “Cần ình th

òng biết Chúng ta cần
mang lòng th qua sự dấn
thân sống và làm c

.”

:“
cậu bé Juan, cùng cách

thức ấy Mẹ tiếp tục th
cậu bé, cảm thấy mình vô giá trị.”

“Anh chị em thân mến, hãy
ình, với ma quỷ không có

: “ ãy chiến
ãy nói những chắc chắn. Hãy

H nên duy
trì sự hiệp nhất của Hội

: ,
hoặc giao cuộc sống của các thanh thiếu niên vào tay những kẻ
buôn bán ma túy là

cần trả lời

ĐTC khẳng định rằng

Khoảnh khắc mà tất cả người dân
Mễ Tây Cơ chờ đợi để chứng kiến vị iáo hoàng Mỹ Latinh
đầu tiên trong lịch sử, hiện diện trước Đức Mẹ Guadalupe. Mẹ
luôn hiện diện trong lời rao giảng của ĐTC khi hồi tưởng sự ưu
tiên của gài dành cho người nghèo. ĐTC

ột trong những thông điệp thu hút sự ảnh
hưởng nhất vào ngày thứ ba của ở Mễ Tây Cơ thuộc chủ
đề ĐTC:

đạo Giáo Hội tại Mễ
Tây Cơ ừng để sự cám dỗ của tham nhũng đánh
bại. iên quyết và nhân từ như người cha

ĐTC

Chuyến thăm của với người dân bản địa
Chiapas cũng là một trong những khoảnh khắc được mong đợi

yêu cầu sự tha thứ cho việc họ bị loại trừ và đ
ăm qua. Ngài khuyến khích họ không để mất

văn hóa và phong tục của m
đồng nhất có nhiều điều để học hỏi từ họ.

ĐTC đ đề này với sự kiên
quyét đặc biệt ở Morelia, khi

ĐTC

Thông điệp vĩ đại cuối cùng của ĐTC trong thời
gian ở Mễ Tây Cơ khiến mọi người không nói nên lời. đ

cho những người di cư bị cướp mất sự sống trong
lúc họ cố gắng để vượt qua biên giới. Nhập cư là một trong
những chủ đề chính của chuyến đi này và h ĐTC ban
phép lành cho những người tham dự Thánh Lễ từ hai quốc gia

là phần cuối của chuyến hành hương dài đến vùng
đấtAzt

:

G

N Lời của

M

về ma quỷ. Lời của

Khi nói với các nhà lãnh
, Ngài nói

Hãy k ài
nền tảng vững chắc là sự hiệp nhất. Lời của

nhất. Ngài ã phải
chịu trong những n

ình. Ngài cho biết, ngày nay, một
thế giới toàn cầu và

ã nói về vấn
nói chuyện với các thanh thiếu

niên. Lời của

Ngài ã
cầu nguyện

ình ảnh

Mỹ và Mễ
ec.

�Sáu thông điệp hùng hồn nhất của ĐGH Phanxicô ở Mễ
Tây Cơ (Thanhlinh.net - Ngày 20/02/16)

1. Đức Mẹ Guadalupe:

2. Ma quỷ:

3. Hiệp nhất:

4. Tha thứ:

5. Buôn bán ma túy:

6. Di trú:

ĐTC

: Đ
. Đặc biệt, Ng

nhấn mạnh đến

ĐTC
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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.

: � $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

� �
� � �

#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

KINH LÒNG THƯƠNG XÓTNĂM THÁNH

Lạy Chúa Giêsu Kitô, / Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời, /
vàai thấyChúa là thấyChúaCha.

Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa / và chúng con sẽ được cứu độ. / Ánh
mắt đầy yêu thương củaChúađãgiải thoát ôngZakêu và thánhMatthêu khỏi ách nô lệ
bạc tiền; / làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna không còn tìm hạnh
phúc nơi loài thụ tạo; / cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa, / và hứa ban

thiênđàngchokẻ trộmcó lònghối cải.

Xin cho chúng con được nghe những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria, / như thể Chúa đang nói với
mỗingười chúngcon: /

Chúa chính là gươngmặt hữuhình củaChúaCha vôhình, / Đấngbiểu lộ quyềnnăng củaNgài trước hết bằng
sự tha thứ và lòng thương xót: / Xin làmchoHộiThánhphản chiếu gươngmặt hữuhình củaChúa trên trái đất
này. /Chúa làĐấngphụcsinhvinhhiển.

