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Chúa Nhật 24-1-2016 Số 673CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.  NĂM C

Hãy tăng trưởng lòng từ bi
thương xót và niềm hy vọng,
dù sống giữa bao khó khăn
(VietVatican.net,14-1-2016)

Đây là nội dung sứ điệp ĐTC
Phanxicô gửi các thiếu niên nam
nữ từ 13 đến 16 tuổi, công bố hôm
14-1-2016, để chuẩn bị cho Ngày
Năm Thánh Thiếu Niên, sẽ được
cử hành trong toàn Giáo Hội vào
Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh (24-
4). ĐTC khẳng định rằng: lớn lên
trong l ương xót nghĩa
là học cách trở nên can đảm trong
t ương cụ thể và vô vị lợi,
là tăng trưởng không những về thể
l

đang chuẩn bị để trở
thành những Kitô hữu có khả năng
chọn lựa và có những cử chỉ can
đảm mỗi ngày để có thể xây dựng
một thế giới an b

Tuổi niên thiếu là tuổi có
những thay đổi lớn lao, trong đó,
mọi sự dường như vừa có thể vừa
không thể. Nhưng h

đường đức tin, với niềm
hy vọng vững chắc nơi Chúa.
Đây chính là bí quyết sống. Chúa
ban cho ta sự can đảm đi ngược

òng từ bi th

ình yêu th

ý, mà còn trong nội tâm. Các
thiếu niên

ình, cả trong
những việc nhỏ bé.

ãy kiên vững
trên con

SỨC MẠNH CHÚA THÁNH THẦN

ầ ể

Mộttrongnhữngđiềudẫnđếnthànhcôngtrongsựnghiệpcủacác lãnhtụhay
chính khách đó là họ biết sử dụng tài hùng biện hoặc khả năng thuyết phục của
mình.Cácchínhkháchkhinhậnchứcthườngcóthóiquenkhởiđầusựnghiệpbằng
những bài diễn văn hùng hồn để người khác tin vào mình. Trong bài Phúc Âm ngày
hôm nay, Chúa Kitô ã khởi ầ ứ ụ ủ ình bằng một bài diễn văn vắn gọn,
nhưng rất hùng hồn và thuyết phục bởi vì bài diễn văn này đã tóm tắt tất cả mọi sự
cần phải có. Sự cần phải có nhất đó là Thánh Thần: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi,
vì Ngài ã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, chữa
lành những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho
người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân
và ngày khen thưởng". Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống.
Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ:
"HômnayứngnghiệmđoạnKinhThánhmàtaicácngươivừanghe".

Các nhà lãnh ạ ủ ế thường thích những ngôn từ dài dòng, những
kiểu nói đao to búa lớn, phô trương sức mạnh. Quyền lực mà con người khoe
khoang nếu chỉ dựa vào thế gian thì nó cũng bị tàn lụi theo thế gian. Chính vì thế khi
hoàn tất sứ mạng của mình Chúa Giêsu ã nói: “Nước tôi không thuộc về thế gian
này.” Tất cả sức mạnh của Ngài đó là Thánh Thần. Từ lúc thụ thai trong lòng mẹ, từ
Bêthlem cho tới đồi Calvê, cuộc đời của Chúa Giêsu mang ậ ấ ấ ủ

Thần: ầ ã hiện diện trong ngày Con Thiên Chúa nhập thể.
Thần Khí ã ngự xuống trên Ngài dưới hình chim bồ khi Ngài chịu phép rửa tại sông
Giođan. Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa Ngài vào trong hoang địa với 40 đêm ngày
tuyệt vời ầ uyện và kết hợp với Thiên Chúa, Cha của Ngài. Không có
lúc nào là không có Thần Khí tác động trên Ngài bởi vì “Thánh Thần Chúa ngự trên
tôi,vìNgài ãxứcdầuchotôi…”

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, ã lãnh nhận Chúa Thánh Thần để
được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức,
Chúa Thánh Thần tác ộng mạnh mẽ trong chúng ta, biết làm chứng cho Thiên
Chúa Ba Ngôi và được tham dự vào quyền năng của Chúa Giêsu Kitô. Hãy nhớ rằng
đời sống của người Kitô hữu cần phải có Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ giúp cho người
Kitô hữu biết tận hiến đời mình, sống tràn đầy ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Hội
Thánh của mọi thời đại cần những tín hữu tràn đầy Thần Khí Chúa, để họ sẽ là
những người can đảm đưa Tin Mừng của Chúa vào đời, làm chứng cho Chúa trong
mọi hoàn cảnh và môi trường của cuộc sống ế ố ộ ộ ờ ẽ

