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(xem tiếp trang 7)

DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Chúa Nhật 17-1-2016 Số 672CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.  NĂM C.

CÓ CHÚA LO

Có hai vợ chồng một nhà giầu có nhất vùng, họ có một cô con gái rất được
cưng chiều và được lo lắngmọi sự. Hai ông bà đã lựa chọn để cưới cho con gái của
mình một người chồng thật xứng đáng. Đây là một anh chàng hiền lành và đạo
đức. Trước ngày đámcưới bố vợ đãhỏi chàng rể rằng: Anh ã chuẩnbị gì cho đám
cưới chưa? Chàng rể đạo đức trả lời: thưa bác,mọi sự con hoàn toàn phó thác cho
Chúa. Sau đám cưới, bố vợ lại hỏi rằng: Anh phải lo đi làm kiếm tiền nuôi vợ chứ,
chẳng lẽởkhôngmãià?Chàng rể lại trả lời rằng:Dạ thưabố,mọi sựcóChúa lo. Khi
chàngrểvừaravề,ôngnhàgiầu liềnquaysangnóivớivợmìnhrằng:Bàơi, chắccái
thằngnàynócứtưởngtôi làchúacủanóđấy.

ậ ế ì tiệc vui thiếu rượu tại đám cưới
Canađãchết toi rồi. ThiênChúa ãsắpđặtchoconngườicónamcónữvàmọicuộc
hônnhânphải thực hiện điềumàNgười đã thiết lập như chínhChúaGiêsu đãdạy:
“Vì thế, người đànông sẽ lìa chamẹmàgắnbóvới vợmình, và cảhai sẽ thànhmột
xươngmột thịt.Nhưvậy,họkhôngcòn làhai, nhưngchỉ làmộtxươngmột thịt. Vậy
sựgì ThiênChúa ãphốihợp, loàingười khôngđượcphân ly” (Mc10: 8-9). Tiệc cưới
Canacònđượcnhắcmãi cho tớingàyhômnay làbởi vì tiệc cướinàycósựhiệndiện
của Chúa Giêsu, ĐứcMẹ và các thánh Tông Đồ. Khi tiệc cưới không còn rượu, Đức
MẹđãxinChúagiúp, và việcChúahóanước thành rượuđãđể lại rất nhiềubài học:
Bài học thứnhất làChúabày tỏvinhquangvàquyềnnăngcủaNgàiđể cácmônđệ
tin vào Ngài. Bài học thứ hai là Chúa cứu gia đình cô dâu chú rể thoát khỏi tình
trạng bối rối và lo lắng vì không còn rượu trong ngày cưới. Ngài đã cứu họ thoát
khỏi khốn khổ ngay trong ngày đầu đời sống hôn nhân. Bài học thứ ba là Chúa
thamdự tiệc cưới cónghĩa làChúa rất quan tâm tới đời sốnghônnhânmàNgài sẽ
thiết lập thành bí tích sau này. Bài học kế tiếp đó là “cóMẹ” thì mọi sự sẽ được chở
che,MẹMariasẽnângđỡnhữngaichạytớicầucứucùngNgài.

Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Hôn nhân là bí tích tình yêu... Khi vợ chồng nên
một trong hôn nhân, cả hai không còn là hình ảnh dưới trần gian nữa,mà là hình
ảnh củaChúa trên trời.” Vậy ờ ố ấ ầ ớ ãymời
ChúavàMẹMariavàotronggia ìnhchúngta.Khingười tanhấtquyếtmangChúa
vào trong hôn nhân của mình, thì họ sẽ được nâng đỡ và biến đổi. Có những lúc
Chúa sẽ làmchonước lã biến thành rượumàhọ khôngbiết. Để thực hiện điềunày,
chúng ta đặt những câu hỏi sau đây: Khi một người bước vào nhà chúng ta, qua
cách trang hoàng, người ta có nhận ra đây làmột gia đình CôngGiáo hay không?
Người tacó thấygi ìnhchúngtacógiâyphútqui tụbênnhau, ặ ệt làbuổi tối,
cùng nhau cầu nguyện, hướng lòng trí về Chúa, để Chúa giúp mọi người hướng
lòng trí vềnhau?Chúng tacócầunguyệncảmtạChúa trướcbữaănkhông?Không
cógiađìnhnàohoànhảo,mười phânvẹnmười, không thiếu sót điềugì, nhưngkhi
mời Chúa và Mẹ Maria vào trong hôn nhân của mình, chúng ta ã tìm được chìa
khóamởcửavào ờ ố ìnhyêuthương.
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Ngài diễn giải thư thứ nhất của
Thánh Gioan Tông Đồ, nhắn nhủ
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Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:00 PM ñeán 9:00 PM,
baêng taàn 1480 AM

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

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

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

Cha Xöù:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:

ÑOÂ. Phaïm Quoác Tuaán
714-968-1461

8 PM thöù Baûy, 6:30 PM Chuùa Nhaät

3 - 4:30 PM thöù Baûy
11:0

714-963-1811

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

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

PM
0 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng

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

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

Quaûn Nhieäm:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

1100  S. Center St.
Santa Ana, CA 92704

LM. Raphael Xuaân Nguyeân
LM. Phaïm Danh, SVD

714-751-5335

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

PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng

PM thöù Baûy

:00 PM thöù Tö
3

COÄNG ÑOAØN ST. POLYCARP
Saint Polycarp Church

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Laàn Chuoãi Loøng Chuùa TX:

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

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

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

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

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

huùa tuaàn

COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Saint Nicholas Church

Nieân Tröôûng:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

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

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

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

Cha Quaûn Xöù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. 714-

6:30 PM thöù Baûy

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

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

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

COÄNG ÑOAØN WESTMINSTER
Blessed Sacrament Church

14072 S. Olive St.
Westminster, CA 92683

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

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

PM
. tuaàn

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

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

Phoù Vieän Tröôûng:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. Nguyeãn Vaên Tuyeân

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

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

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

COÄNG ÑOAØN ANAHEIM
Saint Boniface Church

NHAØ THÔØ CHUÙA KITOÂ CÖÙU THEÁ
Christ our Savior Catholic Parish

120 N. Janss St. Anaheim, CA 92805

2000 W. Alton Ave., Santa Ana

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Trònh Danh 714-956-3110, Ext. 130

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

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

8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
PM

Leã Chuùa Nhaät:
Phuï Traùch:

Ñaïi dieän:

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

Giaùo Xöù: 714-444-1500

COÄNG ÑOAØN HUNTINGTON BEACH
Saint Bonaventure Church

16400 Springdale
Huntington Beach, CA 92649

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

6:30 PM thöù Baûy

3:30 - 4:30 thöù Baûy

Nguyeãn

OÂ. Nguyeãn Ñöùc Chuyeân 714-883-0729

7:15 PM thöù Saùu haèng tuaàn
PM PM

6:30 PM trong Leã thöù Baûy cuoái thaùng

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

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Traàn Loäc 714-633-5800

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

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

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

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

Phoù Teá Vónh Vieãn:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Chaàu Thaùnh Theå:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

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

Nguyeãn Ñöùc Tuaán 714-554-5304
Sr. Nguyeãn Höông Angeline, LHC 714-867-1514
OÂ. Huøng Jimmy Nguyeãn 714-872-1999
6:30 PM T. Baûy, 6:30 AM, 3:15 PM & 7 PM Chuùa Nhaät
5:30 PM haèng ngaøy
9 AM - 9 PM thöù Ba haèng tuaàn
9 AM thöù Baûy & 7:30 PM thöù Ba
3:30 PM thöù Baûy tuaàn thöù ba

LM. Trònh Minh Thaùi
LM. Nguyeãn Timothy

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

Cha Phoù /Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Traàn Quang Tueä 714 427-3938

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

: 0 M thöù Baûy tuaàn I vaø III.

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

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

Hoaøng

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Vaên Luaân
LM. Nicolas Toaøn Nguy n

714-775-6200
714-775-6200

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

ễ
Sr. Nguy n Tin, LHC 714-775-6200

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

ễ

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

Cha Quaûn Xöù:
Cha Phoù:
Cha Phoùù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

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

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

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

SVD 775-7733 / 775-9465

Nguyeãn AÙnh 714-965-0777
Sr. Leâ Ñöùc Grace, LHC 714-775-9475
Sr. Stella Kim Leâ, LHC 714-775-9475 x 1
Sr. Nguy n Deliah 714-775-9475 x 1
OÂ. Traàn Vaên Tueä 949-292-3984

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

PM

ễ

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

714 725-1180

“Real Estate Agent”
BRUCE NGUYEN

Thành tín - Tận tâm - Nhanh chóng

List nhà chi phí thấp
Có chương trình vay tiền

dành cho người nước ngoài

THIEÂM NGUYEÃN

QUAN TAØI - MOÄ BIA

714 894.3723 Cell: 714 334.3505

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

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

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

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

phuïc vuï
veà

haäu söï

TOBIA CASKETS & FUNERAL

Joseph
NGUYEÃN AÙNH
Di Truù - Baûo Laõnh

10161 Bolsa Ave., #105A

714.965.0777/210-2244373.2376

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

Jennifer & Traàn Quang Phuïc

LINA L. NGUYEN
Chuyeân veà baûo hieåm:

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
OBAMA CARE vaø MEDICARE

714 373.2412

714 720.4489

THAØNH PLUMBING 24/24
Lic. #949538

joetranfarmers gmail.com@

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

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

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

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

hộp số, kéo frame, body & paint

714 638.1622

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

10711  Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92843

(Goùc Nelson & Garden Grove)

www.peekfuneralhome.com

714 726.5434Xin goïi Le:

LE CONSTRUCTION
Chuyeân nghieäp loùt caùc

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

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

, CA 92683

ATLANTIC - TÀI
Auto Glass & Auto Repairs

rebuild engine, transmission, diesel

636-5888 cell 251-2486714. 714.