ãmuốncác thừa tácviêncủaChúacũngmặc lấy sựyế ố đểcó thểcảmthôngvớinhữngngườimê
muội lầm lạc, / xin làmcho tất cảnhữngai tiếp cận với cácngài / đều cảm thấyhọđangđược ThiênChúaquan
tâm, /yêumếnvà thứ tha.

Xin saiThầnKhíChúađếnxứcdầuthánhhiếnmỗingười chúngcon, / ể này / trở
thành nămhồng ân của Chúa cho chúng con; / và đểHộiThánh Chúa, / với lòng h ớ

Chúađ uđu i /

đ
ăng saym i, / có thểmang

TinMừng ếnchongườinghèo, / côngbốsự tựdochocác tùnhânvànhữngngườibị ápbức, / trả lại ánh sáng
chokẻmù lòa.

LạyChúaGiêsu, / ờ ờ ể ầ ủ ứ Mẹcủa /xinbanchochúngconnhững
ơn chúng con ang cầu xin. / Chúa là ấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha / và Chúa Thánh Thần ến
muôn ời. /Amen.

đ

đ Đ đ

đ

nh l i chuy nc uc aĐ cMaria, /

“Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”

NămThánhLòngThươngXót

LòngThươngXót,

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

714.554-4211

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

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

Coäng Ñoaøn:   _______________________________________

Ñieän Thoaïi:   _______________________________________

Quyù Danh:         OÂng         Baø         Anh          Chò

Ñòa chæ môùi:

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

Nguyeän xin Thieân Chuùa,
nhôø lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï La Vang

vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam
traû coâng boäi haäu cho Quyù AÂn Nhaân!

Caàn Giaáy Khai Thueá

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 678 7�

(tiếp theo trang 1)

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

vụ mạnh mẽ, nhất là đối với những người chúng ta gặp hằng
ngày. Ước g thấy bị bỏ rơi hoặc ngược đ

ưng mỗi người có thể cảm nghiệm, trước tiên tại đây, sự
chăm sóc ân cần của Vị Mục Tử Nhân lành. Chúng ta h để
cho Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi cám dỗ xa rời điều cốt
yếu trong sứ vụ của chúng ta, và tái khám phá vẻ đẹp của sự
tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu. L

ương xót mà chúng ta
muốn làm cho người khác cảm nghiệm được”

ương Xót như là một sự trợ giúp tinh thần để phổ biến t
yêu thương, sự tha thứ và t đệ, đặc biệt trong Năm
Thánh L ương Xót này.

Năm Thánh L ương xót là cơ hội thực
sự thuận tiện để đi sâu vào mầu nhiệm l

ương của Thiên Chúa. Trong mùa chay này, Giáo Hội mời
gọi chúng ta ngày càng hiểu biết Chúa Giêsu hơn và sống phù
hợp với đức tin bằng một lối sống di ương xót của

ì không ai cảm ãi,
nh

ãy

òng trung thành với sứ
vụ cần phải liên kết mật thiết với lòng th

“Anh chị em hãy nhận lấy chuỗi Lòng
Th ình

ình huynh
òng Th ”

“ òng th
òng từ nhân và tình yêu

th

ễn tả lòng th

.

VATICAN - Khi phân phát 40.000 hộp chuỗi Lòng Th

Chia sẻ về chuyến tông du vừa
qua tại Mehicô

ã tràn Á

ã giao phó cho dân n Giữ gìn cái giầu có của sự
khác biệt, òa của

.
Sau Kinh Truyền Tin, ã kêu gọi huỷ bỏ án tử hình trên

toàn thế giới, nhân ề
ình”, do cộng

òng Th
trên thế giới các hình thức ngày càng tr

Các K
ình, mà cũng

ã mất tự do. Ngài

òng th

VATICAN - Trong buổi tiếp kiến chung lúc 10 giờ sáng thứ
bẩy 20-2-16 50 ngàn tín hữu tại q

dấn thân, cam kết
sống lòng th

ã nói về “Lòng th

�

�

ĐTC kêu gọi phổ biến tình yêu thương, sự tha thứ và
tình huynh đệ

ĐTC tiếp kiến 50 ngàn tín hữu hành hương NămThánh

(VietVatican.org - Ngày 21/02/16)

