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

PHUÏC VUÏ TRONG TIN YEÂU & HIEÄP NHAÁT

TRUNG TAÂM COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM
VIETNAMESE CATHOLIC CENTER

1538 N. Century Blvd.
Santa Ana, CA 92703

Tel: 714.554.4211 - Fax: 714.265.1161
www.VNCatholic.net

Email: hiepthong2013@ gmail.com

Linh Höôùng vaø Ñieàu Haønh:

- Chuû Tòch:
- PCT Noäi Vuï:
- PCT Ngoaïi Vuï:
- Toång Thö Kyù:
- Toång Thuû Quyõ:

OÂng Laâm Kim Baûo
OÂng Hoaøng Xuaân Lai
OÂng Nguyeãn Maïnh Chí
Chò Vuõ Thò Hueä
Chò Phaïm Thu Tuyeát

LM. Giuse Traàn Vaên Kieåm

BAN CHAÁP HAØNH CÑCG VIEÄT NAM
GIAÙO PHAÄN ORANGE

(xem tiếp trang 7)

DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Chúa Nhật 7-2-2016 Số 675CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Chúa Luôn Ban Sức Mạnh

Trong câu chuyện của bài Phúc Âm tuần trước, những người Do Thái tại quê
hương của Chúa là Nazarét đã không hiểu Ngài, không chấp nhận và muốn hại
Ngài. Trong câu chuyện của bài Phúc Âm hôm nay, xẩy ra trên bờ hồ Giênêsarét,
ThánhLuca ãđưa ramộthìnhảnh rất tươngphảnvới thái độ từ chối và thùnghịch
củadân làngNazarét, đó làSimon, saunàyđượcgọi làPhêrô, và cácbạncủaôngđã
tin vào Chúa và đi theo Ngài. Các ông đã tin vào Chúa bởi vì saumột đêm dài cực
nhọc chẳng đánh bắt được gì, Chúa ã chỉ cho các ông bắt đượcmộtmẻ cá lạ lùng,
và Simon ãkinhhãi quì gối dưới chânChúa thưa rằng: “Lậy Thầy, xin lánhxa tôi, vì
tôi là kẻ có tội.”NhưngChúađãxácquyết với Simon ẩ ợ ãi trướcuy linh
của Ngài bằng lời trấn an vàmời gọi: “Simon, đừng sợ, từ nay Ta sẽ làm cho con trở
thành kẻ bắt cá người.” Simon là con người bộc trực, bạo dạn, nhưng cũng có rất
nhiều thiếu sót. Tuy nhiên Chúa đãmuốn Simon, tức là Phêrô, sẽ là người giữ vai trò
quantrọngtrongviệcxâydựngHộiThánhvàdẫnđưamuôndânvàoNướccủaNgài.
Simon nhậnmình là kẻ tội lỗi và bất xứng, nhưng sau này đã trở thành đá tảng của
đức tin và chính trên đá tảngnàyHội Thánhđược xây dựngđểmãimãi bền vững và
tồntại ế ờ

Trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa luôn ban sức mạnh cho những kẻ Ngài
mời gọi thực hiện sứ vụ Ngài gia ứ ế ủ
ề ờ ứ ã thốt lên: “Khốn cho tôi, tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn.”

Nhưng sau khi được thiên thần lấy than hồng từ bàn thờ đền thánh để thanh tẩy
miệng lưỡi ông, ông đã tình nguyện đảmnhận sứmạng được giao phó: “Lậy Chúa,
này conđây, xin hãy sai con.” Hai tiếng “đừng sợ” làmột lời ủi an thườngđược chính
Chúa hoặc các thiên sứ nói với những kẻ sắp sửa thi hành sứ vụ mà Ngài muốn họ
thựchiện. TrongKinhThánhkhigiaophóchoainhiệmvụgì, ThiênChúamuốnhọcó
lòng tín thác nơi Ngài và tin những điều Ngài phán sẽ trở thành sự thật. Thí dụ như
Chúa đã nói với Abraham: “Nào có ề ì kỳ diệu vượt quyền năng Đức Chúa
không?” Hay như Chúa nói với tiên tri Giêrêmia: “Đối vớ ỏ ề ì là không
thể làmđược chăng?” Hoặc giống như lời được nói với Đức Trinh NữMaria: “Đối với
ThiênChúa,khôngcógì làkhôngthể làmđược.”

QuacâuchuyệncủabàiPhúcÂmhômnay,chúngtađượckêugọiđểđếnvớiđức
tin, biết sống tín thác vào Chúa. Chúa chẳng xa cách chúng ta, nhưng bởi vì không
nhìn thấy Ngài cho nên chúng ta tưởng rằng Ngài ở xa chúng ta. Cũng giống như
Simonnhận ramình làkẻ tội lỗi, chúng takhôngmuốnChúađếngần,nhưngkhông
có Chúa thì làm sao chúng ta có thể về tới bến bình an. Cuộc đời của chúng ta có
những ngày rất bình thường, nhưng có những lúc cũng đầy sóng bão. Chúng ta ở
trênmặt nước của biển cả thế gian này, nhưng đừng bao giờ đi mộtmình, hãy như
Simon để cho ChúaGiêsu lên thuyền củamình, và Chúa sẽ giúp chúng ta. Chúng ta
khaokhát được cóChúaởbên cạnh, nhưng thực ra chínhChúa làĐấngkhaokhát ở
bên cạnh chúng ta. Ngài sẽ không từ bỏ những ai cần tới lòng thương xót và sự tha
thứcủangài.
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Lm Tr n Văn Ki mầ ể

ĐTC tiếp các tu sĩ bế mạc Năm
Đời Sống Thánh Hiến (VietVatican.
org-Ngày01/02/16)

VATICAN - Ngày 1-2-16, nhân
dịp kết thúc n

,
òng
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“nhà binh”. Nếu ta không thấy rõ
ì khi phải vâng phục, thì hãy
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ãy vâng phục.
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ăm về Đời sống Thánh
Hiến ĐTC kêu gọi những người
thánh hiến làm chứng về l

ương xót của Thiên Chúa và
mang lại hy vọng cho tha nhân.
Ngài đ nói về một số điểm như sau

của người
thánh hiến, không phải thứ vâng lời

điều g
đối thoại với bề trên, và

sau đó h
người chọn đời

sống thánh hiến không phải để xa
dân, nhưng để gần gũi và hiểu cuộc
sống của các tín hữu Kitô và người
ngoài Kitô, những đau khổ, các vấn
đề, và bao nhiêu điều mà người
thánh hiến chỉ hiểu nếu gần gũi dân
chúng. ĐTC cũng cảnh giác

những người anh chị
em già yếu, đang cần được săn sóc
thăm viếng ngay trong cộng đoàn
của m ĐTC mạnh mẽ chống lại
nạn nói hành nói xấu trong cộng
đoàn. Ngài ví người đó như th

Đức vâng phục

Sự gần gũi:

đừng
săn sóc

tên khủng bố Bạn
hãy cắn l ình nếu nói xấu
ng mình

ưỡi m
ười anh chị em



- Thầy dạy piano và vocal vớ ệm
- Thầy hiệ ệ ục vụ tại 3 nhà thờ:

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

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

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

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

Giaûng vieân Ñaïi Hoïc Nha Khoa USC
töø naêm 1986

714 633.3336

714 554.4676
714839.9091

714 662.2360

714890.1122
896.9512

Baùc Só NGUYEÃN THÒ BÍCH ÑAØO

Baùc Só NGUYEÃN VIEÄT CÖÔØNG

Baùc Só ÑAËNG PHI LONG, M.D.

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

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

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

9211 Bolsa Ave. #220
Westminster, CA 92683

(Khu chôï AÙ Ñoâng Market, treân laàu)

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

(Gaàn goùc Fairview)

714.898.9966 714.241.9038

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

9565-9567 Bolsa Ave.
Westminster, CA 92683

(Trong khu Bolsa Mini Mall)

8181 Bolsa Ave.
Midway City, CA 92655

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

714.775.8080

714.891.4335/698.8181
St. Catherine Dental

235 E. Katella Ave. - Orange, CA 92867

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

ị

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

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

www.heavenly dentistry.com

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

Thaåm Myõ vaø Nieàng Raêng - NHAÄN BAÛO HIEÅM

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

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

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

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

Gan:

Thöïc quaûn
Ruoät
Tró:

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

Nhaän MEDICAL
MEDICARE vaø BAÛO HIEÅM

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

Thöù Baûy: 10 AM - 12 PM

BS Nha Khoa NGUYEÃN ÑÖÙC MINH

Chuyeân IMPLANT
BEACH GROVE DENTISTRY

12880 Beach Blvd. #AA
Stanton, CA 90680

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

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

ể ế ạ ộ ố ờ.
ình trả tr ớ ậ ự.