FLAGS COLLISION CENTER
Body Shop & Mechanical

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

5%
discount

cho nhà thờ

STATE FARM
INSURANCE

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

Agent
Lic. #OD96505

- Phaåm chaát cao
- Giaù caû phaûi chaêng

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

13041 Euclid St., Garden Grove, CA

24 giờ TOWING
FREE ESTIMATE

12796 Nutwood St.
G.G, CA 92840

Law Office of JACKSON F. QUAN

714 or 714660-3377 653-3860

�

�

Tai Nạn Xe Cộ

Thủ Tục Trục Xuất Thuê Nhà
� Luật Di Trú

HOÏC ÑÒA OÁC

714.658-5435
DRE BROKER #01714869

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

www.999inc.net

Hành nghề
Chuyên sửa mọi trở ngại.

ởi, máy lạnh.
Tủ lạnh bị chả ớc

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

L/L Andy:

trên 10 năm.

Máy sư
y nư

ư
o đ

714.468-3862

AC, TỦ LẠNH

Toå Hôïp Luaät Sö
MICHAEL SMITH

714 636.1228DUÕNG PHAÏM

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

Garden Grove, CA 92843

714 531.0341

Tieäm Hoa
LE’S FLORIST

14336 Brookhurst St.
Garden Grove, CA 92843

* Giá đặc biệt cho người Công Giáo

PHI'S AUTO BODY & REPAIR
Complete Auto Bodyworks

307.6669714.

9861 Garden Grove, Garden Grove, CA 92844

"Ask for
Parishioners

Discount "

714 902.5779
714 892-7638

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

HUAÁN ÑIEÄN LAÏNH

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

714-531-3055

ặ , hấp:

Nhận sửa các loại quần áo.

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

n áo cư

SKYLARK DRY CLEANER

11

Xin gọi Vinny Le
Cell: 714.713-8134
Office: 714.541-5351

Lợp mái nhà, và sửa,
việc làm bả ả

ủ loạ
ịnh giá miễ

ệm

o đ
i mái ngói.

Đ

m,
làm đ

n phí,
trên 15 năm
kinh nghi

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

We recommend Boral roofing product
License verification.

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

WESTMINSTER ROOFING

Quý Vị sẽ được:
Giá Tốt Nhất - Tiếp Đón

Ân Cần, Niềm Nở
và Lịch Thiệp.

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

ư

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

714
531-5754

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

Lasting Memory Caskets
L/L Nguyễn Xuân Tỉnh

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

MICHAEL DÖÔNG

NHAØ QUAØN
HERITAGE DILDAY CHAPEL

17911 BEACH BLVD. HUNTINGTON BEACH, CA 92647

(FD-1193)

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

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

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

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

ALL SEASONS

PAUL NGUYỄN

Lic. #855251
L/L TUAÁN

714
Bus: 852.3627
Cell: 425.6890

Joseph’s Plumbing & Rooter

714 531.4249714 531.4249714 531.4249
VINCE PHÖÔÙC LEÂVINCE PHÖÔÙC LEÂ

FREE ESTIMATESFREE ESTIMATES

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

Solar Power, ñeå giaûm bôùt
tieàn ñieän haèng thaùng.

204.8482 310-8589714. 714.�

UNT Driving School
HOÏC ON-LINE - $25.00

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

lớn tuổi - Giúp giải quyết DMV safety.

24 hrs.

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

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

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

Vinh Hadad
(Manager)

- ố ố
ợ

- ử ớ ả
ớ

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



- 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

714
890.1122
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

10

LONG ÑIEÄN LAÏNH
CHUYÊN SỬA VÀ GẮN MÁY LẠNH,

HEAT, ĐIỆN CHO TƯ GIA
VÀ THƯƠNG MẠI.

714 837-6056

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 20124 1 6

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 672 � 3

Nkm 8:2-4a, 5-6, 8-10

1Cor 12:12-30
1:1-4, 4:14-21

Tv 18: 8, 9, 10, 15

CHÚA NH T I I THƯ NG NIÊN.  NĂM C.Ậ I Ờ

- Chúa Nhật 17-01-2016 Chúa Nhật II Thường Niên.  Năm C.
- Thứ Tư 20-01-2016 Thánh Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử ạo.

Thánh Xê-bát-ti-a-nô, tử ạo
- Thứ nê, trinh nữ, tử ạo, lễ nhớ
- Thứ Sáu 22-01-2016 Ngày cầu nguyện cho các thai nhi

được ơn che chở.
- Thứ Bảy 23-01-2016 Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử ạo.
- Chúa Nhật 24-01-2016 Chúa Nhật III Thường Niên.  Năm C.

đ
đ

Năm 21-01-2016 Thánh A đ

đ

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA
(3)

BAØI ÑOÏC II

Is 62:1-5

Baøi trích saùch tieân tri Isaia.

Tv 95:1-2a, 2b-3, 11-12, 13

Haõy ca ngôïi Chuùa baèng moät khuùc ca môùi,
Hôõi hoaøn vuõ, haõy ca ngôïi Chuùa,
Haõy ca ngôïi Chuùa, toân vinh danh thaùnh Ngöôøi.

Ngaøy qua ngaøy, haõy loan truyeàn ôn cöùu ñoä cuûa Ngöôøi,
haõy loan truyeàn vinh hieån Ngöôøi giöõa moïi nöôùc,
vaø nhöõng vieäc laï luøng Ngöôøi giöõa caùc daân.

Caùc taàng trôøi haõy hoan laïc vaø traùi ñaát haõy nhaûy möøng,
bieån vaø muoân loaøi döôùi bieån haõy chuyeån ñoäng;
caùnh ñoàng vaø nhöõng caây coái trong caùnh ñoàng haõy vui
töôi,
vaø caây coái trong röøng xanh haõy nhaûy möøng tröôùc nhan
Chuùa

Vì Ngöôøi ñeán xeùt xöû theá gian,
Ngöôøi seõ xeùt xöû toaøn theá giôùi trong söï coâng minh,
vaø xeùt xöû moïi daân theo chaân lyù cuûa Ngöôøi.

1 Cr 12:4-11

Baøi trích thô thöù nhaát cuûa Thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà gôûi tín
höõu Coârintoâ.

Vì Sion, toâi seõ khoâng im tieáng, vaø vì Gieârusalem, toâi seõ
khoâng nghæ ngôi, cho ñeán khi Ñaáng coâng chính xuaát hieän
nhö aùnh saùng, Ñaáng cöùu ñoä Sion ñeán nhö ngoïn ñuoác saùng
ngôøi. Moïi daân toäc seõ thaáy Ngöôøi laø Ñaáng coâng chính cuûa
ngöôi, vaø moïi ñeá vöông seõ thaáy vinh hieån Ngöôøi. Chính
Chuùa seõ ñaët cho ngöôi moät teân môùi. Ngöôi seõ laø trieàu thieân
vinh hieån trong tay Chuùa, vaø vöông mieän quyeàn bính trong
tay Thieân Chuùa ngöôi, Ngöôi seõ khoâng coøn goïi laø keû bò
ruoàng boû, vaø ñaát ngöôi seõ khoâng coøn goïi laø choán hoang vu.
Ngöôi seõ ñöôïc goïi laø: “Keû Ta öa thích.” Vaø ñaát ngöôi seõ
ñöôïc goïi laø ñaát coù daân cö, vì ngöôi ñeïp loøng Thieân Chuùa vaø
ñaát ngöôi seõ coù daân cö. Thanh nieân seõ ôû cuøng trinh nöõ, vaø
con caùi ngöôi seõ ôû trong Ngöôøi; ngöôøi choàng seõ vui möøng vì
vôï, Thieân Chuùa ngöôi seõ vui möøng vì ngöôi.

Anh em thaân meán, coù nhöõng hoàng aân khaùc nhau, nh ng
vaãn laø moät Thaùnh Thaàn; coù nhieàu chöùc khaùc nhau, nhöng
chính laø moät Chuùa; vaø coù nhöõng haønh ñoäng khaùc nhau,
nhöng chính laø moät Thieân Chuùa, Ngöôøi thöïc hieän heát moïi
caùi trong moïi ngöôøi. Ôn Thaùnh Thaàn ban cho moãi ngöôøi

Đó là ơn Chúa.Lời Chúa T. ạ

Ñ. Haõy loan truyeàn nhöõng vieäc laï luøng cuûa Chuùa
giöõa caùc daân.