(VietVatican.org - Ngày 20/02/16)

ương
Xót cho tín hữu tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa
Nhật 21-2-16

các cuộc gặp gỡ khác nhau tại
Mêhicô đ đầy ánh sáng: nh sáng của đức tin biến đổi các
gương mặt và soi sáng đường đời. ó chính là gia tài mà Chúa
đ ước Mêhicô:

đồng thời biểu lộ sự hài h đức tin chung, một
đức tin ngay thẳng và mạnh mẽ, được kèm theo bởi một sức
sinh động và tính nhân bản lớn

ĐTC đ
đại hội quốc tế v đề tài: “Một thế giới

không có án tử h đồng thánh Egidio tổ chức
Năm Thánh L ương Xót là một dịp thích hợp cho

việc thăng tiến ưởng
thành hơn của việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của mọi
người. itô hữu và mọi người thiện chí hôm nay được mời
gọi hoạt động, không phải chỉ để huỷ bỏ án tử h để
cải tiến các điều kiện tù tội trong việc tôn trọng nhân phẩm của
những nguời đ nói Mùa Chay là thời gian
thuận tiện để bước đi trên con đường hoán cải có trọng tâm là
l ương xót.

, trước hành hương uảng
trường thánh Phêrô, ĐTC mời gọi mọi người

ương xót của Chúa và thể hiện điều này qua những
hành động bác ái từ bi đối với tha nhân. Trong bài huấn dụ,
ĐTC đ đề tài: ương xót và sự cam kết, dấn
thân”. Ngài nói:

, ĐTC nói:

, ĐTC nói rằng

Đ

. ĐTC
nói:

Chúa Cha. Đó là một sự cam kết, dấn thân chúng ta được
mời gọi đảm nhận, để mang lại cho những người chúng ta gặp
một dấu chỉ cụ thể về sự gần gũi của Thiên Chúa. Cuộc sống,
thái độ và cách sống Thiên
Chúa gần gũi chúng ta. Những cử chỉ nhỏ bé yêu thương, dịu
dàng, săn sóc, làm cho người ta nghĩ rằng Chúa ở với chúng ta,
gần gũi chúng ta, và như thế cánh cửa l ương xót được mở
ra phải đáp lại t ương của
Thiên Chúa qua sự dấn thân với những người bị bỏ rơi, những
người bị khuyết tật nặng nề, những người bị bệnh nặng sắp qua
đời, những người không thể biểu lộ l ơn.

ương xót của Chúa đến với mọi người
hứng về niềm tin của chúng ta nơi Chúa

Kitô

Cũng
giống như cách Mẹ chọn để bày tỏ với

ực hiện với tất cả chúng ta, đặc biệt là
những người giống như

đặt
điều này trong trí nhớ của m đối thoại.
Bạn không thể nói chuyện với nó bởi nó sẽ luôn luôn giành
chiến thắng. Chỉ có sức mạnh của Lời Chúa mới có thể đánh
bại nó.”

Nếu họ phải chiến đấu, h đấu. Nếu họ phải nói,
h điều là người của Thiên Chúa.

ọ nên cùng nhau đi cầu nguyện, để nhận thức nhau và
đồng Giám mục.”

“Ngụy biện rằng cách duy nhất để sống

đang gieo sự hủy diệt và cái chết. Đó là
ngụy biện và chúng ta điều đó trước Chúa Giêsu.”

mà

của chúng ta phải nói lên cụ thể

òng th
.” “Cần ình th

òng biết Chúng ta cần
mang lòng th qua sự dấn
thân sống và làm c

.”

:“
cậu bé Juan, cùng cách

thức ấy Mẹ tiếp tục th
cậu bé, cảm thấy mình vô giá trị.”