đi các nơi

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

FD 2105

714 489-5571 Khang Lê
Fdr 2980

6926 Westminster Blvd
714.891.3344

CHUYEÂN XOÙA TICKET
TRAFFIC TICKET FIXERS

14541 Brookhurst St. #B7
Westminster, CA 92683

714-486-1337

9240 E. Valley Blvd.
Rosemead, CA 91770

626-280-3300
Cell:

714-872-1999

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

714839.7660MILE SQUARE DENTISTRY
NHA KHOA TOÅNG QUAÙT & THAÅM MYÕ

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

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

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

USC GRADUATE

Huøng Jim Nguyeãn

714 590.5555
James:

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

ẻ ắ ọ
ở

(Giá đ c bi t cho CĐ Công Giáo)ặ ệ

Elaine Vu, Realtor - DRE 01754553

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

Chuyên viên địa ốc
THÀNH THẬT, TẬN TÂM

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

đ

383-7777
924-0001714

Cell: 714-720-8830

714 893.1010
9211BolsaAve. #210Westminster, CA92683

SÓ TAÁN NGUYEÃN
JASON THAI CAO

PHOØNG NHA KHOA - BAÙC SÓ NHA KHOA

(Beân caïnh nhaø haøng Seafood Cove II)
714

823.6855

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

- Bảo hiểm cao,13 n

xuyên bang

đi khắp nơi
ăm

kinh nghiệm

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

ư ư
ư

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

Andy Plumbing 24/24

15972 Euclid St
714.775.7422

5015 W Edinger Ave #H
714.531.2488

Mua xe hư,
c , đ ng.

:
ũ ụ

�

�

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

Châm cứu toàn khoa,
, chữa trị ức và các

bệ ời lớn, trẻ em.

MPIC

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

BS Nguyên Kha Ph.D, OMD, L.Ac:

Nhận
Medicare, bảo hiểm….

khai thông
huyệ ạo

ung thư
nghẽn tim mạch

Kết quả trong ngày

…..

t đ đau nh
nh nan y ngư

250 Hospital Circle, Westminster, CA 92683

714-899-3498

TRUY TÌM UNG THÖ

714 892.8519

FIVE STARS AUTO REPAIR
Chuyeân söûa

Heä thoáng ñieän vaø hoäp soá

7391 Westminster Ave.
(Ñoái dieän nhaø thôø Westminster)

HUAÁN LUYEÄN VIEÂN NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM
� �

�

� �

� �

� �

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

714839.3891

Baùc Só Nha Khoa
Nguyeãn Maïnh Huøng

D.D.S.

- Giaûng vieân ñaïi hoïc Nha Khoa University
Southern California.

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

15671 Brookhurst St., Westminster, CA 92683

715.4612
561.4388

714

DMV Lic. #4501

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

L/L Phước Vũ
714.757-5748

THUNDER'S ROOTER
PLUMBING 24/24

TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE

NV TOWING

VEÙ MAÙY BAY

NGƯỜI VIỆT

KEÙO XE 24/7

714 200.8683 362.4850

SÔN GIAËT THAÛM
ØMINH SÔN NHA

Loùt goã, thay cöûa soå

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

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

ắ ỉ

13802 Brookhurst St. G.G, CA 92843

Global Travel & Services
714-589-2881

LIC #
689263

HENRY'S CONSTRUCTION
� �

�

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

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

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

11

LONG ÑIEÄN LAÏNH
CHUYÊN SỬA VÀ GẮN MÁY LẠNH,

HEAT, ĐIỆN CHO TƯ GIA
VÀ THƯƠNG MẠI.

714 837-6056

Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:00 PM ñeán 9:00 PM,
baêng taàn 1480 AM

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

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

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

Cha Xöù:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:

ÑOÂ. Phaïm Quoác Tuaán
714-968-1461

8 PM thöù Baûy, 6:30 PM Chuùa Nhaät

3 - 4:30 PM thöù Baûy
11:0

714-963-1811

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

1:30 PM, 3:15 PM &
5:30 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



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 20114 2 6

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 675 � 3

Đnl 26:4-10

Rm 10:8-13
Lk 4:1-13

Tv 90:1-2, 10-11, 12-13, 14-15

CHÚA NH T THƯ NG NIÊNẬ VI Ờ

- Chúa Nhật 07-02-2016 Chúa Nhật V Thường Niên.  Năm C.
- Thứ Hai 8-02-2016 Thánh Giêrônimô Êmiliani, linh mục.

Josephine Bakhita, trinh nữ.
- Thứ Tư 10-02-2016 Thứ Tư Lễ Tro.
- Thứ ứ au thứ Tư Lễ Tro.

ức Mẹ Lộ ức.
- Thứ Sáu 12-02-2016 Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro.
- Thứ Bảy 13-02-2016 Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro.
- Chúa Nhật 14-02-2016 Chúa Nhật I Mùa Chay.

Năm 11-02-2016 Th Năm s
Đ Đ

Năm C.

�

�

�

ỌC I

ỌC II

BÀI Đ

BÀI Đ

Is 6:1-2a, 3-8
Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Tv 137:1, 2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8

Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng,
vì Chúa ã nghe lời miệng con xin;

ớc mặt các thiên thầ ừng Chúa,
con xấp mình thờ lạ ện Ngài.

Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa,
vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa.
Khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con,

ã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.

Lạy Chúa, các vu ịa cầu sẽ ca ngợi Chúa,
khi họ nghe những lời miệng Chúa phán ra;
và họ sẽ ca ngợ ờng lối Chúa:
“Thực, vinh quang của Chúa lớn lao!”

Tay hữu Chúa khiế ợc sống an lành.
ã hoàn tất cho con nhữ ề ã khởi sự

lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tạ ời,
ừng bỏ ộc tay Chúa.

1 Cr 15:1-11
ứ nhất củ ồ gởi tín hữu

Côrintô.

Năm vua Ozias băng hà, tôi nh trên ngai cao,
và đuôi áo c a Ngư ng
trư t Ngư ng: “Thánh, Thánh,
Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đ

n nhà đ n trư

ư i tôi nhơ b c mà
lư u nhơ nh c Vua, Ngư i là
Chúa các đ o binh.” Nhưng lúc đó có m

mà ngài đ
Ngài đ

a này đ n lư i ngươi, l a ngươi đư
a ngươi đư

sai ai đi? Và ai s n thưa: “Này tôi
đây

ng mà tôi đ
n và đang tin theo, nh em đư

em trư c
tiên đi đó là Đ

i chúng ta, đúng theo như l i Thánh Kinh. Ngư i đư
ba Ngư i đúng theo như l i Thánh Kinh.

ìn thấy Chúa ngự
ủ ời bao phủ ền thờ. Các Thần Sốt Mế ứ

ớc mặ ời, và luân phiên tung hô rằ
ạo binh, toàn thể ịa cầ ầy

vinh quang Chúa.” Các nề ều rung chuyể ớc tiếng tung
hô, và nhà cử ề ầy khói. Lúc bấy giờ tôi mới nói: “Vô phúc
cho tôi, tôi chết mất, vì l ỡ ẩn, tôi ở giữa một dân tộ

ỡi họ ề ớp, mắ ã không thấ ứ ờ
ạ ột trong các Thần Sốt Mế

ến tôi, tay cầm cụ ỏ ã dùng cặp lửa gắp
ở bàn thờ. ặt than lửa vào miệng tôi và nói: “Hãy nhìn xem,
than lử ã chạ ế ỡ ỗi củ ợc xóa bỏ,
và tội củ ợc thứ tha.” Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo:
“Ta sẽ ẽ ề

, xin hãy sai tôi.”

(1c)

Anh chị em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh chị em Tin
Mừ ã rao giảng cho anh chị em, và anh chị ã lãnh
nhậ ờ ị ợc cứ ộ, nếu anh chị
em tuân giữ lời lẽ ã rao giảng cho anh chị em, bằng không anh
chị ã tin cách vô ích. Tôi ã rao truyền cho anh chị ớ

ều mà chính tôi ã nhận lãnh: ứ ã chết vì tội
lỗ ờ ờ ợc mai táng
và ngày thứ ờ ã sống lạ ờ

đ n đ

đ u đ

a đ u đ

đ t tôi đ y Đ
n

bay đ c than cháy đ

m đ

đi cho chúng ta?” Tôi li

em đ
đó anh ch u đ

tôi đ
em đ đ

đ c Kitô đ

i đ

Đó là L ơn Chúa.

y Chúa, trư n, con đàn ca
m

ời Chúa. Tạ

Lạ ớc mặt các thiên thầ
ừng Chúa.

ĐÁPCA
Đ.

Đ.

Đ.

Đ.

Đ.

đ

Chúa đ

a đ

Chúa đ ng đi u đ
i muôn đ

xin đ

a Thánh Phaolô Tông Đ

trư n, con đàn ca m
y bên thánh đi

i đư

n con đư

rơi công cu

Bài trích thư th

,

Ngư i mư . Sau đó,
Ngư i hơ u
ngư i nay, nhưng có vài
ngư i Ngư

. Sau cùng, Ngư i chính tôi như v

ng đáng đư i là tông đ
a Thiên Chúa. Nhưng nay tôi là ngư ơn c a

Thiên Chúa, và ơn c a Ngư i không vô ích nơi tôi, nhưng tôi đ
u hơn t i tôi,

nhưng là ơn c i tôi. Dù tôi, dù là các đ
ng như th ư

v

c Giêsu đ i
Thiên Chúa, lúc đó Ngư Giênêsarét. Ngư

ng ngư
t lư i. Ngư

a ông Simon, và Ngư i xin ông đưa ra kh
i Ngư

ng xong, Ngư
nư lư t cá.” Ông Simon thưa Ngư ng: “Thưa
th t đêm mà không đư t;
nhưng v lư lư t đư

u cá; lư u như b

ng ngư

y dư su và thưa Ngư
ư

i ngư c trư
t đư ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê,

b . Nhưng Chúa Giêsu
phán b

c ngư các ông đưa thuy , và đ
mà đi theo Ngư

ờ ã hiện ra với ông Kêpha, rồi vớ ời một vị
ờ ã hiện ra vớ ột lúc; nhiề
ời trong số ãy còn sống tớ
ờ ã chết. Thế rồ ời hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả

ồ ời cũng hiện ra vớ ớ
ứ ẻ non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhấ ồ, và

không xứ ợc gọ ồ, vì tôi ã bắt bớ Hội Thánh
củ ời thế nào, là nhờ ủ

ủ ờ ã
chịu khó nhọc nhiề ất cả ấng: song không phả

ủa Thiên Chúa ở vớ ấ
ều rao giả ế cả, và anh chị ã tin nh

ậy.