Ñ.

Ñ.

. Ñ.

Ñ.

ư

moãi khaùc, coát ñeå möu caàu coâng ích. Ngöôøi thì ñöôïc Thaùnh
Thaàn cho lôøi khoân ngoan, keû khaùc thì ñöôïc lôøi thoâng minh,
theo cuøng moät Thaùnh Thaàn; ngöôøi khaùc ñöôïc ñöùc tin, trong
cuøng moät Thaùnh Thaàn; keû khaùc nöõa ñöôïc ôn chöõa beänh,
trong cuõng moät Thaùnh Thaàn ñoù; coù ngöôøi ñöôïc ôn laøm pheùp
laï, coù keû ñöôïc ôn tieân tri, ngöôøi khaùc ñöôïc ôn phaân bieät caùc
thaàn trí; coù ngöôøi ñöôïc ôn noùi nhieàu thöù tieáng; ngöôøi khaùc
ñöôïc ôn giaûi thích caùc thöù tieáng. Nhöng cuøng moät Thaùnh
Thaàn duy nhaát thöïc hieän taát caû nhöõng ñieàu ñoù. Ngöôøi ban
phaùt ôn rieâng cho moãi ngöôøi theo nhö Ngöôøi quy ñònh.

Chuùc tuïng Ñöùc vua, Ñaáng nhaân
danh Chuùa maø ñeán, bình an treân trôøi vaø vinh quang treân caùc
taàng trôøi. Alleluia.

Khi aáy, coù tieäc cöôùi taïi Cana xöù Galileâa. Vaø coù meï cuûa
Chuùa Gieâsu ôû ñoù. Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä Ngöôøi cuõng
ñöôïc môøi döï tieäc cöôùi. Vaø boãng thieáu röôïu, meï Chuùa
Gieâsu noùi vôùi Ngöôøi: “Hoï heát röôïu roài.” Chuùa Gieâsu noùi
vôùi meï: “Hôõi baø, toâi vôùi baø coù can chi ñaâu, giôø toâi chöa
ñeán.” Meï Ngöôøi noùi vôùi nhöõng ngöôøi giuùp vieäc: “Heã Ngöôøi
baûo gì, thì phaûi laøm theo.” ÔÛ ñoù coù saùu chum ñaù, duøng vaøo
vieäc thanh taåy cuûa ngöôøi Do thaùi, moãi chum ñöïng ñöôïc hai
hoaëc ba thuøng nöôùc. Chuùa Gieâsu baûo hoï: “Haõy ñoå nöôùc
ñaày caùc chum.” Hoï ñoå ñaày tôùi mieäng, vaø Chuùa Gieâsu baûo
hoï: “Baây giôø haõy muùc ñem cho ngöôøi quaûn tieäc!” Vaø hoï ñaõ
ñem ñi. Khi ngöôøi quaûn tieäc neám thöû nöôùc ñaõ hoùa thaønh
röôïu, oâng khoâng bieát töï ñaâu ra, nhöng nhöõng ngöôøi giuùp
vieäc ñaõ muùc nöôùc thì bieát, oâng môùi goïi taân lang maø noùi: “Ai
cuõng ñem röôïu ngon ra tröôùc, khi khaùch ngaø ngaø thì môùi
ñem röôïu xoaøng hôn. Coøn oâng, oâng laïi giöõ röôïu ngon tôùi
giôø naøy.” Chuùa Gieâsu ñaõ laøm pheùp laï ñaàu tieân taïi Cana xöù
Galileâa, vaø ñaõ toû vinh quang Ngöôøi vaø caùc moân ñeä Ngöôøi
tin Ngöôøi.

Đó

ờ ạ ợ

là Lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

Đó Là L i Chúa L y Chúa Kitô, ng i khen Chúa

�

�

ALLELUIA

PHUÙC AÂM

Lc 19:38

Ga 2:1-11

Alleluia, Alleluia -

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.



(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

9

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 17-1-2016 24-1-2016đến Chúa Nhật

CÁC SINH HO T T I TRUNG TÂM CÔNG GIÁOẠ Ạ

3. ÒNG HOPE COMMUNIT

Sinh Hoạt trong tuần:

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

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

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

ứ :
ứ :

Thứ Sáu ầu tháng

Thứ Bảy:

Th Tư
Th Sáu

đ

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

-

pm pm

8:45 am 9 am

Thánh Lễ
ầ ấ VN.

Chầu, Kính Lòng Thương Xót Chúa
& Thánh Lễ

ấ ứ ẹ

Ch u và Kh n Các Thánh TĐ

Kh n Đ c M La Vang

Kính Lòng Thương Xót Chúa

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

Chúa Nhật 17-01-2016

ứ 21-01-2016

Thứ Sáu 22-01-2016

Thứ Bảy 23-01-2016

Chúa Nhật 24-01-2016

- Dự Bị Hôn Nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:00 am – 01:00 pm

- Liên Minh Thánh Tâm. . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

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

- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 04:00 pm

- Liên Huynh Đa Minh . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 11:00 am
- Các Bà Mẹ Công Giáo . . . . . . . . . . . . . . 08:30 am – 11:30 am
- ừ ứ

Th Năm

Th a Sai Đ c Tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 03:00 pm

There was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was
there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When
the wine ran short, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.”
And Jesus said to her, “Woman, how does your concern affect me? My
hour has not yet come.”

His mother said to the servers, “Do whatever he tells you.” Now
there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings,
each holding twenty to thirty gallons. Jesus told them, “Fill the jars with
water.”

So they filled them to the brim. Then he told them, “Draw some out
now and take it to the headwaiter.” So they took it. And when the
headwaiter tasted the water that had become wine, without knowing
where it came from — although the servers who had drawn the water
knew —, the headwaiter called the bridegroom and said to him,

“Everyone serves good wine first, and then when people have drunk
freely, an inferior one; but you have kept the good wine until now.”
Jesus did this as the beginning of his signs at Cana in Galilee and so
revealed his glory, and his disciples began to believe in him. The people
were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether
John might be the Christ. John answered them all, saying, “I am
baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I am not
worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with the
Holy Spirit and fire.” After all the people had been baptized and Jesus
also had been baptized and was praying, heaven was opened and the
Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice
came from heaven, “You are my beloved Son; with you I am well
pleased.”

"For Zion's sake I will not be silent, for Jerusalem's sake I will not be
quiet, until her vindication shines forth like the dawn and her victory
like a burning torch." – Isaiah 62:1

At the wedding of Cana, Mary told Jesus: "They have no more wine"
(Jn 2:3). Jesus seemed to respond that He wasn't going to do anything
about it because His hour had not yet come (Jn 2:4). Then Jesus changed
the water into wine (Jn 2:9). Did Jesus change His mind? Did Mary talk
or pray Jesus into changing His mind? Can our prayers get God to do
things for us?

The answer to these questions is "No." God doesn't change His mind
(see Mal 3:6), and we don't have to talk or pray God into doing things for
us. He loves us so much that He wants to do for us much more than we
can ever want done.

The purpose of this conversation between Mary and Jesus may be to
show us the importance and power of Mary's prayer and also of our
prayers. Prayer is one of our major ways of participating in God's plan.
We are not just the beneficiaries of the Lord's work; we are co-workers
with Him (1 Cor 3:9). We are not merely incidental to the Lord's work;
we are so important that we can even move up the timing of God's plan
(see 2 Pt 3:12). Because the Lord has chosen to make us important, our
prayers are extremely important. Pray accordingly.

Father, teach me why I pray.
"It is one and the same Spirit Who produces all these gifts,

distributing them to each as He wills." – 1 Cor 12:11
PraiseYou,All-holy Lord Jesus, risen Lord and King Who is

to come!All glory and honor belong toYou.

St. Fabian (c. 250) was a Roman layman who came into the
city from his farm one day as clergy and people were preparing to elect a
new pope. Eusebius, a Church historian, says a dove flew in and settled

Reflection: WHYPRAY?

Prayer:
Promise:

Praise:

Saints of the week:
1.19 -

Second Sunday in Ordinary Time ©
John 2:1-11

on the head of Fabian. This sign united the votes of clergy and laity, and
he was chosen unanimously. He led the Church for 14 years and died a
martyr's death during the persecution of Decius in 250A.D.. St. Cyprian
wrote to his successor that Fabian was an “incomparable” man whose
glory in death matched the holiness and purity of his life. In the
catacombs of St. Callistus, the stone that covered Fabian's grave may
still be seen, broken into four pieces, bearing the Greek words, “Fabian,
bishop, martyr.”