ấ òa, sợ hãi. Hãy để cho Chúa Thánh Thần tác động, để chúng ta có thể hoàn
thành sứ mạng của người Kitô hữu một cách tốt đẹp. Ơn của Chúa Thánh Thần
ngày hôm nay vẫn tràn đầy. Thánh Thần là hồng ân nhưng không và vô giá, nếu
biết mở lòng ra đón nhận ơn của Ngài, thì chúng ta sẽ là những con người tự do
bướcđi trongThầnKhícủaThiênChúa.
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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 20131 1 6

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 673 � 3

Gr 1:4-5, 17-19

1Cor 12:31-13 13:
Lc 4:21-30

Tv 70:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab và 17

CHÚA NH T I THƯ NG NIÊNẬ V Ờ

- Chúa Nhật 24-01-2016 Chúa Nhật III Thường Niên.
- Thứ Hai 25-01-2016 ồ ở ạ ễ trọng
- Thứ Ba 26-01-2016 Thánh Timôthê và Thánh Titô,

giám mục, lễ nhớ
- Thứ Tư 27-01-2016 Thánh An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ.
- Thứ 8-01-2016 Thánh Tôma Aquinô, linh mục,

tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ
- Chúa Nhật 31-01-2016 Chúa Nhật IV Thường Niên.  Năm C.

Năm C.
Thánh Phao Lô Tông Đ Tr L i, l

Năm 2

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

BAØI ÑOÏC II

Ngaøy aáy, thaày tö teá Esdras mang luaät ra tröôùc coäng ñoàng, goàm
ñaøn oâng, ñaøn baø vaø taát caû nhöõng ai coù theå hieåu luaät: hoâm ñoù laø ngaøy
ñaàu thaùng baûy. Töø saùng ñeán giöõa tröa, thaày ñöùng ôû coâng tröôøng,
tröôùc cöûa nöôùc, ñoïc saùch tröôùc maët ñaøn oâng, ñaøn baø vaø nhöõng ngöôøi
hieåu luaät. Taát caû daân chuùng ñeàu laéng tai nghe ñoïc saùch luaät. Thaày
thö kyù Esdras ñöùng treân beä baèng caây maø ñoïc saùch; thaày môû saùch ra
tröôùc coâng chuùng, vì thaày ñöùng nôi cao hôn moïi ngöôøi. Khi thaày môû
saùch, thì taát caû ñeàu ñöùng leân. Esdras chuùc tuïng Chuùa laø Thieân Chuùa
cao caû. Toaøn daân ñöa tay leân ñaùp laïi: Amen, amen. Hoï cuùi mình vaø
phuû phuïc tröôùc thieân nhan, maët hoï cuùi saùt ñaát. Moät soá ngöôøi ñoïc
töøng ñoaïn trong saùch luaät Chuùa, giaûi thích yù nghóa, vaø ngöôøi ta hieåu
ñöôïc ñieàu ñaõ ñoïc. Neâheâmi laø toång traán, Esdras laø tö teá vaø laø thö kyù,
caùc thaày Leâvi huaán luyeän daân chuùng, noùi vôùi hoï raèng: “Ngaøy hoâm
nay ñöôïc thaùnh hoùa daâng cho Chuùa laø Thieân Chuùa chuùng ta; anh chò
em ñöøng mang tang cheá, ñöøng than khoùc.” Vì luùc toaøn daân khoùc loùc
khi nghe ñoïc caùc lôøi trong luaät. Hoï noùi vôùi daân chuùng raèng: “Haõy ñi
aên thòt beùo vaø uoáng röôïu ngon, haõy gôûi phaàn cho keû khoâng coù doïn
saün cho mình, vì ngaøy naøy laø ngaøy thaùnh daâng cho Chuùa, ñöøng buoàn
saàu; vì nieàm vui cuûa Chuùa laø ñoàn luõy cuûa anh chò em!”