Mt 4:19
Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, ể

chúng con lắng nghe lời Con của Chúa. .

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gầ ứ ể nghe lờ
ờ ứng ở bờ hồ ời trông

thấy hai chiếc thuyề ậu gần bờ; nhữ ờ ã ra khỏi
thuyền và họ ặ ớ ời xuống một chiếc thuyền,
thuyề ủ ờ ỏi bờ một
chút. Rồ ời ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa
giả ời bảo ông Simon rằng: “Hãy ẩy thuyền ra chỗ

ớc sâu, và thả ới bắ ời rằ
ầ ã cực nhọc suố ợc gì hế

ì lời Thầy, tôi sẽ thả ớ ã thả ới và bắ ợc
rất nhiề ới các ông hầ ị rách. Bấy giờ các ông làm
hiệu cho các bạ ồng nghiệp ở thuyền bên cạ ế ỡ các
ông. Nhữ ời này tới, họ ổ ầy hai chiếc thuyề ến nỗi
những chiếc thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp
lạ ới chân Chúa Giê ời rằng: “Lạy Chúa, xin
Chúa hãy tránh xa tôi, vì tôi là ng ời tội lỗi.” Ông kinh ngạc và tất
cả mọ ời ở ới ông cũng kinh ngạ ớc mẻ cá mà các ông
vừa mới bắ ợc; cả
ạ ồng nghiệp với ông Simon cũng thế

ảo ông Simon rằ ừng sợ hãi: từ ẽ là kẻ chinh
phụ ời ta.” Bấy giờ ền vào bờ ã từ bỏ
mọi sự ời.

i đ
i đ n năm trăm anh em trong m

anh em đó h
i đ

các Tông Đ i
đ a con đ t trong các tông đ

đ

các đ
ng,

chúng tôi đ em cũng đ

đ

n Đ
i đ

n đ i đánh cá đ
đang gi

n đó c

đ

y, chúng tôi đ
i.” Các ông đ

n đ nh đ n giúp đ
đ cá đ n, đ

đó v

n đ
ng: “Đ đây con s

Đó là L ơn Chúa.

Đó là L

ời Chúa. Tạ

ời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

�

�

ALLELUIA
Alleluia, alleluia. Lạy

Alleluia

PHÚC ÂM Lc 5:1-11
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

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
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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



(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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BAÛO HIEÅM & HÖU TRÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Cô Sôû Thöông Maïi:

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

Ñöôïc ghi danh baát cöù luùc naøo trong naêm.

B. MEDICARE ADVANTAGE PLANS HMO (Vôùi nhieàu löïa choïn cuûa hôn 12 haõng Baûo Hieåm)

Basic Medicare
(
Medicare Phaàn B)
Tieáp tuïc traû

Basic Medicare
(
Medicare Phaàn B)
Tieáp tuïc traû

Part D Prescription Drug
(Baûo hieåm Phaàn D mua thuoác
theo toa $35 /thaùng*)00

Medicare supplement
(Baûo hieåm boå sung
Medigap $16500/thaùng*)

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

+

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

share of cost
Medi-Medi,

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

�

�

�

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

Mailien Hoang
CA Insurance Lic. #0697814

CHƯƠNG TR M NĂNG  LƯÌNH TIẾT KIỆ ỢNG
SỬA CHỮA NHÀ MIỄN  PHÍ

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

ợc ghi danh?
Quý vị chủ nhà có thể ợc:
Ai đư

đư
Chủ nhà và ờ ớn nhà

máy giặt ồ mới (nếu cũ h n 2004), sửa hoặc thay
máy s ỡi và máy n ớc nóng, thay lớp chống nhiệt trên trần nhà
hoặc làm dầy h n, làm kín các cửa nhà và cửa sổ ể h i lạnh và h i nóng không vào
nhà, thay các cửa ra vào quá cũ, thay hoa sen trong nhà tắm,
thay kiếng bị bể của cửa sổ, gắng mền cho má ớc nóng, v.v.

ngư i mư
ơ

ư ư
ơ ơ ơ

y nư

(với sự ồng ý của Chủ Nhà)đ
đ

đ

NOW HIRING - Chúng tôi đang cần nhân viên (Independent Contractors):
Business Experience Preferred - Bilingual in Vietnamese and English
Preferred - Have Driver License and own car Be able to pass FBI
Background Check / Fingerprinting Flexible working hours - Commission
Only (no limit on earning) Referral Bonus after start working - 1099 Tax
Filing Weekly Paycheck

-
-

-
-

ĐOÀN THANH PHONG
An Independent Contractor

California HISR License # 92642 AA
B.A. Political Science, Cal Poly Pomona (2006)

MBA, Chapman University (2013)
Trinity Law School, Class of 2019

ZPDOAN@TIU.EDU

714-458-0011
IBOCHARLENE@GMAIL.COM

714-276-5559

NGUYỄN TỐ NHI
An Independent Contractor

California HISR License # 100109 AA

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 7-2-2016 14-2-2016đến Chúa Nhật

CÁC SINH HO T T I TRUNG TÂM CÔNG GIÁOẠ Ạ

3. ÒNG HOPE COMMUNIT

Sinh Hoạt trong tuần:

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

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

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

ứ :
ứ :

Thứ Sáu ầu tháng

Thứ Bảy:

Th Tư
Th Sáu

đ

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

-

pm pm

8:45 am 9 am

Thánh Lễ
ầ ấ VN.

Chầu, Kính Lòng Thương Xót Chúa
& Thánh Lễ

ấ ứ ẹ

Ch u và Kh n Các Thánh TĐ

Kh n Đ c M La Vang

Kính Lòng Thương Xót Chúa

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

Fifth Sunday in Ordinary Time (C)
Luke 5:1-11

Chúa Nhật 07-02-2016

Thứ Hai 08-02-2016

Thứ Tư 10-02-2016

ứ 11-02-2016

Thứ Sáu 12-02-2016

Thứ Bảy 13-02-2016

Chúa Nhật 14-02-2016

- Dòng Ba Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 pm
- Lễ Tạ Ơn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 12:00 pm

- Thánh Lễ Minh Niên . . . . . . . . . . . . 08:00 am – 12:00 pm

- Sinh Viên Công Giáo. . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm

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

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

- Miền Tâ ỳ ế 09:00 am – 03:00 pm
- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:00 am – 05:00 pm
- Sinh Viên Công Giáo. . . . . . . . . . . . 03:00 pm – 09:00 pm

- Giáo Phận Huế Minh Niên . . . . . . 09:00 am – 05:00 pm

Th Năm

y Nam Hoa K Ăn T t . . . .

While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the
word of God, he was standing by the Lake of Gennesaret. He
saw two boats there alongside the lake; the fishermen had
disembarked and were washing their nets. Getting into one of
the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a
short distance from the shore. Then he sat down and taught the
crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to
Simon, “Put out into deep water and lower your nets for a catch.”
Simon said in reply, “Master, we have worked hard all night and
have caught nothing, but at your command I will lower the
nets.” When they had done this, they caught a great number of
fish and their nets were tearing.

They signaled to their partners in the other boat to come to
help them. They came and filled both boats so that the boats
were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at
the knees of Jesus and said, “Depart from me, Lord, for I am a
sinful man.” For astonishment at the catch of fish they had made
seized him and all those with him, and likewise James and John,
the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to
Simon, “Do not be afraid; from now on you will be catching
men.” When they brought their boats to the shore, they left
everything and followed him.

"There are in the end three things that last: faith, hope, and
love, and the greatest of these is love." – 1 Corinthians 13:13

If we have not love, we are nothing (1 Cor 13:2). If we have
not love, our best efforts are useless (1 Cor 13:3). "The man
without love has known nothing of God, for God is Love" (1 Jn
4:8). "The man who does not love is among the living dead" (1 Jn
3:14). Life without love is death. We must have love.

However, it is humanly impossible for us to truly love. It
seems that we are able to love some people almost naturally.
However, without divine intervention, either this is not true love
or God is helping us love without us knowing it. To love is
divine. Even the various expressions of love are divine. For
example, "to err is human, to forgive is divine."