St. Vincent of Zaragossa (d. 304) When Jesus deliberately
began his “journey” to death, Luke says that he “set his face” to go to
Jerusalem. It is this quality of rocklike courage that distinguishes the
martyrs. Most of what we know about this saint comes from the poet
Prudentius. His Acts have been rather freely colored by the imagination
of their compiler. But St. Augustine, in one of his sermons on St.
Vincent, speaks of having theActs of his martyrdom before him. We are
at least sure of his name, his being a deacon, the place of his death and
burial. According to the story we have (and as with some of the other
early martyrs the unusual devotion he inspired must have had a basis in a
very heroic life), Vincent was ordained deacon by his friend St. Valerius
of Zaragossa in Spain. The Roman emperors had published their edicts
against the clergy in 303, and the following year against the laity.
Vincent and his bishop were imprisoned in Valencia. Hunger and torture
failed to break them. Like the youths in the fiery furnace (Book of
Daniel, chapter three), they seemed to thrive on suffering. Valerius was
sent into exile, and Dacian, the Roman governor, now turned the full
force of his fury on Vincent. Tortures that sound very modern were tried.
But their main effect was the progressive disintegration of Dacian
himself. He had the torturers beaten because they failed. Finally he
suggested a compromise: Would Vincent at least give up the sacred
books to be burned according to the emperor's edict? He would not.
Torture on the gridiron continued, the prisoner remaining courageous,
the torturer losing control of himself. Vincent was thrown into a filthy
prison cell – and converted the jailer. Dacian wept with rage, but
strangely enough, ordered the prisoner to be given some rest. Friends
among the faithful came to visit him, but he was to have no earthly rest.
When they finally settled him on a comfortable bed, he went to his
eternal rest.

1.22 -



:

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

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

9 cents/lb (bao thuế)

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

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

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

đến
4 ngày tới Sài

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

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

David Q. Hoang

Đặc biệt: mỗi tháng có hai chuyến hàng đi bằng đường
biển

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

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

ang về lại Cali. giá
thật rẻ.

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

Garden Grove, CA 92843
714. 909-9680

I I CNDEPENDENCE NSURANCE ENTER

www.iinscenter.com

Chuyên Về Các Dịch Vụ
�

�

�

�

�

�

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

Notary
MEDICARE / OBAMACARE

12112 Brookhurst St #15 - Garden Grove, CA 92840

714-775-3400

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

10286 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843
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702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 1/2016

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 672 � 5

�

�

�

Thánh Lễ Tri Ân Nhân Dịp ức Cha Mai Thanh Lương Nghỉ
Hưu.

Thông Báo Về Dạ Tiệc Mừng Ngày Tình Yêu và Vui Xuân
BínhThân 2016

Thư Mời Tham Dự Lễ Kính Thánh Gioan Bosco và Hội Ngộ
Tân Niên ngày 31-10-2016 của Hiệp Hội Tông Đồ Giáo Dục
Don Bosco.

Đ

Ngày 20 tháng 12 vừa qua òng Báo Chí Tòa Thánh
ã chấp nhận

1 trang: $2,400.00
½ trang: $1,250.00
¼ trang: $700.00

Nhằm tạ ội họp mặt trong một bầ ạnh
và thân thiệ ể vinh danh tình yêu và cùng nhau vui xuân Bính
Thân 2016, Gia ình Nazareth Cộ ồng Công Giáo Việt Nam
Giáo Phận Orange sẽ tổ chức dạ tiệ ứ 7 với chủ
ề “CHO TÌNH YÊU TH ẠNH PHÚC MỌI

NhÀ” tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove vào tối Chúa
Nhậ ừ ế ời là
$35.

Phầ ệ ặc sắc sẽ do ban nhạc The Family Band và thân
hữu thực hiện. Vì không phải là một sinh hoạt gây quỹ nên thự

ợc chọn lự ặc biệt cho buổi dạ tiệc nầy. Sẽ có phần tặng
bông hồng, xổ số tặng quà Tết giá trị và các trò ch ộn. Dạ
tiệc Valentine nầ ợc mở rộng cho tất cả mọ ời trong cộ
ồng, không phân biệ n thể, tôn giáo hay tuổi tác.

ình Nazareth trân trọng kính mời và hân hoan tiế
à, anh chị em và thân hữ ến tham dự.

Xin vui lòng liên lạc vớ ể giữ chỗ: A/c Mừ
ợng, 714-533-4660; A/c Hòa

Thi, 949- 241-3978;A/c Duyệt Luông. 714-775-5494

Văn Ph
Đức Thánh Cha Phanxicô đ

n đ
Đ ng Đ

c Valentine năm th
đ ĂNG HOA, CHO H

6 đ

n văn ngh đ

a đ

ng
đ

Gia Đ p đón
quý ông b u đ

i các A/c sau đây đ

đưa
tin: đơn xin nghỉ hưu của
Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange.

Thánh lễ tri ân sẽ được tổ chức tại nhà thờ St. Columban vào
thứ Hai 18 tháng 1 năm 2016 lúc 3 giờ chiều. Trong dịp này báo
Orange County Catholic của điạ phận có nhận đăng những lời chúc
mừng ngài trên báo, ai có nhu cầu xin liên lạc: Patty Brooks ở số
phone (714) 323-9972 hoặc email

Ngày hết hạn là 12 tháng 1 năm 2016.
Giá biểu như sau:

o cơ h u khí vui tươi, lành m

t, ngày 14 tháng 2 năm 2016 t n 11 đêm. Giá vé m

c
đơn đư

ơi vui nh
y đư i ngư

t đoà

ng
& Lan, 714-538-5161; A/c Sơn Phư

pbrooks @freedom.com

Ban Ñieàu Haønh Hieäp Hoäi Toâng Ñoà Giaùo Duïc vaø Hoäi Cöïu
Hoïc Vieân Don Bosco Haûi Ngoaïi traân troïng kính môøi Quí Ñöùc
Cha, Quí Ñöùc OÂng, Quí Cha, quí Tu Só Nam Nöõ, quí vò trong Ban
Ñieàu Haønh, Caùc Ban Ngaønh Chuyeân Moân, quí vò Khu vaø Chi
Hoäi Tröôûng, quí vò aân nhaân, quí vò chuû nhaân caùc cô sôû thöông maïi
vaø dòch vuï, quí vò hoäi vieân vaø gia ñình thuoäc Hieäp Hoäi Toâng Ñoà
Giaùo Duïc Don Bosco, cuõng nhö caùc anh chò em Hoäi Cöïu Hoïc
Vieân Don Bosco nam California vaø gia ñình bôùt thôøi giôø quí baùu
ñeán tham döï Leã kính Thaùnh Gioan Bosco vaø Hoäi Ngoä Taân Nieân,
toå chöùc ngaøy Chuùa Nhaät 31-01-2016 taïi TTCGVN, Santa Ana,
1538 N. Century Blvd., Santa Ana, CA 72703.

Thôøi gian: töø 9 giôø 30 saùng ñeán 1 giôø chieàu (9 giôø 30: sinh
hoaït – 10 giôø 30: thaùnh leã ñoàng teá – 11 giôø 30: Tieäc Möøng vaø

V eä).
Söï hieän dieän cuûa quí vò seõ laø nieàm vinh haïnh vaø söï khích leä

lôùn lao cho Hieäp Hoäi chuùng toâi trong coâng cuoäc toâng ñoà, baùc aùi
ñoái vôùi thanh thieáu nieân ngheøo, ñaëc bieät laø caùc treû em moà-coâi,
khuyeát taät, bò boû rôi, lang thang heø phoá, ngheøo ñoùi vaø thaát hoïc taïi
queâ nhaø.

Traân troïng kính môøi vaø caûm taï söï hieän dieän ñoâng ñuû cuûa quí
vò.

- T/M. Ban Ñieàu Haønh : Vuõ Ngoïc Oaùnh, Hoäi Tröôûng.

ă

Để g
ề ờ

ộ ồ ế ự
ắ ầ ừ ế 4 năm 2016.

ng đ

ăn do đầu bếp Kim

Văn

đáng quý

văn ph

n Ngh

�

�

Ban iều Hành Tác Viên Tin Mừng (TVTM) Trân Trọng
Thông Báo

Tiệc Hỗ Trợ Cho Ơn Gọi Của Gx Thánh Linh (Holy Spirit)
21 AnnualVocation Banquet

Đ

iúp Kitô Hữu sống Lời Chúa tron

: mỗi tối thứ Hai từ 7:00 pm – 9:15 pm vào các ngày
Jan 11, 18, 25, Feb 1, 15, 22, 29, Mar 7, 14, 21, 28,Apr 4, 11 và 18.

: nhà thờ St Barbara số 730 S. Euclid St., Santa Ana,
CA92704.

á  ,
3, (714) 554-4211 ờ à ừ ứ

ứ
Khánh Phạm (714) 458-2220 - Huệ Vũ (714) 725-4875 - Thu

Lan (714) 360-8415
ộ ạ òng giáo xứ St. Barbara, attention:

Cha Thái.

Xin kính mời cộ ồng dân chúa tham dự buổi tiệc hỗ trợ cho
ọ ợc tổ chức tại:

Holy Spirit's Doyle Hall
Thứ Bảy ngày 23 tháng giêng, 2016 , gặp gỡ

6g30, tiệc 7 giờ tối
: Giá ủng hộ tham dự thức

Võ nấu.