Anh em thaân meán, nhö thaân xaùc laø moät, maø coù nhieàu chi theå, vaø
taát caû caùc chi theå tuy nhieàu, nhöng chæ laø moät thaân xaùc, thì Chuùa cuõng
vaäy. Vì chöng, trong moät Thaùnh Thaàn, taát caû chuùng ta chòu pheùp röûa
ñeå laøm thaønh moät thaân xaùc, cho daàu Do Thaùi hay Hilaïp, töï do hay noâ
leä, vaø taát caû chuùng ta cuøng uoáng trong moät Thaùnh Thaàn. Vì thaân xaùc
khoâng chæ goàm moät chi theå, maø laø nhieàu chi theå. Neáu chaân noùi raèng:
“Vì toâi khoâng phaûi laø tay, neân toâi khoâng thuoäc thaân xaùc;” coù phaûi vì
theá maø noù khoâng thuoäc veà thaân xaùc ñaâu? Vaø neáu loã tai noùi raèng: “Vì
toâi khoâng phaûi laø con maét, neân toâi khoâng thuoäc veà thaân xaùc;” coù phaûi
vì theá maø noù khoâng thuoäc veà thaân xaùc ñaâu? Neáu toaøn thaân xaùc laø
maét, thì ñaâu laø thính giaùc? Neáu toaøn thaân xaùc laø tai, thì ñaâu laø khöùu
giaùc? Vaäy, Thieân Chuùa ñaõ ñaët caùc chi theå vaø moãi chi theå ôû trong thaân
xaùc nhö yù Ngöôøi muoán. Neáu taát caû ñeàu laø moät chi theå, thì coøn ñaâu laø
thaân xaùc? Thaät vaäy, coù nhieàu chi theå, nhöng coù moät thaân xaùc. Con
maét khoâng theå noùi vôùi baøn tay: “Ta khoâng caàn mi.” Ñaàu cuõng khoâng

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

Baøi trích saùch Neâheâmi.

Tv:18, 8, 9, 10, 15
(Ga 6:64b)

Luaät phaùp Chuùa toaøn thieän, boài boå taâm linh;
Chæ thò Chuùa coá ñònh, phaù ngu keû doát.

Giôùi raên Chuùa chaùnh tröïc, laøm hoan laïc taâm can;
meänh leänh Chuùa trong ngôøi, saùng soi con maét.

Loøng toân sôï Chuùa thuaàn khieát, coøn maõi muoân ñôøi;
Phaùn quyeát cuûa Chuùa chaân thaät, coâng minh heát thaûy.

Xin Chuùa nhaäm nhöõng lôøi mieäng con coâng boá
vaø söï loøng con suy gaãm tröôùc thieân nhan,
laïy Chuùa laø Taûng ñaù, laø Ñaáng cöùu chuoäc con.

1 Cor 12:12-30

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

Ñoù laø Lôøi Chuùa Taï ôn Chuùa.

Ñ. Laïy Chuùa, lôøi Chuùa laø thaàn trí vaø laø söï soáng.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

theå noùi vôùi chaân: “Ta khoâng caàn caùc ngöôi.” Nhöng hôn theá nöõa, caùc
chi theå thaân xaùc xem nhö yeáu hôn, laïi caàn thieát hôn. Vaø nhöõng chi
theå ta coi laø ít vinh döï nhaát, laïi laø nhöõng chi theå chuùng ta ñaët cho
nhieàu vinh döï hôn; vaø nhöõng chi theå thieáu trang nhaõ, laïi ñöôïc ta trang
söùc hôn; coøn nhöõng chi theå trang nhaõ laïi khoâng caàn nhö theá: nhöng
Thieân Chuùa ñaõ saép ñaët thaân xaùc, cho caùi thieáu vinh döï, ñöôïc vinh döï
hôn, ñeå khoâng coù söï baát ñoàng trong thaân xaùc, maø laøø ñeå caùc chi theå
ñoàng lo coâng ích cho nhau. Neáu moät chi theå phaûi ñau, taát caû caùc chi
theå khaùc ñeàu phaûi ñau laây; hoaëc moät chi theå ñöôïc vinh döï, thì taát caû
caùc chi theå cuøng chia vui. Phaàn anh em, anh em laø thaân xaùc Chuùa â vaø
laø chi theå Ngöôøi, moãi ngöôøi coù phaän söï mình. Coù nhöõng ngöôøi Thieân
Chuùa ñaõ thieát laäp trong hoäi Thaùnh, tröôùc heát laø caùc toâng ñoà, roài ñeán
caùc tieân tri, thöù ba laø caùc tieán só. Keá ñeán laø quyeàn laøm pheùp laï, caùc
ôn chöõa beänh, caùc vieäc töø thieän, quaûn trò, noùi nhieàu thöù tieáng. Vaäy
taát caû moïi ngöôøi laø toâng ñoà ö? Taát caû laø tieân tri ö? Taát caû laø tieán só ö?
Taát caû ñöôïc ôn laøm pheùp laï ö? Taát caû ñöôïc ôn chöõa beänh ö? Taát caû
noùi nhieàu thöù tieáng ö? Taát caû ñöôïc ôn dieãn giaûi ö?