To love, we must realize the necessity of love and its
impossibility by human powers. Then we will ask the Lord to
give us the miracle of love. He will do this by loving us first (1 Jn
4:19) and purifying us through obedience to the truth (1 Pt 1:22).
Love is the fruit of a great, multi-faceted work of the Spirit (Gal
5:22). He graces us with faith, virtue, discernment, self-control,
perseverance, piety, care for our brothers and sisters, and finally
love (2 Pt 1:5-7). Love is a miracle resulting from a series of
miracles. To act from a heart of love, that is, charity, is also a
miracle. To love is divine.

Ask God for love several times a day. He is the only Source
of love, for He is Love (1 Jn 4:16).

Father, may I receive Your love and grow in Your
love so I can give love and act out of charity.

Reflection: TO LOVE IS DIVINE

Prayer:

Promise:

Praise:

Saints of the week
2.11

"Before I formed you in the womb I knew you,
before you were born I dedicated you." —Jer 1:5

Praise You, risen Jesus, soon to come in glory. Be
glorified in our lives.Alleluia!

- Our Lady of Lourdes. On December 8, 1854, Pope
Pius IX proclaimed the dogma of the Immaculate Conception in
the apostolic constitution Ineffabilis Deus. A little more than
three years later, on February 11, 1858, a young lady appeared to
Bernadette Soubirous. This began a series of visions. During the
apparition on March 25, the lady identified herself with the
words: “I am the Immaculate Conception.” Bernadette was a
sickly child of poor parents. Their practice of the Catholic faith
was scarcely more than lukewarm. Bernadette could pray the
Our Father, the Hail Mary and the Creed. She also knew the
prayer of the Miraculous Medal: “O Mary conceived without
sin.” Bernadette was also impressed by the fact that the lady did
not use the informal form of address (tu), but the polite form
(vous). The humble virgin appeared to a humble girl and treated
her with dignity. Through that humble girl, Mary revitalized
and continues to revitalize the faith of millions of people. People
began to flock to Lourdes from other parts of France and from all
over the world. In 1862 Church authorities confirmed the
authenticity of the apparitions and authorized the cult of Our
Lady of Lourdes for the diocese. The Feast of Our Lady of
Lourdes became worldwide in 1907.
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THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 675 � 5

�

�

�

Thông BáoVề Thứ Tư Lễ Tro.

Lịch Lễ Tro,Thứ Tư 10-02-2016.

Thông Báo & Thư Mời

KhấnTam NhậtTết BínhThân 2016

Th Tư L Tro năm nay rơi vào ngày 10 tháng 2 năm 2016
t c ngày mùng ba T t Bính Thân. M c dù là ngày mùng 3 T t
nhưng chún

CĐ Anaheim
CĐ St. Barbara
CĐ St. Columban
CĐ Costa Mesa
CĐ Đức Mẹ La Vang
CĐ Htington B
CĐ Orange
CĐ Polycarp
CĐ
CĐ Tam Biên

CĐ Thánh Linh
CĐ Tustin
CĐ Westminster

tưởng

trưa

Chương Ơn

Lương
Phần thuyết giảng sẽ do LM Nicolas

Toàn Nguyễn, Phó Xứ Đức Mẹ LaVang

Sơ,
Ơn hương
đoàn,

ước

Nhân dịp Tết Bính Thân, Đền Thánh Trung Tâm Công Giáo
sẽ tổ chức Khấn Tam Nhật để cầu nguyện cho các Ân Nhân quá

ứ ễ
ứ ế ặ ế

g ta vẫn phải giữ chay theo luật của Giáo Hội vì n
ẩ

- . : 7:40 pm (Hall)
- . : 6:30 am, 12:00 pm, 5:30 pm
- . : 8:30 pm
- . : 7:00 pm
- . : 8:30 am, 12:00 pm, 5:30 pm
- . each: 7:00 pm
- . : 4:00 pm, 05:30 pm
- . : 8:00 pm
- . 6:30 pm
- . : 6:20 am, 12:10 pm,

4:00 pm, 5:30 pm
- . : 12:00 pm, 8:00 pm
- . : 6:15 pm
- . : 12:00 pm, 4:00 pm, 5:30 pm

Hòa trong niềm vui mừng Tết cổ truyền và cảm tạ hồng ân
Thiên Chúa trong cũ và cầu bình an cho mới, thời

nhớ và cầu nguyện cho những bậc tiền nhân, Ban Chấp
Hành Cộng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange sẽ tổ
chức:

Thời Gian: Thứ Hai, Mùng 8 tháng 02, từ 9 giờ sáng 12
giờ 30 .

Trung Tâm Công Giáo, 1538 Century Blvd.,
SantaAna.

Trình: Nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền, Thánh Lễ Tạ
và Cầu BìnhAn, Múa Lân, Ca Nhạc Mừng Xuân và phát lộc
mừng xuân mới.

biệt Thánh Lễ Minh Niên nay sẽ có sự hiện diện của
hai Cha Kevin Vann và Cha Mai Thanh cùng
nhiều Quý Cha Việt Nam.

phụ trách.
Trân trọng kính mời Quý Ông, Quý Cha, Quý thầy, Quý
Quý Tu sĩ Nam Nữ cùng toàn thể cộng dân Chúa tham

dự, cùng dâng Thánh Lễ Tạ và Cầu bình an cho quê
Việt Nam, cộng cộng giáo xứ và gia ình chúng ta,

thời dâng kính lên Chúa những giây phút tiên trong
dâng lên Ngài cho tất cả những nguyện tốt và cầu

chúc nhau những lời chúc tốt lành nhất trong
Trân trọng kính mời,
Ban Chấp Hành C CG/Việt Nam - GPOrange

ăm
nay không xin phép chu n.

Đức Mẹ HCG:

để
năm năm đồng

để
Đồng

đến

Địa Điểm:

đón

Đặc năm
Đức Đức

Đức
đồng

đồng, đ
đồng để đầu
năm, đẹp

năm.

Đ

Thánh Lễ Minh Niên Bính Thân 2016.Năm

Cố, Ông Bà Tổ Tiên, và B ương
Việt Nam chúng ta. Ba ngày khấn này sẽ đặc biệt cầu xin theo

ước nguyện.

Thánh Lễ Minh Niên năm nay sẽ bắt đầu nghi lễ lúc 9 AM và
Thánh Lễ vào lúc 10 AM có sự hiện diện của Đức Cha Kevin
Vann chủ tế, Đức Cha Mai Thanh Lương và các linh mục trong
Giáo Phận Orange. Kính mời quí Ông Bà và Anh Chị Em tham
dự chương tr

u của Mẹ La Vang và các Thánh
Tử Đạo Việt Nam chúc phúc cho quí Ân Nhân và Thân Quyến
trong Năm Mới được Hạnh Phúc,An Vui và Thịnh Đạt! Xin qu

ùng nhau dâng lên Thiên Chúa một năm mới đẹp l

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

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

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

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

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

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

c Linh Hư
i Viên

cùng Gia Đ
ơn và g

ng ngư
a ăn trưa và văn

ngh

ình An cho gia ình và Quê H

à những ý khấn xin khác mà
chúng ta

ình Khấn và Thánh Lễ Minh Niên vào những ngày
nêu trên. Xin Chúa qua lời cầu bà

òng ngài.

òng
Th ót,

sẽ

* Hãy

ình.
* Hãy

ý khác biệt, giúp nha

ình yêu và th
ình.

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

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

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

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

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

đ
ý

chỉ của các Ân Nhân Đền Thánh v

í
vị sớm gởi các ý Khấn về Trung Tâm Công Giáo để chúng ta
c

ăng hoa đời sống gia
đ

14 tháng 2 năm 2016

đ

p đ

Chương tr

ăm 2016, tức Mồng Một Tết Nguyên Đán cho đến ngày 10
tháng 2 năm 2016, Mồng Ba Tết.

ương
Xót: Con Đường Của Tha Thứ Và H

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

2016 đến chiều Chúa Nhật, 21 th

ình Khấn Tam Nhật sẽ tổ
chức trong ba ngày Tết, khởi sự từ Thứ Hai ngày 8 tháng 2
n

“Lòng Th
òa Giải”

�

�

ình NazarethThông BáoVề Khóa 12 Nazareth

Thông báo của Hội Ái Hữu GP Huế.

Gia Đ

Khóa 12 Nazareth với chủ đề

áng 2 năm 2016.

t

�

�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.
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702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

Vases

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

Địa điểm: Little Saigon, Quậ

Năm

n Cam

Thứ Hai 29/02/2016:

Thứ Ba 01/03 và Thứ :

Thứ 03/03/2016:

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

(Địa chỉ chính xác sẽ đượ

ướng dẫn thực hành

ư

ơn m ơn Đ

c thông
báo sau)

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

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

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

Email:

Tư 02/03

Liên ĐoànLiên lạc: Hành Trình ức TinĐ

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

Quý vị sẽ đ

ý vị sẽ đ

điền ghi
danh

ình,cùng
Chúa & phục vụ tha nhân,

sẽ tổ chức
trong 3 ngày tại Quận Cam.

ìn giữ sức khỏe với

ình vì không ai có thể hiểu rõ h

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

(qua email hay .
Chức

trang trải các chi phí là

thờ
phượng

đến từ Roma cùng

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

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

ường rất hạn chế,
bưu điện)

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

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

Thiên Khí
Năng,

$30/ngày, tức là $90 cho 3 ngày.