“Anh chị em thân mến, hãy
ình, với ma quỷ không có

: “ ãy chiến
ãy nói những chắc chắn. Hãy

H nên duy
trì sự hiệp nhất của Hội

: ,
hoặc giao cuộc sống của các thanh thiếu niên vào tay những kẻ
buôn bán ma túy là

cần trả lời

ĐTC khẳng định rằng

Khoảnh khắc mà tất cả người dân
Mễ Tây Cơ chờ đợi để chứng kiến vị iáo hoàng Mỹ Latinh
đầu tiên trong lịch sử, hiện diện trước Đức Mẹ Guadalupe. Mẹ
luôn hiện diện trong lời rao giảng của ĐTC khi hồi tưởng sự ưu
tiên của gài dành cho người nghèo. ĐTC

ột trong những thông điệp thu hút sự ảnh
hưởng nhất vào ngày thứ ba của ở Mễ Tây Cơ thuộc chủ
đề ĐTC:

đạo Giáo Hội tại Mễ
Tây Cơ ừng để sự cám dỗ của tham nhũng đánh
bại. iên quyết và nhân từ như người cha

ĐTC

Chuyến thăm của với người dân bản địa
Chiapas cũng là một trong những khoảnh khắc được mong đợi

yêu cầu sự tha thứ cho việc họ bị loại trừ và đ
ăm qua. Ngài khuyến khích họ không để mất

văn hóa và phong tục của m
đồng nhất có nhiều điều để học hỏi từ họ.

ĐTC đ đề này với sự kiên
quyét đặc biệt ở Morelia, khi

ĐTC

Thông điệp vĩ đại cuối cùng của ĐTC trong thời
gian ở Mễ Tây Cơ khiến mọi người không nói nên lời. đ

cho những người di cư bị cướp mất sự sống trong
lúc họ cố gắng để vượt qua biên giới. Nhập cư là một trong
những chủ đề chính của chuyến đi này và h ĐTC ban
phép lành cho những người tham dự Thánh Lễ từ hai quốc gia

là phần cuối của chuyến hành hương dài đến vùng
đấtAzt

:

G

N Lời của

M

về ma quỷ. Lời của

Khi nói với các nhà lãnh
, Ngài nói

Hãy k ài
nền tảng vững chắc là sự hiệp nhất. Lời của

nhất. Ngài ã phải
chịu trong những n

ình. Ngài cho biết, ngày nay, một
thế giới toàn cầu và

ã nói về vấn
nói chuyện với các thanh thiếu

niên. Lời của

Ngài ã
cầu nguyện

ình ảnh

Mỹ và Mễ
ec.

�Sáu thông điệp hùng hồn nhất của ĐGH Phanxicô ở Mễ
Tây Cơ (Thanhlinh.net - Ngày 20/02/16)

1. Đức Mẹ Guadalupe:

2. Ma quỷ:

3. Hiệp nhất:

4. Tha thứ:

5. Buôn bán ma túy:

6. Di trú:

ĐTC

: Đ
. Đặc biệt, Ng

nhấn mạnh đến

ĐTC
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Lịch GiảiTội Mùa Chay 2016.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 202

ChươngTrìnhTĩnhTâm củ .

- . : B -
N -

- . : Thứ Ba 1-3 7:00 pm,
Thứ Ba 15-3 7:00 pm

- . : Thứ Bảy 5-3 9:00 am,
Thứ Bảy 19-3 9:00 am

- . : Thứ Hai 7-3 7:00 pm
- . t. : Thứ Bảy 5-3 3:30 pm,

Thứ Bảy 12-3 3:30 pm,
Thứ Bảy 19-3 3:30 pm

- . : Thứ Bảy 5-3 3:30 pm,
Thứ Bảy 12-3 3:30 pm,
Thứ Bảy 19-3 3:30 pm

- . arp: Thứ Bảy 5-3 3:30 pm,
Thứ Bảy 12-3 3:30 pm,
Thứ Bảy 19-3 3:30 pm

- . CG: Thứ Bảy 19-3 1:00 pm
- . : H - ,

T -
Thứ Sáu 18-3 10:00 am

- . : Thứ Hai 29-2 7:00 pm,
Thứ Ba 1-3 7:00 pm

- . T N. : N -
- . T -
- . H -

N -

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.