Thieân Chuùa ñaõ sai toâi ñi rao giaûng tin möøng cho ngöôøi ngheøo
khoù, baùo tin cho tuø nhaân ñöôïc phoùng thích. Alleluia.

Vì coù nhieàu ngöôøi khôûi coâng cheùp laïi nhöõng bieán coá ñaõ xaûy ra
giöõa chuùng ta, theo nhö caùc keû töø ñaàu ñaõ chöùng kieán vaø phuïc vuï lôøi
Chuùa, ñaõ truyeàn laïi cho chuùng ta, phaàn toâi, thöa ngaøi Theâophileâ, sau
khi tìm hoûi caån thaän moïi söï töø ñaàu, toâi quyeát ñònh vieát cho ngaøi baøi
töôøng thuaät sau ñaây, ñeå ngaøi hieåu chaân lyù caùc giaùo huaán ngaøi ñaõ laõnh
nhaän. Baáy giôø Chuùa Gieâsu trôû veà Galileâa trong quyeàn löïc Thaùnh
Thaàn, vaø danh tieáng Ngöôøi lan traøn khaép caû mieàn chung quanh.
Ngöôøi giaûng daïy trong caùc hoäi ñöôøng vaø ñöôïc moïi ngöôøi ca tuïng.
Ngöôøi ñeán Nagiareùt, nôi Ngöôøi sinh tröôûng, vaø theo thoùi quen cuûa
Ngöôøi, thì ngaøy nghæ leã, Ngöôøi vaøo hoäi ñöôøng. Ngöôøi ñöùng daäy ñeå
ñoïc saùch. Ngöôøi ta trao cho Ngöôøi saùch tieân tri Isaia. Môû saùch ra,
Ngöôøi gaëp ngay ñoaïn cheùp raèng: “Thaùnh Thaàn Chuùa ngöï treân toâi, vì
Ngaøi xöùc daàu cho toâi, sai toâi ñi rao giaûng Tin Möøng cho ngöôøi ngheøo
khoù, thuyeân chöõa nhöõng taâm hoàn saùm hoái, loan truyeàn söï giaûi thoaùt
cho keû bò giam caàm, cho ngöôøi muø ñöôïc troâng thaáy, traû töï do cho
nhöõng keû bò aùp böùc, coâng boá naêm hoàng aân vaø ngaøy khen thöôûng.”
Ngöôøi gaáp saùch laïi, trao cho thöøa taùc vieân, vaø ngoài xuoáng. Moïi
ngöôøi trong hoäi ñöôøng ñeàu chaêm chuù nhìn Ngöôøi. Ngöôøi baét ñaàu noùi
vôùi hoï: “Hoâm nay öùng nghieäm ñoaïn Kinh Thaùnh maø tai caùc ngöôi
vöøa nghe.”

Ñoù laø Lôøi Chuùa Taï ôn Chuùa.

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

�

�

ALLELUIA

PHUÙC AÂM

Lc 4:18

Lc 1:1-4; 4:14-21

Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Luca.



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

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

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

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

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

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

9431 Heil Ave., (corner Bushard) Fountain Valley
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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 24-1-2016 31-1-2016đến 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 24-01-2016

Thứ Tư 27-01-2016

ứ 28-01-2016

Thứ Sáu 29-01-2016

Thứ Bảy 30-01-2016

Chúa Nhật 31-01-2016

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

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

- Liên Minh Thánh Tâm. . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm
- Cursillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

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

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

- Hiệp Hội G.D. Don Bosco. . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 pm

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

Th Năm

Since many have undertaken to compile a narrative of the events
that have been fulfilled among us, just as those who were eyewitnesses
from the beginning and ministers of the word have handed them down to
us, I too have decided, after investigating everything accurately anew, to
write it down in an orderly sequence for you, most excellent Theophilus,
so that you may realize the certainty of the teachings you have received.

Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news of him
spread throughout the whole region. He taught in their synagogues and
was praised by all.