Hành Trình Đức Tin

trước ngày 22 tháng 2, 2016

Khóa Dưỡng Sinh
Hướng Dẫn Thực Hành Cải Tiến Sức Khỏe
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Trong N òng Thương Xót, chúng ta chúc cho nhau được hồn an xác mạnh trong tình yêu thương và tha thứ
của Thiên Chúa. Xin Chúa hướng dẫn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong Giáo Phận Orange được luôn sống
chan hòa trong tình yêu thương, đoàn kết.

Nhân dịp đầu năm, Trung Tâm Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận Orange xin chân thành cám ơn tất cả
những đóng góp tài chánh của quí cụ, quí ông bà và anh chị em trong năm đã qua. Xin Chúa chúc phúc lành cho quí vị ân
nhân của Trung Tâm Công Giáo.

Sau cùng, xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho tất cả mọi người để chúng ta cùng nhau xây dựng xã hội, Giáo Hội và gia
ình trong tình yêu của Thiên Chúa ấ ã ban Mùa Xuân cho nhân loại.

ăm Thánh L

đ Đ ng đ

LM Tr n Văn Ki mầ ể
LinhHư ng vàĐiớ ềuHànhTrungTâmCôngGiáo

Trước thềm Năm Mới, xin kính chúc:
- Đức Cha Mai Thanh Lương,
- Quí Đức Ông, Quí Cha,
- Các Thầy Phó Tế, Các Tu Sĩ Nam Nữ, Các Tu Sinh,
- Ban Chấp Hành của Cộng Đồng và các Cộng Đoàn, Hội Đoàn
- Toàn thể Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Dân Việt Nam trong Giáo Phận Orange

Một Năm Mới Khang An, Phúc Lộc
Trong Tình Yêu Của Thiên Chúa Ba Ngôi.

- CĐ. Anaheim $7,725.00
Costa Mesa $5,868.00
Huntington Beach $4,981.00
Đức Mẹ La Vang $30,597.07
Huntington Beach $8,760.00
Orange $7,940.00
St. Barbara $32,005.00
St. Columban $27,383.00
St. Polycarp $13,100.00
Tam Biên $21,265.00
Thánh Linh $20,663.00
TT/Vô Nhiễ ức Mẹ $3,094.00
Tustin $6,865.00
Westminster $25,299.00

- Không cộng đoàn $16,275.00

- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.

- C . Chúa Kitô Cứu Thế $360.00

m Đ

Đ

Tổng cộng $232,180.07

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

20162016Chúc M ng Năm M iừ ớ Bính ThânChúc M ng Năm M iừ ớ Bính ThânChúc M ng Năm M iừ ớ Bính Thân

TỔNG KẾT SỐ TIỀN CÁC CỘNG ĐOÀN
ĐÓNG GÓP CHO QUỸ BẢO TRÌ

ĐỀN THÁNH 2015

Cộng Đoàn Anaheim

Cộng Đoàn Costa Mesa

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang

Cộng Đoàn St. Barbara

- Bà Nguyễn Tiến Lục . . . . . . . . . . . . $100.00

- Chị Tran Ngoc Hoa. . . . . . . . . . . . . . $100.00

- Ông Nguyen Hoang Kevin . . . . . . $100.00
- Bà Nguyen  Nancy . . . . . . . . . . . . . . $100.00

- Ông Bà Bui V Hoang . . . . . . . . . . . . $100.00
- Bà Kim Tran & GĐ . . . . . . . . . . . . . . . $10.00
- Tran Nguyen Tuoi. . . . . . . . . . . . . . . $100.00
- Ông Bà Nguyen Truc . . . . . . . . . . . $100.00
- Ông Bà Nguyen Truc . . . . . . . . . . . $100.00

Thank You

Cộng Đoàn St. Columban

Cộng Đoàn St. Polycarp

Cộng Đoàn Thánh Linh

Cộng Đoàn Trái Tim Vô Nhiễ ức Mẹ

Cộng Đoàn Westminster

Không cộng đoàn

- Gia Dinh Nguyen T. Bich Hang . . $100.00
- Ông Bà Luong Van Chu . . . . . . . . . . $30.00

- Anh Chị Ma Tom & Christine . . . . . $25.00

- Bà Cuong - Bun Ban Mai . . . . . . . $200.00

- Bà Lê Thị Quế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200.00

- Bà Duong Thi Thang . . . . . . . . . . . . $100.00
- Bà Dinh Tuynh . . . . . . . . . . . . . . . . . . $50.00
- Ông Bà Tran Cao Khai. . . . . . . . . . . $100.00
- Gdinh Ho Dac Van . . . . . . . . . . . . . . . $20.00
- Chị Nguyen Phuong Lan. . . . . . . . $500.00

- Ông Bà Tran Van Hanh . . . . . . . . . . $150.00
- Bà Nguyen Thi Thanh . . . . . . . . . . . $200.00
- Ẩn Danh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $50.00
- Ẩn Danh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100.00
- Ẩn Danh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10.00
- Bà Bui Thi Lao . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100.00

m Đ
&

Quyõ
baûo trì

quyõ sinh hoïat Coäng Ñoàng ’15
ÑEÀN THAÙNH

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 675 7�

(tiếp theo trang 1)

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

- Sau cùng về vấn đề ĐTCmời gọi các d
ơn gọi cho

d c đến bao nhiêu linhmục và nữ tu chết v đạo:

ămĐời sốngThánhHiến, ĐTCđ
để lại chomọi người 3 lời là:

ĐTCkhích lệ các tín hữu trở thành thừa sai loan báo
l ương xót của Chúa và Đại hội Thánh Thể
quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành tại thành phố Budapest, thủ đô
Hungari năm 2020. Sứ điệp của ĐTC với gần 1 triệu tín hữu
hiện diện tại buổi như sau

Và ĐTC kết luận:

áng 30-1-16, ĐTC đ
ương và y trở thành những người

thông truyền l ương xót của Chúa cho tha nhân. Trong bài
huấn dụ, ĐTC nói về tương quan giữa l ương xót và sứ
mạng truyền giáo:

hy vọng:

Ngôn sứ, gần gũi và hy vọng.

òng tu hãy
sốt sắng và thành tâm cầu nguyện xin Chúa ban
òng. Ngài nhắ ì tử

Sau khi mời
gọi các tu sĩ cảm tạChúa vìN ã

CEBU -
òng th Ngài công bố

lễ : “

VATICAN - S ã tiếp kiến 20 ngàn tín
hữu hành h Ngài mời gọi họ hã

òng th
òng th

“ ình
yêu th

ãi, và nhiều khi b
ố

òng từ nhân,
ý nghĩa. Anh chị em có thể nuôi d

.”

:
.

òn làmột lời hứa và làmột lời kêu
gọi hãy ra ;

òng từ bi th
Khi anh chị em “ra

bàn và rửa chân.
Chúng ta cần trở thành các chứng tá trong ình
th

củaChúa
ng

cũng là
ớc gì

ình yêu
ì

ình hiệp thông của Giáo Hội và dấn
thân truyền giáo cho các gia ình, giáo xứ, các cộng

ì
òa giải và an bình cho toàn thế giới.”

“
ì khi chúng ta yế

Đó là những hạt giống. Khi làm chứng về Thiên Chúa và t
ương xót của Ngài, với ơn Chúa Kitô, anh chị em có thể

mang lại hy vọng trong nhân loại chúng ta đang bị nhiều lo âu,
sợ h ị cám dỗ nản chí. Anh chị em có thể giúp
tha nhân cảm thấy sức mạnh đ i với của các mối phúc thật, sự
lương thiện, cảm thông, giá trị của l đời sống đơn
giản, đầy ưỡng niềm hy vọng
trong Giáo Hội, ví dụ qua việc đối thoại đại kết

Đề tài Đại Hội Thánh Thể lần
này

Sự hiện diện của Chúa Kitô giữa chúng ta không
phải chỉ là một an ủi, nhưng c

đi như những thừa sai, để mang sứ điệp dịu dàng
của Chúa Cha, ơn tha thứ và l ương xót cho mỗi
người nam nữ và trẻ em. ”, tôi xin anh chị
em suy tư đến hai cử chỉ của Chúa Giêsu liên hệ tới chiều kích
truyền giáo của Thánh Thể. Đó là sự đồng

cuộc sống được t
ương củaChúa biến đổi ó là cách thức tốt đẹp nhất để công

bố lời hứa cho nhân loại. Tấm gương của chúng ta có
thểmở rộng các tâm hồn cho ơn củaChúa Thánh Linh

Thánh Thể là trường dạy khiêm tốn phục vụ, dạy
chúng ta sẵn sàng hiện diện cho tha nhân. trung
tâm sứ mạng làm môn đệ thừa sai. “Ư
Đại Hội Thánh Thể này củng cố anh chị em trong t đối
với Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể. Ước g Đại hội làm
cho anh chị em, như những môn đệ thừa sai, có khả năng mang
kinh nghiệm sâu xa này về t

đ đoàn, và
cácGiáoHội địa phương của anh chị em.Ướcg ĐạiHội này là
menh

Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi trong việc
cảm thấy cần ơn tha thứ của Chúa, v u đuối, sự

Sứ điệp ĐTC Phanxicô bế mạc Đại Hội Thánh Thể quốc
tế ở Cebu

ĐTC kêu gọi trở thành thừa sai Lòng Thương Xót

(VietVatican.org - Ngày 01/02/16)

(VietVatican.org - Ngày 30/01/16)

Chúa Kitô ở nơi anh chị em, niềm Hy vọng vinh quang
của chúng ta

đi

. Đ

ự đến.
Đồng thời,

Đây

gần gũi vớiChúa làmcho chúng tamạnhmẽhơn, và giúp chúng
ta sống đức tin của chúng ta với niềm vui lớn lao hơn!