Mùa Chay, thờ ểm mà Thiên Chúa dang rộ
ở về vớ ời. Trong mùa Hồng Ân này, hiệp thông với

CĐ St. Barbara

CĐ St. Columban

CĐ Costa Mesa

CĐ Đức Mẹ La Vang
CĐ Hg Beach

CĐ Orange

CĐ Polyc

CĐ Tam Biên Thứ ai 14 3 7:00 pm
Thứ ư 16 3 7:00 pm,

CĐ Thánh Linh

CĐ Tustin Thứ ư 9 3 7:00 pm
CĐ Westminster

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.

i Ngư

Thứ a 15 3 7:00 pm,
Thứ ăm 17 3 7:00 pm

CĐ Đức Mẹ H

CĐ T V Đức Mẹ Thứ ăm 10 3 7:00 pm in Hall

Thứ ai 7 3 7:00 pm,
Thứ ăm 10 3 7:00 pm

Văn ph

đến Thứ Năm lúc 9:30am – 4pm.

đầy

i đi ng đôi tay đón
ta tr

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

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.

a CĐ St Barbara

�

�Ý truyền giáo:

Ý chung:C uchochúngta,bi tquan tâmđ nv tr v n
v t, l

ầ ế ế ũ ụ ạ
ậ àhồngânnhưngkhôngđãnhậnđược, để canh tác và

gìngiữchocácthếhệtươnglai.

Cầuchonhữngcơhộiđối thoại vàgặpgỡ
giữa niềm tin Kitô giáo với các dân tộc Châu Á được gia
tăng.

toàn thể Giáo Hộ ớ ởng ứng lời
mời gọi củ ứ ớng về

òng Th ột quà tặng của Ân Sủ ộ
ề lời mời gọ ể

Thánh Thần Chúa hoạ ộng thanh tẩy tâm hồn chúng ta qua các
chủ ề: “Hãy Trở Về”, “Tha Thứ và Không Kết Án”

Với mụ ủa lời mời gọi ấy, Cộ
ọng kính mời: Cộ ồng dân Chúa sắp xếp thời giờ ến tham

dự ình tĩnh tâm vào các ngày:

ến tham dự ể cảm nghiệm
số ộng về sự gần gũi với Lòng Chúa Th

ự ý và linh h ớng củ
ại họ ận Huelien và là Tổ ý của

Liên ĩ ệt Nam truyền giáo tạ ớng dẫn.
Trân trọng kính mời.

, do Linh Mục Nguyễn Thái phụ
trách.

K

Ngày giờ:

Kỳ thi bao gồm 4 cấp học, cho học sinh từ 7 tới 15 tuổi.

Mọi chi tiết khác về kỳ thi, xin quý phụ huynh liên lạc với
các tr

tranvminh77@gmail.com

i bư c vào Mùa Chay Thánh, hư
c Thánh Cha Phanxicô hư

ương Xót là m ng, là cơ h  i suy tư
v i thương xót như Chúa Cha xót thương và đ

ng đoàn St. Barbara trân
tr

chương tr

ương Xót do LM.
Joseph Hoàng Văn Khoa, c u giáo sư luân l ư

c Đài Đông giáo ph ng Thư K
Đoàn Tu S Vi i Đài Loan hư

Cộng đoàn Thánh Phêrô, Westminster, sẽ có hai buổi Tĩnh
Tâm trong Mùa Chay vào Thứ Tư và Thứ Năm, ngày 2 & 3
tháng 3 năm 2016. Thánh Lễ lúc 6 giờ tối và sau đó là Giảng
Thuyết với Chủ đề

ính mời Cộng đoàn Dân Chúa đến tham dự.

Liên Trường Việt Ngữ Công Giáo trân trọng thông báo về kỳ
thi Chính tả và Luận văn cho học sinh của các trường Công giáo
thuộc Giáo phận Orange. Chi tiết kỳ thi như sau:

Thứ Bảy ngày 12 tháng 03 năm 2016, từ 9 giờ
sáng đến 12 giờ trưa

Ghi danh thi tại các trường Công giáo do học sinh theo học.

êm phần sinh động và giúp quảng bá cho phong trào
học tiếng Việt.