: Phòng Giao Xứ
Thánh Linh (Holy Spirit Parish Office) 714 963-1811.

Sự hiện diện của Quý Vị là những hỗ trợ thật và cần
thiết làm Linh Mục phục vụ
cho Giáo Phận Orange.

Nếu Quý Vị không thể tham dự tiệc và muốn ủng hộ tài chánh
xin gửi check về òng Giáo Xứ

g mùa Chay Năm Thánh
Lòng Chúa Thương Xót 2016, Ban Đi u Hành TVTM xin m i
c  ng đ ng dân Chúa đ n tham d

b t đ u t ngày 11 tháng 1 đ n ngày 18 tháng

Trung Tâm Công Gi o 1538 N. Century Blvd.,
Santa Ana, CA 9270 trong gi l m việc t th
Hai đến th Năm.

N  p đơn ghi danh t i văn ph

Ơn G  i đư

$30 một người

cho các Tu Sinh đang theo đuổi ơn gọi

Hành Trình Thiêng Liêng Mùa
Chay

Thời gian

Xin liên lạc:

THỜI GIAN:

GÍAVÉ THAM DỰ

ÌNH: thuộc
Giáo Phận.

: Holy Spirit Parish Office,
17270 Ward St. FV 92708, CA92708.

Địa điểm

ĐỊAĐIỂM:

LIỀN LẠC ĐỂ

** Checks xin đề: “Holy Spirit Vocations Awarness
Program”

st

CHƯƠNG TR Chia sẻ về Ơn gọi của các Thầy

ĐÓNG GÓP TÀI CHÁNH HOẶC GIỮ
CHỖ CHO TIỆC HỖ TRỢ ƠN GỌI

Ban Đi u Hành TVTMề
LM Joseph Nguyễn Thái

�

� Ý truyền giáo:

Ý chung: C u cho vi c đ i tho i chân thầ ệ ố ạ ành giữa những
người thuộc các tôn giáo khác nhau, mang lại các kết quả
hoà bình và công lý.

Cầu cho các Kitô hữu, có thể vượt qua
những chia rẽ, nhờ các phương thế đối thoại, tình bác ái
huynh đệ và ân ban của Chúa Thánh Thần.



Đ c Thánh Cha Phanxicô ã công bố m Năm Thánh

đ c bi t” g i là

với việcmởCửaThánh t Thánh Phêrô vào

08-12-2015 ngàyĐ i l Đ cM VôNhi mnguyên tội, và kết

thúcvào20-11-2016ngàyĐ i lễChúaGiêsuKitô,VuaVũTrụ.

đ tđư cơntoànxá, trongNămthánh, cácKitôhữucần:

1.-Khôngmắctội trọng

2.- LãnhnhậnBíTíchHoàGiải

3.-ThamdựThánh lễvà rướcMìnhMáuThánhChúa

ầ ệ ứ Kinh NămThánh

LòngThươngXót,KinhLạyCha,...)

5.-Đihànhhươngtại cácnhà thờđượcchỉ ị

NhữngđịađiểmhànhhươngtrongGiáophậnOrange là:

566 S Glassell St,

Orange,CA92866

31520

CaminoCapistrano,SanJuanCapistrano,CA92675

900 W. La Habra

Boulevard, LaHabra,CA90631

13280 Chapman Ave, Garden

Grove,CA92840

727 N Minter St, Santa Ana, CA

92701

ứ đ ở “

ặ ệ ọ . Năm Thánh

bắt đầu ại Đền thờ

ạ ễ ứ ẹ ễ

ạ

Để ạ ợ

4.- C u nguy n theo ý Đ c Thánh Cha (

đ nh

“ òng Thương xót”Năm Thánh L

1. Cathedral of the Holy Family:

2. Mission Basilica San Juan Capistrano:

3. Our Lady of Guadalupe Church:

4. The Christ Cathedral:

5. St Joseph Church:

ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH
L ƯƠNG XÓTÒNG TH

6 � Chuùa Nhaät ngaøy 17-1-2016  -  Chuùa Nhaät II Thöôøng Nieân - Naêm C

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

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

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

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

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

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

khoác lên ng
ình ìm kiếm, yêu th

òng
Th òng nhiệt
thànhmangTinMừng

ìn thấy òng Th

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

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

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

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

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

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

đ

đ

Chúa đang đem l

húng con, / đểNămThánh L

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

Phanxicô, Giáo Hoàng

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 672 7�

(tiếp theo trang 1)

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

Mỗi người Anh Chị Em mà chúng ta có bổn phận yêu mến
chính là thân thể của Chúa Kitô. Thiên Chúa đ

để đồng hóa với chúng ta. Người đau khổ chính là Chúa Kitô
chịu khổ đau.

ơ quan điều hành tổ chức Năm
Thánh) cho biết như trên. Ngài nhắc lại nh hương
và bước quaCửaNămThánh: trong bài giảng hôm lễ khaimạc và
mở cửa Năm Thánh,

ĐTC Phanxicô mong muốn Năm Thánh là một biến cố của
Giáo Hội được sống trong mỗi giáo phận, để tái khám phá sức
mạnh của l thương xót trong đời sống thường nhật. Từ các nơi
trên thế giới, có những chứng từ cảm động về sự tham gia đông
đảo của các tín hữu nhân dịpmởCửaNămThánh tại cácGiáoHội
địa phương. Riêng tại Roma, các Nhà Thờ Chính T

ón tiếp hết làn sóng tín hữu. Họ đứng đầy
quảng trường để chờ đợi đến lượt tiến qua Cửa Năm Thánh. Sự
hiện diện đông đảo của tín hữu chứng tỏ rằng việc gặp gỡ Chúa
Kitô và cảmnghiệm sự dịu dàng và tha thứ củaThiênChúa là nhu
cầu của mỗi người, để nhận r

ơi x
Tới cuối Năm Thánh, vào 20-11-2016, dự kiến sẽ có khoảng

33 triệu người đến hành hương tại Roma. Những đoàn tín hữu
cầm Thánh Giá bước đi trên con đường H

ô tả đề nghị của Tổng Thống Obama là “vừa
phải.” ĐC nhấn mạnh sẽ cấm tín hữu mang vũ khí và đeo vũ khí
công khai tại những nơi công cộng thuộc giáo phận Dallas, bất
chấp một điều khoản mới đây của tiểu bang Texas, cho phép giữ
vũ khí bên m khai nơi công cộng. Những năm

ã nhập thể và nhập
thế

ÐTGM Rino Fisichella (Chủ Tịch Hội òa Thánh Tái
Truyền Giảng Tin Mừng, là c

ý nghĩa việc hà

ÐTC Phanxicô nói:

òng

òa và các Ðền
Thánh không

a ý nghĩa ẩn trong các biến cố bi
thảm từng xảy ra n ã hội và cuộc sống.

òa Giải
Ðền Thánh Phêrô là những chứng tá

ã viết trên trang của ngài:

ình và

�

�

1 triệu 25 ngàn người hành hương Roma trong vòng 1
tháng ầ ủ òng Thương Xót

ỳ ủ ộ ổ ố ệ ìm
biện pháp hạn chế tự do sử dụng vũ khí

đ u c a Năm Thánh L

HĐGM Hoa K ng h T ng Th ng Obama trong vi c t

(VietVatican.net,
9-1-2016)

Đồng T

đủ để đ

để tiến về Cửa
Năm Thánh ở đức tin đầy
cảmđộng.

Thứ Ba, 5-1-2016, ĐC Kevin Joseph Farrell (Dallas, Texas)
đ

ĐC Farrell m

đeo công

"bước qua Cửa này có
nghĩa là khám phá chiều sâu L ương Xót của Chúa Cha,

ười đón nhận, và Chúa đích thân gặp gỡ mỗi người.
Chính Chú

ương
xót… Bước qua Cửa Năm Thánh khiến chúng ta cảm thấy m
được tham dự vào màu nhiệm t ương. Chúng ta từ bỏ mọi
h độ này không hợp với người
được yêu thương; đúng hơn, chúng ta sống niềm vui khi được gặp
ÂnThánhbiến đổimọi sự.”

“Tạ ơn Chúa, cuối cùng, đ
ười cam đảm bổ sung vào bộ luật đáng xấu hổ của chúng ta, để

kiểm soát vũ khí hầu giảm thiểu số vụ giết người và tự sát – là điều
đ đất nước này.”