ương của Người. T
ương này biến đổi và làm cho chúng ta có khả năng thông

truyền cho tha nhân sức mạnh được ban cho chúng ta ừ
ngày chịu phép rửa tội, mỗi người chúng ta được

Cristoforo”, là người mang Chúa Kitô. Mỗi
Kitô hữu là người mang Chúa Kitô!”.

ương xót chúng ta nhận được từ Chúa Cha được
ban cho chúng ta không phải nhưmột an ủi riêng tư, nhưng làm
cho chúng ta trở thành khí cụ để cả những người khác cũng
nhận được cùng hồng ân như vậy. Có một v

ương xót và sứ vụ truyền giáo. Sống l ương
x ương
xót, và làm thừa sai khiến chúng ta ngày càng tăng trưởng hơn
trong l ương xót của Chúa. V
đặc tínhKitô củam ư hỉ như
thế Tin Mừng mới có thể đánh động tâm hồn con người và mở
rộng con tim đónnhậnânphúc t ương”.

VATICAN - ã
tham òngTh
ngày khai mạc 8-12-2015. ã

ã
: Thánh Leopldo Mandic từ Padova, và T

. Ngày 10-2, sẽ
òng Th

; trong số này có khoảng 700 vị sẽ về Roma. sẽ
gặp các vị này Ngài.

giải
các vạ dành riêng choTòaThánh.

Mỗi n m, trong những ngày gầnTết, cộng oàn giáo xứ Phú
Bình, hạt Phú Thọ, Sài Gòn lại tổ chức buổi gặp gỡ và tri ân tất
cả mọi người. Sau ó là tặng những phần quà nhỏ thể hiện tấm
lòng yêu thương dành cho những gia ình nghèo neo ơn, các
cụ cao niên và những người ang au bệnh. Sáng Chúa nhật
31/1/16, GX Phú Bình ã tổ chức Mùa xuân của N m Thánh
Lòng Thương Xót. Bầu khí thật vui tươi rộn ràng khi cha chính
xứ Phú Bình- Giuse Vương Sỹ Tuấn ra chào mừng và chúc tết
tất cảmọi người. Qua những câu chuyện vui cởi mở, những câu
hát hòa vang, cha xứ Tuấn ã gây bầu khí thân thiện giữa mọi
người, làm cho mọi người gần gũi nhau hơn. Cha ã bày tỏ sự
kính trọng, lòng biết ơn, và sự quan tâm tới quý cụ trong những
hoàn cảnh khác nhau. Trong buổi gặp gỡ, giáo xứ cũng thể hiện
lòng tri ân ối với những cụ ông, cụ bà ã gắn bó với mảnh ất
Phú Bình trên 50 n m. Giáo xứ cũng ồng hành, chia sẻ với
những anh chị em ang au bệnh, những gia ình nghèo neo
ơn. Cha chính xứ ân cần th m hỏi từng người và xin Chúa

Xuân ban cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, an vui. Sau
ó, mỗi người ra về với những phần qùa gồm có bánh, ường

sữa vàmột phong bì chúc tuổi.MừngXuânmới BínhThân, xin
chúc quý cụ, quý ông bà và các anh chị tràn ầy phúc lộc và bình
an củaThiênChúa trongN mThánhLòngThươngXót.

Gặp gỡ
Chúa Giêsu cũng là gặp gỡ tình th ình
th

… T
có thêm một

tên mới là “

:“Lòng th

òng tròn tuyệt vời
giữa lòng th òng th
ót làm cho chúng ta trở thành những thừa sai của lòng th

òng th ì thế chúng ta hãy coi trọng
ình, và dấn thân sống nh Kitô hữu. C

ình th

. Đó

để

ĐTC giải thích
rằng

Cho đến nay, gần 1 triệu 400 ngàn người đ
dự các sinh hoạtNămThánhL ươngXót ởRoma từ

có 40% đến từ nước ngoài, đặc
biệt thuộc các ngôn ngữ Tây Ban Nha và Pháp. Đức TGM
Fisichella công bố chi tiết việc di chuyển di hài 2 vị thánh
tông đồ giải tội hánh
Piô Pietralcina từ San Giovanni Rotondo, về Roma nhân dịp
thứ tư lễ tro ĐTC chủ sự thánh lễ với nghi thức
xức tro, và nghi thức sai đi các thừa sai L ương Xót. Có
khoảng 1070 vị Thừa Sai trên toàn Giáo Hội được sự ủy nhiệm
của ĐTC

ngày thứ ba 9-2, để bày tỏ quan tâm của
Sau đó, ngày 10-2, các thừa sai sẽ đồng tế thánh lễ với ĐTC và
trong dịp này các vị sẽ nhận sứ mạng cùng với năng quyền

ă đ

đ
đ đ

đ đ
đ ă

đ
đ

đ đ đ
ă đ
đ đ đ

đ ă

đ đ

đ
ă

Gần 1,4 triệu người đã tham dự các sinh hoạt Năm
Thánh ở Roma

Giáo xứ Phú Bình: Mùa Xuân của Lòng Thương Xót

(VietVatican.org - Ngày 30/01/16)

(Thanhlinh.net - Ngày 01/02/16)

Đ

đ

ĐTC
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Trong N òng Thương Xót, chúng ta chúc cho nhau được hồn an xác mạnh trong tình yêu thương và tha thứ
của Thiên Chúa. Xin Chúa hướng dẫn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong Giáo Phận Orange được luôn sống
chan hòa trong tình yêu thương, đoàn kết.

Nhân dịp đầu năm, Trung Tâm Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận Orange xin chân thành cám ơn tất cả
những đóng góp tài chánh của quí cụ, quí ông bà và anh chị em trong năm đã qua. Xin Chúa chúc phúc lành cho quí vị ân
nhân của Trung Tâm Công Giáo.

Sau cùng, xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho tất cả mọi người để chúng ta cùng nhau xây dựng xã hội, Giáo Hội và gia
ình trong tình yêu của Thiên Chúa ấ ã ban Mùa Xuân cho nhân loại.

ăm Thánh L

đ Đ ng đ

LM Tr n Văn Ki mầ ể
LinhHư ng vàĐiớ ềuHànhTrungTâmCôngGiáo

Trước thềm Năm Mới, xin kính chúc:
- Đức Cha Mai Thanh Lương,
- Quí Đức Ông, Quí Cha,
- Các Thầy Phó Tế, Các Tu Sĩ Nam Nữ, Các Tu Sinh,
- Ban Chấp Hành của Cộng Đồng và các Cộng Đoàn, Hội Đoàn
- Toàn thể Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Dân Việt Nam trong Giáo Phận Orange

Một Năm Mới Khang An, Phúc Lộc
Trong Tình Yêu Của Thiên Chúa Ba Ngôi.

- CĐ. Anaheim $7,725.00
Costa Mesa $5,868.00
Huntington Beach $4,981.00
Đức Mẹ La Vang $30,597.07
Huntington Beach $8,760.00
Orange $7,940.00
St. Barbara $32,005.00
St. Columban $27,383.00
St. Polycarp $13,100.00
Tam Biên $21,265.00
Thánh Linh $20,663.00
TT/Vô Nhiễ ức Mẹ $3,094.00
Tustin $6,865.00
Westminster $25,299.00

- Không cộng đoàn $16,275.00

- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.
- CĐ.

- C . Chúa Kitô Cứu Thế $360.00

m Đ

Đ

Tổng cộng $232,180.07

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

20162016Chúc M ng Năm M iừ ớ Bính ThânChúc M ng Năm M iừ ớ Bính ThânChúc M ng Năm M iừ ớ Bính Thân

TỔNG KẾT SỐ TIỀN CÁC CỘNG ĐOÀN
ĐÓNG GÓP CHO QUỸ BẢO TRÌ

ĐỀN THÁNH 2015

Cộng Đoàn Anaheim

Cộng Đoàn Costa Mesa

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang

Cộng Đoàn St. Barbara

- Bà Nguyễn Tiến Lục . . . . . . . . . . . . $100.00

- Chị Tran Ngoc Hoa. . . . . . . . . . . . . . $100.00

- Ông Nguyen Hoang Kevin . . . . . . $100.00
- Bà Nguyen  Nancy . . . . . . . . . . . . . . $100.00

- Ông Bà Bui V Hoang . . . . . . . . . . . . $100.00
- Bà Kim Tran & GĐ . . . . . . . . . . . . . . . $10.00
- Tran Nguyen Tuoi. . . . . . . . . . . . . . . $100.00
- Ông Bà Nguyen Truc . . . . . . . . . . . $100.00
- Ông Bà Nguyen Truc . . . . . . . . . . . $100.00