ường do con em theo học hay gọi về thầy Trần Văn Minh
(714) 398-9641;

a Đ Năm Thánh
L

t đ
đ

c đích c
ng đ đ

Đ đ
ng đ

a
đ

Địa điểm: Trung tâm Công giáo, 1538 N. Century Blvd.,
SantaAna, CA92704

Mong quý phu huynh khuyến khích con em tham dự kỳ thi
để góp th

Thứ
ứ từ 6:30 tố ến

9:30 tối tại nhà thờ

Năm ngày 3
tháng 3 và Th Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2016

“Thiên Đàng Có Thật Không? Và Làm
Thế Nào Để Lên Thiên Đàng”

i đ
St. Barbara.

�

�

Tĩnh tâm Mùa Chay tại Cộng đoànWestminster

Thông báo thi Chính tả và Luận văn của Liên Trường
Việt Ngữ Công Giáo

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

4cánhcử (chỉđượcmở nhậnơnToànXá

Fatima,Lộ ức,Santarem,Lisieux,Paris,Rome,Assisi, Lanciano,SanGiovanni
Triềukiế ứcGH, ộHồngYThuận,4cử ,2phép lạThánhThể
Cầuthangthánh,MẫuThánhGiáthật, ảngtreo“VuadânDoThái”
ChaPiôvới5DấuThánh,Thánh ồng,ThánhPhanxicô&ThánhClaire
Paris:ThánhCatherineLaboure,StLouis&StVincentdePaul Nhàthờ ứcBà
iTour lênThápEiffel,Duthuyề ốisôngSeine ểngắmthápEiffel lên èn

Brazil:dângthánhlễdướibứctượngChúaCứuThế ĩ ại, kỳquanmới thếgiới
ứcMẹAparecida(bổnmạ ứcMẹLujan(bổnmạng3nướcNamMỹ)

Thácnước lớn I thếgiới IguassuFalls: thamquantháccả2bênBrazil&Argentina
BuenosAires:dângthánhlễnơiĐứcMẹhiệnratừ1983–1990(Vaticancôngnhận)
ặcbiệt:quêhươngGiáoHoàngPhanxicô, thamquannơiNgàisống&làmviệc

Lima:nhà,tuviện,phòngngủ,mộcủavị ộc:StMartindePorres
ếgiới (world-heritage listed)hùngvĩ&nổi tiếng.

Điqua aNămThánh trongNămThánh)

Đ
nĐ Thămm aNămThánh

Đinh&Gai&b

Đ
Đ n&ănt đ đ

v đ
Đ ngBrazil)&Đ

Đ
Thánhđenquenthu

MachuPicchu:di tíchvănhóath

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

8 � Chuùa Nhaät ngaøy 28-2-2016  -  Chuùa Nhaät III Muøa Chay - Naêm C

702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

(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

P.S. Nếu cần thêm thông tin, xin Quý Vị vui lòng liên lạc với :
/ 760-666-0203 -

Đan Viện
Tel. 714-625-9466 Email: saintjoseph.ocist@yahoo.com

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

à c ng
đoàn dân Chúa, h ờ ờ ế ự

i 1538 Century Blvd., Santa
Ana, CA 92703.

Và

tại 6731 Westminster Blvd.
#122 -Westminster, CA 92683 -Tel. 714-891-1131

Sự hiện diện của Quý Vị là dấu chỉ của Tình Thương Chúa đối
với chúng tôi và là nghĩa cử đầy tình tương thân tương ái
nhằm 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 chứcThánh Lễ kínhThánh Cả
Giuse hằng n m tại ĐanViện được thuận lợi hơn.

TM. Cộng Đoàn ĐanViện và Ban Điều Hành,

Lm. M. Antôn Phạm Sĩ Hanh, O.Cist.

Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ v ộ
y sinh th i gi quý báu đ n tham d

Đ
đích đá

ă

Thánh
Lễ Tạ Ơn lúc 4:00 PM ngày Chúa Nhật, 6 tháng 3

6, tạ Trung Tâm Công Giáo

Buổi Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng TRUNG TÂM TĨNH TÂM
Ứ Ẹ VANG

NHÀ HÀNG SEAFOOD PALACE,

năm
201

Đ C M LA

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

THƯ MỜI THAM Ự Ễ
Ạ Ứ Ữ &

TIỆC GÂY QUỸ XÂY DỰNG TRUNG TÂM TĨNH TÂM

D THÁNH L THÁNH GIUSE
B N TRĂM NĂM Đ C TRINH N MARIA

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH GIUSE