He came to Nazareth, where he had grown up, and went according to
his custom into the synagogue on the sabbath day. He stood up to read
and was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and
found the passage where it was written: The Spirit of the Lord is upon
me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has
sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind,
to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the
Lord. Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat
down, and the eyes of all in the synagogue looked intently at him. He
said to them, “Today this Scripture passage is fulfilled in your hearing.”

"He came to Nazareth where He had been reared, and entering the
synagogue on the sabbath as He was in the habit of doing, He stood up to
do the reading." – Luke 4:16

Jesus began His public ministry reading and proclaiming God's
Word. Ezra began a renewal of the Israelite nation by reading and
teaching God's Word from daybreak to midday (Neh 8:3, 8). We too can
begin this year with an extensive time in God's Word. Consider
committing yourself to read and pray the Bible for an hour a day till the
beginning of Lent. If this seems too much, commit yourself to fifteen to
thirty minutes of daily Bible reading for the next two weeks.

When we deeply expose ourselves to God's Word, we are purified of
evil (Eph 5:26) and trimmed of that which limits our growth in the Lord
(Jn 15:2-3). By receiving God's Word, we hear the Lord better and grow
in faith (Rm 10:17). God's Word will help us know ourselves better by
judging the thoughts and reflections of our hearts (Heb 4:12). By God's
Word, we are fed spiritually (Mt 4:4), made joyful, and strengthened
(Neh 8:10). God's Word will make us "fully competent and equipped for
every good work" (2 Tm 3:17).

These are only a few effects of God's Word. His Word is so living,
effective (Heb 4:12), powerful, and rich that this may well be the best
year of our lives if we begin it with a deep experience of the Word.

Father, may I be as eager for Your Word as a newborn baby
for milk (1 Pt 2:2).

"If one member suffers, all the members suffer with it; if
one member is honored, all the members share its joy." – 1 Cor 12:26

Praise You, risen Jesus, the Light of Life (Jn 8:12). Alleluia
toYou forever and ever!

- St. Francis de Sales (1567-1622) was destined by his father to
be a lawyer so that the young man could eventually take his elder's place
as a senator from the province of Savoy in France. For this reason
Francis was sent to Padua to study law. After receiving his doctorate, he
returned home and, in due time, told his parents he wished to enter the
priesthood. His father strongly opposed Francis in this, and only after
much patient persuasiveness on the part of the gentle Francis did his
father finally consent. Francis was ordained and elected provost of the
Diocese of Geneva, then a center for the Calvinists. Francis set out to

Reflection: THE BIBLE CHALLENGE

Prayer:

Promise:

Praise:

Saints of the week:
1.24

Third Sunday in Ordinary Time (C)
Luke 1:1-4; 4:14-21

convert them, especially in the district of Chablais. By preaching and
distributing the little pamphlets he wrote to explain true Catholic
doctrine, he had remarkable success. At 35 he became bishop of
Geneva. While administering his diocese he continued to preach, hear
confessions and catechize the children. His gentle character was a great
asset in winning souls. He practiced his own axiom, “A spoonful of
honey attracts more flies than a barrelful of vinegar.” In spite of his busy
and comparatively short life, he had time to collaborate with another
saint, Jane Frances de Chantal (August 12), in the work of establishing
the Sisters of the Visitation. These women were to practice the virtues
exemplified in Mary's visit to Elizabeth: humility, piety and mutual
charity. They at first engaged to a limited degree in works of mercy for
the poor and the sick. Today, while some communities conduct schools,
others live a strictly contemplative life.

Conversion of St. Paul. Paul's entire life can be explained in
terms of one experience – his meeting with Jesus on the road to
Damascus. In an instant, he saw that all the zeal of his dynamic
personality was being wasted, like the strength of a boxer swinging
wildly. Perhaps he had never seen Jesus, who was only a few years older.
But he had acquired a zealot's hatred of all Jesus stood for, as he began to
harass the Church: “...entering house after house and dragging out men
and women, he handed them over for imprisonment” (Acts 8:3b). Now
he himself was “entered,” possessed, all his energy harnessed to one
goal – being a slave of Christ in the ministry of reconciliation, an
instrument to help others experience the one Savior.

Sts. Timothy and Titus. Timothy (d. 97?): What we know
from the New Testament of Timothy's life makes it sound like that of a
modern harried bishop. He had the honor of being a fellow apostle with
Paul, both sharing the privilege of preaching the gospel and suffering for
it. Titus (d. 94?): Titus has the distinction of being a close friend and
disciple of Paul as well as a fellow missionary. He was Greek,
apparently from Antioch. Even though Titus was a Gentile, Paul would
not let him be forced to undergo circumcision at Jerusalem. Titus is seen
as a peacemaker, administrator, great friend.