òng Th
Ðấng mọi ng

a tìm kiếm chúng ta! Chính Chúa
Ðây là một n òng th

ình
ình th

ình thức sợ hãi và kinh khiếp, vì thái

blog ã có
ng

ã trở thành nạn dịch trên

đến gặp chúng ta!
ăm giúp chúng ta gia tăng xác tín về l

(WHĐ, 9-1-2016)

qua, HĐGMHoa Kỳ đ
đó có việc phản đối hôn nhân đồng tính, lên án nạn buôn người,
kêu gọi hủy bỏ án tử h đổi chính
sách về hiện tượng nhập cư.

n HĐGM Hoa Kỳ công bố (sau phát biểu của Tổng
ThốngObama về sự cần thiết phải có những biện pháp điều chỉnh
việc bán và phổ biến vũ khí) có đoạn viết:

Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, trong năm 2013, hơn 33 ngàn người đ

không cấp giấy phép kết hôn cho các cặp vợ
chồng đồng tính (phải tuân theo luật pháp của tiểu bang là cấm
hôn nhân đồng tính), dù vào cuối tháng 6-2015, Tối Cao Pháp
Viện Hoa Kỳ đ đồng tính trên tất cả 50
tiểu bang.

định vào cuối tháng ba của

Luật sư của bà Kim Davis (bà là nhân viên hộ tịch quận hạt
Kentucky, đ
đồng tính, rồi bà phải ngồ ường
lệnh t ường của chánh ánMoore.

guyễn Văn Nhơn
(TGMHà Nội) đ đọc diễn văn chào mừng

đến thăm Giáo Hội Công Giáo tại Việt
Nam, và cách riêng, đến thămTGPHà Nội:

(Ep 4: 5).
ĐHY Phêrô cũng nhắc tới những trợ giúp đầy

đệ và sự hiệp
thông trong

Đáp lại, ĐHYReinhardMarx chia sẻ rằng chuyến viếng thăm
ViệtNam trong 9 ngày làmột đóng góp nhỏ bé vào sự giao lưu thế
giới:

ã can thiệp vào một loạt chính sách, trong

ình, và thúc giục Quốc Hội thay

ã
chết vì súng

ã ra lệnh cho các nhân viên hộ tịch của
tiểu bang Alabama

ã hợp pháp hóa hôn nhân

ã mâu thuẫn với một quyết
TòaÁnTối CaoAlabama (nhân viên hộ tịch không cấp giấy phép
kết hôn cho các cặp vợ chồng

ã nhất quyết từ chối cấp giấy hôn thú cho những cặp
i tù 5 ngày vào tháng 9 vì coi th

òa) ã hoan nghênh lập tr

Ngày 10-1-2016, tại Hà Nội, ÐHYPhêrô N
ã long trọng ÐHYChủ

Tịch HÐGM Ðức Quốc

ý nghĩa mà Giáo
HộiCôngGiáo tạiÐứcQuốc ã dành choGiáoHộiCôngGiáo tại
Việt Nam trong nhiều n ÐHY
Reinhard Marx là dấu chỉ ình huynh

ÐứcKitô.

Văn kiệ

đạn.

Chánh án RoyMoore đ

Moore nhận định rằng: phán quyết của Tối Cao Pháp Viện
Hoa Kỳ đ

đồng tính).

đ

đ
ăm qua. Chuyến viếng thăm của

để củng cố t

“HĐGM Hoa Kỳ đề
nghị phải có những chính sách hợp lý nhằm giảm thiểu lâu d

đề phức tạp, với nhiều khía cạnh, mang nhiều h

đ

ài
tình trạng bạo lực có vũ khí. Nạn bạo lực trong xã hội chúng ta là
một vấn ình thức.
Ngay cả nếu nh

ã trở nên một trong
'cùn

“tôi muốn học hỏi từ Giáo Hội Việt Nam trong kinh nghiệm
của mình, và cũng muốn Giáo Hội ở Ðức Ðiều
này làm chúng ta lớn lên trong tình hiệp thông... Cảm

ã quy tụ chúng ta với
nhau, trong gia ình của Chúa; nhìn thấy nhau không phải chỉ
quamạng l ruyền thông hoặcmạng xã hội, nh

ã gần gũi những ng

ã hội. Không

ình.”

ư không có biện pháp nào giảm bớt được mọi
hành động bạo lực có vũ khí, chúng tôi vẫn hoan nghênh những
nỗ lực cứu các sinh mạng và giúp cộng đồng được sống an toàn.
Chúng tôi hy vọng Quốc Hội sẽ nghiêm túc đưa ra vấn đề này,
xemxétmọi khía cạnh có liên quan.”

“chúng ta, dù đến từ
những dân tộc và nền văn hoá khác nhau, đ

g một Chúa, một đức tin và một Phép Rửa…'”

được hiểu biết.
ơnAnhChị

Em về cuộc cử hành này, và cảm ơn Chúa đ

ưới t ưng là trực tiếp
với nhau. Chúa Giêsu đ ười bị bỏ rơi và bất
hạnh khổ đau, chúng ta cũng phải như vậy. Là con cái Giáo Hội,
chúng ta có ơn gọi mạnh mẽ để sống điều này. Phải mang hy
vọng cho x đóng kín nhưng luôn rộng mở với mọi
người; đồng thời, chúng ta cũng khuyến khích và giúp đỡ nhau
trongơngọi và sứmệnh củam

�

�

Chánh án Tòa Tối Cao tiểu bang Alabama ra lệnh ngưng
cấp giấy phép hôn nhân đồng tính

ÐHY Reinhard Marx, Chủ Tịch HÐGM Ðức Quốc, th
ế H ạ ệ

(VietCatholic.net, 6-1-2016)

(VietCatholic.net, 10-1-2016)
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Đ c Thánh Cha Phanxicô ã công bố m Năm Thánh

đ c bi t” g i là

với việcmởCửaThánh t Thánh Phêrô vào

08-12-2015 ngàyĐ i l Đ cM VôNhi mnguyên tội, và kết

thúcvào20-11-2016ngàyĐ i lễChúaGiêsuKitô,VuaVũTrụ.

đ tđư cơntoànxá, trongNămthánh, cácKitôhữucần:

1.-Khôngmắctội trọng

2.- LãnhnhậnBíTíchHoàGiải

3.-ThamdựThánh lễvà rướcMìnhMáuThánhChúa

ầ ệ ứ Kinh NămThánh

LòngThươngXót,KinhLạyCha,...)

5.-Đihànhhươngtại cácnhà thờđượcchỉ ị

NhữngđịađiểmhànhhươngtrongGiáophậnOrange là:

566 S Glassell St,

Orange,CA92866

31520

CaminoCapistrano,SanJuanCapistrano,CA92675

900 W. La Habra

Boulevard, LaHabra,CA90631

13280 Chapman Ave, Garden

Grove,CA92840

727 N Minter St, Santa Ana, CA

92701

ứ đ ở “

ặ ệ ọ . Năm Thánh

bắt đầu ại Đền thờ

ạ ễ ứ ẹ ễ

ạ

Để ạ ợ

4.- C u nguy n theo ý Đ c Thánh Cha (

đ nh

“ òng Thương xót”Năm Thánh L

1. Cathedral of the Holy Family:

2. Mission Basilica San Juan Capistrano:

3. Our Lady of Guadalupe Church:

4. The Christ Cathedral:

5. St Joseph Church:

ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH
L ƯƠNG XÓTÒNG TH

6 � Chuùa Nhaät ngaøy 17-1-2016  -  Chuùa Nhaät II Thöôøng Nieân - Naêm C

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

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

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

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

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

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

khoác lên ng
ình ìm kiếm, yêu th

òng
Th òng nhiệt
thànhmangTinMừng

ìn thấy òng Th

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

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

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

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

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

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

đ

đ

Chúa đang đem l

húng con, / đểNămThánh L

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

Phanxicô, Giáo Hoàng

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 672 7�

(tiếp theo trang 1)

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

Mỗi người Anh Chị Em mà chúng ta có bổn phận yêu mến
chính là thân thể của Chúa Kitô. Thiên Chúa đ

để đồng hóa với chúng ta. Người đau khổ chính là Chúa Kitô
chịu khổ đau.

ơ quan điều hành tổ chức Năm
Thánh) cho biết như trên. Ngài nhắc lại nh hương
và bước quaCửaNămThánh: trong bài giảng hôm lễ khaimạc và
mở cửa Năm Thánh,

ĐTC Phanxicô mong muốn Năm Thánh là một biến cố của
Giáo Hội được sống trong mỗi giáo phận, để tái khám phá sức
mạnh của l thương xót trong đời sống thường nhật. Từ các nơi
trên thế giới, có những chứng từ cảm động về sự tham gia đông
đảo của các tín hữu nhân dịpmởCửaNămThánh tại cácGiáoHội
địa phương. Riêng tại Roma, các Nhà Thờ Chính T

ón tiếp hết làn sóng tín hữu. Họ đứng đầy
quảng trường để chờ đợi đến lượt tiến qua Cửa Năm Thánh. Sự
hiện diện đông đảo của tín hữu chứng tỏ rằng việc gặp gỡ Chúa
Kitô và cảmnghiệm sự dịu dàng và tha thứ củaThiênChúa là nhu
cầu của mỗi người, để nhận r

ơi x
Tới cuối Năm Thánh, vào 20-11-2016, dự kiến sẽ có khoảng

33 triệu người đến hành hương tại Roma. Những đoàn tín hữu
cầm Thánh Giá bước đi trên con đường H

ô tả đề nghị của Tổng Thống Obama là “vừa
phải.” ĐC nhấn mạnh sẽ cấm tín hữu mang vũ khí và đeo vũ khí
công khai tại những nơi công cộng thuộc giáo phận Dallas, bất
chấp một điều khoản mới đây của tiểu bang Texas, cho phép giữ
vũ khí bên m khai nơi công cộng. Những năm

ã nhập thể và nhập
thế

ÐTGM Rino Fisichella (Chủ Tịch Hội òa Thánh Tái
Truyền Giảng Tin Mừng, là c

ý nghĩa việc hà

ÐTC Phanxicô nói:

òng

òa và các Ðền
Thánh không

a ý nghĩa ẩn trong các biến cố bi
thảm từng xảy ra n ã hội và cuộc sống.