Thank You

Cộng Đoàn St. Columban

Cộng Đoàn St. Polycarp

Cộng Đoàn Thánh Linh

Cộng Đoàn Trái Tim Vô Nhiễ ức Mẹ

Cộng Đoàn Westminster

Không cộng đoàn

- Gia Dinh Nguyen T. Bich Hang . . $100.00
- Ông Bà Luong Van Chu . . . . . . . . . . $30.00

- Anh Chị Ma Tom & Christine . . . . . $25.00

- Bà Cuong - Bun Ban Mai . . . . . . . $200.00

- Bà Lê Thị Quế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200.00

- Bà Duong Thi Thang . . . . . . . . . . . . $100.00
- Bà Dinh Tuynh . . . . . . . . . . . . . . . . . . $50.00
- Ông Bà Tran Cao Khai. . . . . . . . . . . $100.00
- Gdinh Ho Dac Van . . . . . . . . . . . . . . . $20.00
- Chị Nguyen Phuong Lan. . . . . . . . $500.00

- Ông Bà Tran Van Hanh . . . . . . . . . . $150.00
- Bà Nguyen Thi Thanh . . . . . . . . . . . $200.00
- Ẩn Danh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $50.00
- Ẩn Danh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100.00
- Ẩn Danh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10.00
- Bà Bui Thi Lao . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100.00

m Đ
&

Quyõ
baûo trì

quyõ sinh hoïat Coäng Ñoàng ’15
ÑEÀN THAÙNH

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 675 7�

(tiếp theo trang 1)

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

- Sau cùng về vấn đề ĐTCmời gọi các d
ơn gọi cho

d c đến bao nhiêu linhmục và nữ tu chết v đạo:

ămĐời sốngThánhHiến, ĐTCđ
để lại chomọi người 3 lời là:

ĐTCkhích lệ các tín hữu trở thành thừa sai loan báo
l ương xót của Chúa và Đại hội Thánh Thể
quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành tại thành phố Budapest, thủ đô
Hungari năm 2020. Sứ điệp của ĐTC với gần 1 triệu tín hữu
hiện diện tại buổi như sau

Và ĐTC kết luận:

áng 30-1-16, ĐTC đ
ương và y trở thành những người

thông truyền l ương xót của Chúa cho tha nhân. Trong bài
huấn dụ, ĐTC nói về tương quan giữa l ương xót và sứ
mạng truyền giáo:

hy vọng:

Ngôn sứ, gần gũi và hy vọng.

òng tu hãy
sốt sắng và thành tâm cầu nguyện xin Chúa ban
òng. Ngài nhắ ì tử

Sau khi mời
gọi các tu sĩ cảm tạChúa vìN ã

CEBU -
òng th Ngài công bố

lễ : “

VATICAN - S ã tiếp kiến 20 ngàn tín
hữu hành h Ngài mời gọi họ hã

òng th
òng th

“ ình
yêu th

ãi, và nhiều khi b
ố

òng từ nhân,
ý nghĩa. Anh chị em có thể nuôi d

.”

:
.

òn làmột lời hứa và làmột lời kêu
gọi hãy ra ;

òng từ bi th
Khi anh chị em “ra

bàn và rửa chân.
Chúng ta cần trở thành các chứng tá trong ình
th

củaChúa
ng

cũng là
ớc gì

ình yêu
ì

ình hiệp thông của Giáo Hội và dấn
thân truyền giáo cho các gia ình, giáo xứ, các cộng

ì
òa giải và an bình cho toàn thế giới.”

“
ì khi chúng ta yế

Đó là những hạt giống. Khi làm chứng về Thiên Chúa và t
ương xót của Ngài, với ơn Chúa Kitô, anh chị em có thể

mang lại hy vọng trong nhân loại chúng ta đang bị nhiều lo âu,
sợ h ị cám dỗ nản chí. Anh chị em có thể giúp
tha nhân cảm thấy sức mạnh đ i với của các mối phúc thật, sự
lương thiện, cảm thông, giá trị của l đời sống đơn
giản, đầy ưỡng niềm hy vọng
trong Giáo Hội, ví dụ qua việc đối thoại đại kết

Đề tài Đại Hội Thánh Thể lần
này

Sự hiện diện của Chúa Kitô giữa chúng ta không
phải chỉ là một an ủi, nhưng c

đi như những thừa sai, để mang sứ điệp dịu dàng
của Chúa Cha, ơn tha thứ và l ương xót cho mỗi
người nam nữ và trẻ em. ”, tôi xin anh chị
em suy tư đến hai cử chỉ của Chúa Giêsu liên hệ tới chiều kích
truyền giáo của Thánh Thể. Đó là sự đồng

cuộc sống được t
ương củaChúa biến đổi ó là cách thức tốt đẹp nhất để công

bố lời hứa cho nhân loại. Tấm gương của chúng ta có
thểmở rộng các tâm hồn cho ơn củaChúa Thánh Linh

Thánh Thể là trường dạy khiêm tốn phục vụ, dạy
chúng ta sẵn sàng hiện diện cho tha nhân. trung
tâm sứ mạng làm môn đệ thừa sai. “Ư
Đại Hội Thánh Thể này củng cố anh chị em trong t đối
với Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể. Ước g Đại hội làm
cho anh chị em, như những môn đệ thừa sai, có khả năng mang
kinh nghiệm sâu xa này về t

đ đoàn, và
cácGiáoHội địa phương của anh chị em.Ướcg ĐạiHội này là
menh

Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi trong việc
cảm thấy cần ơn tha thứ của Chúa, v u đuối, sự

Sứ điệp ĐTC Phanxicô bế mạc Đại Hội Thánh Thể quốc
tế ở Cebu

ĐTC kêu gọi trở thành thừa sai Lòng Thương Xót

(VietVatican.org - Ngày 01/02/16)

(VietVatican.org - Ngày 30/01/16)

Chúa Kitô ở nơi anh chị em, niềm Hy vọng vinh quang
của chúng ta

đi

. Đ

ự đến.
Đồng thời,

Đây

gần gũi vớiChúa làmcho chúng tamạnhmẽhơn, và giúp chúng
ta sống đức tin của chúng ta với niềm vui lớn lao hơn!

ương của Người. T
ương này biến đổi và làm cho chúng ta có khả năng thông

truyền cho tha nhân sức mạnh được ban cho chúng ta ừ
ngày chịu phép rửa tội, mỗi người chúng ta được

Cristoforo”, là người mang Chúa Kitô. Mỗi
Kitô hữu là người mang Chúa Kitô!”.

ương xót chúng ta nhận được từ Chúa Cha được
ban cho chúng ta không phải nhưmột an ủi riêng tư, nhưng làm
cho chúng ta trở thành khí cụ để cả những người khác cũng
nhận được cùng hồng ân như vậy. Có một v

ương xót và sứ vụ truyền giáo. Sống l ương
x ương
xót, và làm thừa sai khiến chúng ta ngày càng tăng trưởng hơn
trong l ương xót của Chúa. V
đặc tínhKitô củam ư hỉ như
thế Tin Mừng mới có thể đánh động tâm hồn con người và mở
rộng con tim đónnhậnânphúc t ương”.

VATICAN - ã
tham òngTh
ngày khai mạc 8-12-2015. ã

ã
: Thánh Leopldo Mandic từ Padova, và T

. Ngày 10-2, sẽ
òng Th

; trong số này có khoảng 700 vị sẽ về Roma. sẽ
gặp các vị này Ngài.

giải
các vạ dành riêng choTòaThánh.

Mỗi n m, trong những ngày gầnTết, cộng oàn giáo xứ Phú
Bình, hạt Phú Thọ, Sài Gòn lại tổ chức buổi gặp gỡ và tri ân tất
cả mọi người. Sau ó là tặng những phần quà nhỏ thể hiện tấm
lòng yêu thương dành cho những gia ình nghèo neo ơn, các
cụ cao niên và những người ang au bệnh. Sáng Chúa nhật
31/1/16, GX Phú Bình ã tổ chức Mùa xuân của N m Thánh
Lòng Thương Xót. Bầu khí thật vui tươi rộn ràng khi cha chính
xứ Phú Bình- Giuse Vương Sỹ Tuấn ra chào mừng và chúc tết
tất cảmọi người. Qua những câu chuyện vui cởi mở, những câu
hát hòa vang, cha xứ Tuấn ã gây bầu khí thân thiện giữa mọi
người, làm cho mọi người gần gũi nhau hơn. Cha ã bày tỏ sự
kính trọng, lòng biết ơn, và sự quan tâm tới quý cụ trong những
hoàn cảnh khác nhau. Trong buổi gặp gỡ, giáo xứ cũng thể hiện
lòng tri ân ối với những cụ ông, cụ bà ã gắn bó với mảnh ất
Phú Bình trên 50 n m. Giáo xứ cũng ồng hành, chia sẻ với
những anh chị em ang au bệnh, những gia ình nghèo neo
ơn. Cha chính xứ ân cần th m hỏi từng người và xin Chúa

Xuân ban cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, an vui. Sau
ó, mỗi người ra về với những phần qùa gồm có bánh, ường

sữa vàmột phong bì chúc tuổi.MừngXuânmới BínhThân, xin
chúc quý cụ, quý ông bà và các anh chị tràn ầy phúc lộc và bình
an củaThiênChúa trongN mThánhLòngThươngXót.