òa Giải
Ðền Thánh Phêrô là những chứng tá

ã viết trên trang của ngài:

ình và

�

�

1 triệu 25 ngàn người hành hương Roma trong vòng 1
tháng ầ ủ òng Thương Xót

ỳ ủ ộ ổ ố ệ ìm
biện pháp hạn chế tự do sử dụng vũ khí

đ u c a Năm Thánh L

HĐGM Hoa K ng h T ng Th ng Obama trong vi c t

(VietVatican.net,
9-1-2016)

Đồng T

đủ để đ

để tiến về Cửa
Năm Thánh ở đức tin đầy
cảmđộng.

Thứ Ba, 5-1-2016, ĐC Kevin Joseph Farrell (Dallas, Texas)
đ

ĐC Farrell m

đeo công

"bước qua Cửa này có
nghĩa là khám phá chiều sâu L ương Xót của Chúa Cha,

ười đón nhận, và Chúa đích thân gặp gỡ mỗi người.
Chính Chú

ương
xót… Bước qua Cửa Năm Thánh khiến chúng ta cảm thấy m
được tham dự vào màu nhiệm t ương. Chúng ta từ bỏ mọi
h độ này không hợp với người
được yêu thương; đúng hơn, chúng ta sống niềm vui khi được gặp
ÂnThánhbiến đổimọi sự.”

“Tạ ơn Chúa, cuối cùng, đ
ười cam đảm bổ sung vào bộ luật đáng xấu hổ của chúng ta, để

kiểm soát vũ khí hầu giảm thiểu số vụ giết người và tự sát – là điều
đ đất nước này.”

òng Th
Ðấng mọi ng

a tìm kiếm chúng ta! Chính Chúa
Ðây là một n òng th

ình
ình th

ình thức sợ hãi và kinh khiếp, vì thái

blog ã có
ng

ã trở thành nạn dịch trên

đến gặp chúng ta!
ăm giúp chúng ta gia tăng xác tín về l

(WHĐ, 9-1-2016)

qua, HĐGMHoa Kỳ đ
đó có việc phản đối hôn nhân đồng tính, lên án nạn buôn người,
kêu gọi hủy bỏ án tử h đổi chính
sách về hiện tượng nhập cư.

n HĐGM Hoa Kỳ công bố (sau phát biểu của Tổng
ThốngObama về sự cần thiết phải có những biện pháp điều chỉnh
việc bán và phổ biến vũ khí) có đoạn viết:

Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, trong năm 2013, hơn 33 ngàn người đ

không cấp giấy phép kết hôn cho các cặp vợ
chồng đồng tính (phải tuân theo luật pháp của tiểu bang là cấm
hôn nhân đồng tính), dù vào cuối tháng 6-2015, Tối Cao Pháp
Viện Hoa Kỳ đ đồng tính trên tất cả 50
tiểu bang.

định vào cuối tháng ba của

Luật sư của bà Kim Davis (bà là nhân viên hộ tịch quận hạt
Kentucky, đ
đồng tính, rồi bà phải ngồ ường
lệnh t ường của chánh ánMoore.

guyễn Văn Nhơn
(TGMHà Nội) đ đọc diễn văn chào mừng

đến thăm Giáo Hội Công Giáo tại Việt
Nam, và cách riêng, đến thămTGPHà Nội:

(Ep 4: 5).
ĐHY Phêrô cũng nhắc tới những trợ giúp đầy

đệ và sự hiệp
thông trong

Đáp lại, ĐHYReinhardMarx chia sẻ rằng chuyến viếng thăm
ViệtNam trong 9 ngày làmột đóng góp nhỏ bé vào sự giao lưu thế
giới:

ã can thiệp vào một loạt chính sách, trong

ình, và thúc giục Quốc Hội thay

ã
chết vì súng

ã ra lệnh cho các nhân viên hộ tịch của
tiểu bang Alabama

ã hợp pháp hóa hôn nhân

ã mâu thuẫn với một quyết
TòaÁnTối CaoAlabama (nhân viên hộ tịch không cấp giấy phép
kết hôn cho các cặp vợ chồng

ã nhất quyết từ chối cấp giấy hôn thú cho những cặp
i tù 5 ngày vào tháng 9 vì coi th

òa) ã hoan nghênh lập tr

Ngày 10-1-2016, tại Hà Nội, ÐHYPhêrô N
ã long trọng ÐHYChủ

Tịch HÐGM Ðức Quốc

ý nghĩa mà Giáo
HộiCôngGiáo tạiÐứcQuốc ã dành choGiáoHộiCôngGiáo tại
Việt Nam trong nhiều n ÐHY
Reinhard Marx là dấu chỉ ình huynh

ÐứcKitô.

Văn kiệ

đạn.

Chánh án RoyMoore đ

Moore nhận định rằng: phán quyết của Tối Cao Pháp Viện
Hoa Kỳ đ

đồng tính).

đ

đ
ăm qua. Chuyến viếng thăm của

để củng cố t

“HĐGM Hoa Kỳ đề
nghị phải có những chính sách hợp lý nhằm giảm thiểu lâu d

đề phức tạp, với nhiều khía cạnh, mang nhiều h

đ

ài
tình trạng bạo lực có vũ khí. Nạn bạo lực trong xã hội chúng ta là
một vấn ình thức.
Ngay cả nếu nh

ã trở nên một trong
'cùn

“tôi muốn học hỏi từ Giáo Hội Việt Nam trong kinh nghiệm
của mình, và cũng muốn Giáo Hội ở Ðức Ðiều
này làm chúng ta lớn lên trong tình hiệp thông... Cảm

ã quy tụ chúng ta với
nhau, trong gia ình của Chúa; nhìn thấy nhau không phải chỉ
quamạng l ruyền thông hoặcmạng xã hội, nh

ã gần gũi những ng

ã hội. Không

ình.”

ư không có biện pháp nào giảm bớt được mọi
hành động bạo lực có vũ khí, chúng tôi vẫn hoan nghênh những
nỗ lực cứu các sinh mạng và giúp cộng đồng được sống an toàn.
Chúng tôi hy vọng Quốc Hội sẽ nghiêm túc đưa ra vấn đề này,
xemxétmọi khía cạnh có liên quan.”

“chúng ta, dù đến từ
những dân tộc và nền văn hoá khác nhau, đ

g một Chúa, một đức tin và một Phép Rửa…'”

được hiểu biết.
ơnAnhChị

Em về cuộc cử hành này, và cảm ơn Chúa đ

ưới t ưng là trực tiếp
với nhau. Chúa Giêsu đ ười bị bỏ rơi và bất
hạnh khổ đau, chúng ta cũng phải như vậy. Là con cái Giáo Hội,
chúng ta có ơn gọi mạnh mẽ để sống điều này. Phải mang hy
vọng cho x đóng kín nhưng luôn rộng mở với mọi
người; đồng thời, chúng ta cũng khuyến khích và giúp đỡ nhau
trongơngọi và sứmệnh củam

�

�

Chánh án Tòa Tối Cao tiểu bang Alabama ra lệnh ngưng
cấp giấy phép hôn nhân đồng tính

ÐHY Reinhard Marx, Chủ Tịch HÐGM Ðức Quốc, th
ế H ạ ệ

(VietCatholic.net, 6-1-2016)

(VietCatholic.net, 10-1-2016)
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:

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

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

9 cents/lb (bao thuế)

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

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

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

đến
4 ngày tới Sài

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

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

David Q. Hoang

Đặc biệt: mỗi tháng có hai chuyến hàng đi bằng đường
biển

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

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

ang về lại Cali. giá
thật rẻ.

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

Garden Grove, CA 92843
714. 909-9680

I I CNDEPENDENCE NSURANCE ENTER

www.iinscenter.com

Chuyên Về Các Dịch Vụ
�

�

�

�

�

�

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

Notary
MEDICARE / OBAMACARE

12112 Brookhurst St #15 - Garden Grove, CA 92840

714-775-3400

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

10286 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843

8 � Chuùa Nhaät ngaøy 17-1-2016  -  Chuùa Nhaät II Thöôøng Nieân - Naêm C

702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 1/2016

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 672 � 5

�

�

�

Thánh Lễ Tri Ân Nhân Dịp ức Cha Mai Thanh Lương Nghỉ
Hưu.