Gặp gỡ
Chúa Giêsu cũng là gặp gỡ tình th ình
th

… T
có thêm một

tên mới là “

:“Lòng th

òng tròn tuyệt vời
giữa lòng th òng th
ót làm cho chúng ta trở thành những thừa sai của lòng th

òng th ì thế chúng ta hãy coi trọng
ình, và dấn thân sống nh Kitô hữu. C

ình th

. Đó

để

ĐTC giải thích
rằng

Cho đến nay, gần 1 triệu 400 ngàn người đ
dự các sinh hoạtNămThánhL ươngXót ởRoma từ

có 40% đến từ nước ngoài, đặc
biệt thuộc các ngôn ngữ Tây Ban Nha và Pháp. Đức TGM
Fisichella công bố chi tiết việc di chuyển di hài 2 vị thánh
tông đồ giải tội hánh
Piô Pietralcina từ San Giovanni Rotondo, về Roma nhân dịp
thứ tư lễ tro ĐTC chủ sự thánh lễ với nghi thức
xức tro, và nghi thức sai đi các thừa sai L ương Xót. Có
khoảng 1070 vị Thừa Sai trên toàn Giáo Hội được sự ủy nhiệm
của ĐTC

ngày thứ ba 9-2, để bày tỏ quan tâm của
Sau đó, ngày 10-2, các thừa sai sẽ đồng tế thánh lễ với ĐTC và
trong dịp này các vị sẽ nhận sứ mạng cùng với năng quyền

ă đ

đ
đ đ

đ đ
đ ă

đ
đ

đ đ đ
ă đ
đ đ đ

đ ă

đ đ

đ
ă

Gần 1,4 triệu người đã tham dự các sinh hoạt Năm
Thánh ở Roma

Giáo xứ Phú Bình: Mùa Xuân của Lòng Thương Xót

(VietVatican.org - Ngày 30/01/16)

(Thanhlinh.net - Ngày 01/02/16)

Đ

đ

ĐTC
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Thông BáoVề Thứ Tư Lễ Tro.

Lịch Lễ Tro,Thứ Tư 10-02-2016.

Thông Báo & Thư Mời

KhấnTam NhậtTết BínhThân 2016

Th Tư L Tro năm nay rơi vào ngày 10 tháng 2 năm 2016
t c ngày mùng ba T t Bính Thân. M c dù là ngày mùng 3 T t
nhưng chún

CĐ Anaheim
CĐ St. Barbara
CĐ St. Columban
CĐ Costa Mesa
CĐ Đức Mẹ La Vang
CĐ Htington B
CĐ Orange
CĐ Polycarp
CĐ
CĐ Tam Biên

CĐ Thánh Linh
CĐ Tustin
CĐ Westminster

tưởng

trưa

Chương Ơn

Lương
Phần thuyết giảng sẽ do LM Nicolas

Toàn Nguyễn, Phó Xứ Đức Mẹ LaVang

Sơ,
Ơn hương
đoàn,

ước

Nhân dịp Tết Bính Thân, Đền Thánh Trung Tâm Công Giáo
sẽ tổ chức Khấn Tam Nhật để cầu nguyện cho các Ân Nhân quá

ứ ễ
ứ ế ặ ế

g ta vẫn phải giữ chay theo luật của Giáo Hội vì n
ẩ

- . : 7:40 pm (Hall)
- . : 6:30 am, 12:00 pm, 5:30 pm
- . : 8:30 pm
- . : 7:00 pm
- . : 8:30 am, 12:00 pm, 5:30 pm
- . each: 7:00 pm
- . : 4:00 pm, 05:30 pm
- . : 8:00 pm
- . 6:30 pm
- . : 6:20 am, 12:10 pm,

4:00 pm, 5:30 pm
- . : 12:00 pm, 8:00 pm
- . : 6:15 pm
- . : 12:00 pm, 4:00 pm, 5:30 pm

Hòa trong niềm vui mừng Tết cổ truyền và cảm tạ hồng ân
Thiên Chúa trong cũ và cầu bình an cho mới, thời

nhớ và cầu nguyện cho những bậc tiền nhân, Ban Chấp
Hành Cộng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange sẽ tổ
chức:

Thời Gian: Thứ Hai, Mùng 8 tháng 02, từ 9 giờ sáng 12
giờ 30 .

Trung Tâm Công Giáo, 1538 Century Blvd.,
SantaAna.

Trình: Nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền, Thánh Lễ Tạ
và Cầu BìnhAn, Múa Lân, Ca Nhạc Mừng Xuân và phát lộc
mừng xuân mới.

biệt Thánh Lễ Minh Niên nay sẽ có sự hiện diện của
hai Cha Kevin Vann và Cha Mai Thanh cùng
nhiều Quý Cha Việt Nam.

phụ trách.
Trân trọng kính mời Quý Ông, Quý Cha, Quý thầy, Quý
Quý Tu sĩ Nam Nữ cùng toàn thể cộng dân Chúa tham

dự, cùng dâng Thánh Lễ Tạ và Cầu bình an cho quê
Việt Nam, cộng cộng giáo xứ và gia ình chúng ta,

thời dâng kính lên Chúa những giây phút tiên trong
dâng lên Ngài cho tất cả những nguyện tốt và cầu

chúc nhau những lời chúc tốt lành nhất trong
Trân trọng kính mời,
Ban Chấp Hành C CG/Việt Nam - GPOrange

ăm
nay không xin phép chu n.

Đức Mẹ HCG:

để
năm năm đồng

để
Đồng

đến

Địa Điểm:

đón

Đặc năm
Đức Đức

Đức
đồng

đồng, đ
đồng để đầu
năm, đẹp

năm.

Đ

Thánh Lễ Minh Niên Bính Thân 2016.Năm

Cố, Ông Bà Tổ Tiên, và B ương
Việt Nam chúng ta. Ba ngày khấn này sẽ đặc biệt cầu xin theo

ước nguyện.

Thánh Lễ Minh Niên năm nay sẽ bắt đầu nghi lễ lúc 9 AM và
Thánh Lễ vào lúc 10 AM có sự hiện diện của Đức Cha Kevin
Vann chủ tế, Đức Cha Mai Thanh Lương và các linh mục trong
Giáo Phận Orange. Kính mời quí Ông Bà và Anh Chị Em tham
dự chương tr

u của Mẹ La Vang và các Thánh
Tử Đạo Việt Nam chúc phúc cho quí Ân Nhân và Thân Quyến
trong Năm Mới được Hạnh Phúc,An Vui và Thịnh Đạt! Xin qu

ùng nhau dâng lên Thiên Chúa một năm mới đẹp l

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

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

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

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

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

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

c Linh Hư
i Viên

cùng Gia Đ
ơn và g

ng ngư
a ăn trưa và văn

ngh

ình An cho gia ình và Quê H

à những ý khấn xin khác mà
chúng ta

ình Khấn và Thánh Lễ Minh Niên vào những ngày
nêu trên. Xin Chúa qua lời cầu bà

òng ngài.

òng
Th ót,

sẽ

* Hãy

ình.
* Hãy

ý khác biệt, giúp nha

ình yêu và th
ình.

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

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

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

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

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

đ
ý

chỉ của các Ân Nhân Đền Thánh v

í
vị sớm gởi các ý Khấn về Trung Tâm Công Giáo để chúng ta
c

ăng hoa đời sống gia
đ

14 tháng 2 năm 2016

đ

p đ

Chương tr

ăm 2016, tức Mồng Một Tết Nguyên Đán cho đến ngày 10
tháng 2 năm 2016, Mồng Ba Tết.

ương
Xót: Con Đường Của Tha Thứ Và H

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

2016 đến chiều Chúa Nhật, 21 th

ình Khấn Tam Nhật sẽ tổ
chức trong ba ngày Tết, khởi sự từ Thứ Hai ngày 8 tháng 2
n

“Lòng Th
òa Giải”

�

�

ình NazarethThông BáoVề Khóa 12 Nazareth

Thông báo của Hội Ái Hữu GP Huế.

Gia Đ

Khóa 12 Nazareth với chủ đề

áng 2 năm 2016.

t

�

�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.
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702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

Vases

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

Địa điểm: Little Saigon, Quậ

Năm

n Cam

Thứ Hai 29/02/2016:

Thứ Ba 01/03 và Thứ :

Thứ 03/03/2016:

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

(Địa chỉ chính xác sẽ đượ

ướng dẫn thực hành

ư

ơn m ơn Đ

c thông
báo sau)

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

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

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

Email:

Tư 02/03

Liên ĐoànLiên lạc: Hành Trình ức TinĐ

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

Quý vị sẽ đ

ý vị sẽ đ

điền ghi
danh

ình,cùng
Chúa & phục vụ tha nhân,

sẽ tổ chức
trong 3 ngày tại Quận Cam.

ìn giữ sức khỏe với

ình vì không ai có thể hiểu rõ h

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

(qua email hay .
Chức

trang trải các chi phí là

thờ
phượng

đến từ Roma cùng

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

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

ường rất hạn chế,
bưu điện)

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

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

Thiên Khí
Năng,

$30/ngày, tức là $90 cho 3 ngày.

Hành Trình Đức Tin

trước ngày 22 tháng 2, 2016

Khóa Dưỡng Sinh
Hướng Dẫn Thực Hành Cải Tiến Sức Khỏe