Thông Báo Về Dạ Tiệc Mừng Ngày Tình Yêu và Vui Xuân
BínhThân 2016

Thư Mời Tham Dự Lễ Kính Thánh Gioan Bosco và Hội Ngộ
Tân Niên ngày 31-10-2016 của Hiệp Hội Tông Đồ Giáo Dục
Don Bosco.

Đ

Ngày 20 tháng 12 vừa qua òng Báo Chí Tòa Thánh
ã chấp nhận

1 trang: $2,400.00
½ trang: $1,250.00
¼ trang: $700.00

Nhằm tạ ội họp mặt trong một bầ ạnh
và thân thiệ ể vinh danh tình yêu và cùng nhau vui xuân Bính
Thân 2016, Gia ình Nazareth Cộ ồng Công Giáo Việt Nam
Giáo Phận Orange sẽ tổ chức dạ tiệ ứ 7 với chủ
ề “CHO TÌNH YÊU TH ẠNH PHÚC MỌI

NhÀ” tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove vào tối Chúa
Nhậ ừ ế ời là
$35.

Phầ ệ ặc sắc sẽ do ban nhạc The Family Band và thân
hữu thực hiện. Vì không phải là một sinh hoạt gây quỹ nên thự

ợc chọn lự ặc biệt cho buổi dạ tiệc nầy. Sẽ có phần tặng
bông hồng, xổ số tặng quà Tết giá trị và các trò ch ộn. Dạ
tiệc Valentine nầ ợc mở rộng cho tất cả mọ ời trong cộ
ồng, không phân biệ n thể, tôn giáo hay tuổi tác.

ình Nazareth trân trọng kính mời và hân hoan tiế
à, anh chị em và thân hữ ến tham dự.

Xin vui lòng liên lạc vớ ể giữ chỗ: A/c Mừ
ợng, 714-533-4660; A/c Hòa

Thi, 949- 241-3978;A/c Duyệt Luông. 714-775-5494

Văn Ph
Đức Thánh Cha Phanxicô đ

n đ
Đ ng Đ

c Valentine năm th
đ ĂNG HOA, CHO H

6 đ

n văn ngh đ

a đ

ng
đ

Gia Đ p đón
quý ông b u đ

i các A/c sau đây đ

đưa
tin: đơn xin nghỉ hưu của
Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange.

Thánh lễ tri ân sẽ được tổ chức tại nhà thờ St. Columban vào
thứ Hai 18 tháng 1 năm 2016 lúc 3 giờ chiều. Trong dịp này báo
Orange County Catholic của điạ phận có nhận đăng những lời chúc
mừng ngài trên báo, ai có nhu cầu xin liên lạc: Patty Brooks ở số
phone (714) 323-9972 hoặc email

Ngày hết hạn là 12 tháng 1 năm 2016.
Giá biểu như sau:

o cơ h u khí vui tươi, lành m

t, ngày 14 tháng 2 năm 2016 t n 11 đêm. Giá vé m

c
đơn đư

ơi vui nh
y đư i ngư

t đoà

ng
& Lan, 714-538-5161; A/c Sơn Phư

pbrooks @freedom.com

Ban Ñieàu Haønh Hieäp Hoäi Toâng Ñoà Giaùo Duïc vaø Hoäi Cöïu
Hoïc Vieân Don Bosco Haûi Ngoaïi traân troïng kính môøi Quí Ñöùc
Cha, Quí Ñöùc OÂng, Quí Cha, quí Tu Só Nam Nöõ, quí vò trong Ban
Ñieàu Haønh, Caùc Ban Ngaønh Chuyeân Moân, quí vò Khu vaø Chi
Hoäi Tröôûng, quí vò aân nhaân, quí vò chuû nhaân caùc cô sôû thöông maïi
vaø dòch vuï, quí vò hoäi vieân vaø gia ñình thuoäc Hieäp Hoäi Toâng Ñoà
Giaùo Duïc Don Bosco, cuõng nhö caùc anh chò em Hoäi Cöïu Hoïc
Vieân Don Bosco nam California vaø gia ñình bôùt thôøi giôø quí baùu
ñeán tham döï Leã kính Thaùnh Gioan Bosco vaø Hoäi Ngoä Taân Nieân,
toå chöùc ngaøy Chuùa Nhaät 31-01-2016 taïi TTCGVN, Santa Ana,
1538 N. Century Blvd., Santa Ana, CA 72703.

Thôøi gian: töø 9 giôø 30 saùng ñeán 1 giôø chieàu (9 giôø 30: sinh
hoaït – 10 giôø 30: thaùnh leã ñoàng teá – 11 giôø 30: Tieäc Möøng vaø

V eä).
Söï hieän dieän cuûa quí vò seõ laø nieàm vinh haïnh vaø söï khích leä

lôùn lao cho Hieäp Hoäi chuùng toâi trong coâng cuoäc toâng ñoà, baùc aùi
ñoái vôùi thanh thieáu nieân ngheøo, ñaëc bieät laø caùc treû em moà-coâi,
khuyeát taät, bò boû rôi, lang thang heø phoá, ngheøo ñoùi vaø thaát hoïc taïi
queâ nhaø.

Traân troïng kính môøi vaø caûm taï söï hieän dieän ñoâng ñuû cuûa quí
vò.

- T/M. Ban Ñieàu Haønh : Vuõ Ngoïc Oaùnh, Hoäi Tröôûng.

ă

Để g
ề ờ

ộ ồ ế ự
ắ ầ ừ ế 4 năm 2016.
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ăn do đầu bếp Kim
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Ban iều Hành Tác Viên Tin Mừng (TVTM) Trân Trọng
Thông Báo

Tiệc Hỗ Trợ Cho Ơn Gọi Của Gx Thánh Linh (Holy Spirit)
21 AnnualVocation Banquet

Đ

iúp Kitô Hữu sống Lời Chúa tron

: mỗi tối thứ Hai từ 7:00 pm – 9:15 pm vào các ngày
Jan 11, 18, 25, Feb 1, 15, 22, 29, Mar 7, 14, 21, 28,Apr 4, 11 và 18.

: nhà thờ St Barbara số 730 S. Euclid St., Santa Ana,
CA92704.

á  ,
3, (714) 554-4211 ờ à ừ ứ

ứ
Khánh Phạm (714) 458-2220 - Huệ Vũ (714) 725-4875 - Thu

Lan (714) 360-8415
ộ ạ òng giáo xứ St. Barbara, attention:

Cha Thái.

Xin kính mời cộ ồng dân chúa tham dự buổi tiệc hỗ trợ cho
ọ ợc tổ chức tại:

Holy Spirit's Doyle Hall
Thứ Bảy ngày 23 tháng giêng, 2016 , gặp gỡ

6g30, tiệc 7 giờ tối
: Giá ủng hộ tham dự thức

Võ nấu.

: Phòng Giao Xứ
Thánh Linh (Holy Spirit Parish Office) 714 963-1811.

Sự hiện diện của Quý Vị là những hỗ trợ thật và cần
thiết làm Linh Mục phục vụ
cho Giáo Phận Orange.

Nếu Quý Vị không thể tham dự tiệc và muốn ủng hộ tài chánh
xin gửi check về òng Giáo Xứ

g mùa Chay Năm Thánh
Lòng Chúa Thương Xót 2016, Ban Đi u Hành TVTM xin m i
c  ng đ ng dân Chúa đ n tham d

b t đ u t ngày 11 tháng 1 đ n ngày 18 tháng

Trung Tâm Công Gi o 1538 N. Century Blvd.,
Santa Ana, CA 9270 trong gi l m việc t th
Hai đến th Năm.

N  p đơn ghi danh t i văn ph

Ơn G  i đư

$30 một người

cho các Tu Sinh đang theo đuổi ơn gọi

Hành Trình Thiêng Liêng Mùa
Chay

Thời gian

Xin liên lạc:

THỜI GIAN:

GÍAVÉ THAM DỰ

ÌNH: thuộc
Giáo Phận.

: Holy Spirit Parish Office,
17270 Ward St. FV 92708, CA92708.

Địa điểm

ĐỊAĐIỂM:

LIỀN LẠC ĐỂ

** Checks xin đề: “Holy Spirit Vocations Awarness
Program”

st

CHƯƠNG TR Chia sẻ về Ơn gọi của các Thầy

ĐÓNG GÓP TÀI CHÁNH HOẶC GIỮ
CHỖ CHO TIỆC HỖ TRỢ ƠN GỌI

Ban Đi u Hành TVTMề
LM Joseph Nguyễn Thái

�

� Ý truyền giáo:

Ý chung: C u cho vi c đ i tho i chân thầ ệ ố ạ ành giữa những
người thuộc các tôn giáo khác nhau, mang lại các kết quả
hoà bình và công lý.

Cầu cho các Kitô hữu, có thể vượt qua
những chia rẽ, nhờ các phương thế đối thoại, tình bác ái
huynh đệ và ân ban của Chúa Thánh Thần.