1.25 -

1.26 -
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KhấnTam NhậtTết BínhThân 2016

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 202

ình NazarethThông BáoVề Khóa 12 Nazareth

Nhân dịpTếtBínhThân,ĐềnThánhTrungTâmCôngGiáo sẽ
tổ chức Khấn TamNhật để cầu nguyện cho các Ân Nhân quá 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 9AM 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 vàAnh Chị Em tham
dự chương tr

u củaMẹLaVang và cácThánh
Tử Đạo Việt Nam chúc phúc cho quí Ân Nhân và Thân Quyến
trong NămMới được Hạnh Phúc,AnVui và Thịnh Đạt! Xin qu

ùng
nhau dâng lênThiênChúamột nămmới đẹp l

đơn ghi danh cho lớp
.

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

. Không hoàn tiền lại sau
khi đ

đủ điều kiện. Xin nhắc nhở các học viên ngoài việc học lớp
Dự Bị Hôn Nhân, phải liên lạc trực tiếp với các Cha Quản Nhiệm
hoặcChaXứnơim ưngụđể lập hồ sơ hôn phối.

Đơn ghi danh có thể lấy ở rang trong tờ Hiệp Thông. Hoặc
qua email

Theo giáo luật, tất cả những người Công
Giáo muốn bước vào đời sống hôn nhân, hoặc những người
không Công Giáo muốn kết hôn với người Công Giáo, đều phải
tham dự khoá học này.

Cùng đồng nhịp với Giáo Hội trong Năm Thán
ương Xót,

đến tham dự một cuối tuần để vợ chồng dành trọn thời
giờ bên nhau, cùng tái khámphá và trân quí đời sống

cùng nhận thức và đồng hành
đầy những khe hở cảm thông.*Không phải chỉ có

những cặp vợ chồng “có vấn đề”mới cần đi dự khóa nhưnhiều

ình An cho gia ình và Quê H

à những ý khấn xin khácmà chúng
ta

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

òng ngài.

òng Trung Tâm sẽ nhận

òng
TTCGghi danh từThứHai Hạn
chót ghi danh là ngày 10 tháng 3/2016

ã ghi danh. Chứng chỉ sẽ cấp sau khi học viên thamdựvà hội

ình c

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

www.vncatholic.net.

h Lòng
Th

* Hãy

ình, bên nhau qua tâm lý khác biệt,
giúp nhau lấp

đ
ý chỉ

của các ÂnNhânĐềnThánh v

í
vị sớmgởi các ýKhấn về TrungTâmCôngGiáo để chúng ta c

Văn ph

đếnThứNăm lúc 9:30am–4pm.

đầy

hôn nhân gia
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 được tổ chức
tại Saint Jeanne de Lestonnac Retreat Center, 16791 E. Main
St., Tustin

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

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

: “ Lòng Th
òa Giải” sẽ

According to the Catholic Canon Laws,
each person, Catholic or non Catholic, prepares for marriage or
life time commitment must attend this Marriage Preparation
Program.

Gia Đ

Khóa 12 Nazareth với chủ đề

, CA 92780, từ 6 giờ chiều thứ Sáu, 19 tháng 2 năm
2016 đến chiều Chúa Nhật, 21 tháng 2 năm 2016.

người lầm tưởng, nhưng là một cuối tuần vợ chồng có cơ hội
hâmnóng 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

Nhằm tạo cơ hội họp mặt trong một bầu khí vui tươi, lành
mạnh và thân thiện để vinh danh t

hần văn nghệ đặc sắc, thực đơn
ơi vui nhộn. Dạ tiệc

Valentine nầy được mở rộng cho tất cả mọi người trong cộng
đồng, không phân biệt đoàn thể, tôn giáo hay tuổi tác.

đây để giữ chỗ:A/cMừng
&Lan, 714-538-5161;A/c Sơn Phượng,

ình yêu và th ình.

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

ình yêu và cùng nhau vui xuân
Bính Thân 2016, Gia ình Nazareth sẽ tổ chức

Giá vémời là $35.

P chọn lọc. Sẽ có phần tặng
bông hồng, xổ số tặng quà Tết và các trò ch

Xin vui lòng liên lạc với cácA/c sau
714-533-4660;A/c Hòa

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

ìnhNazareth xin hân hạnh kínhmời.

ăng hoa đời sống gia đ
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DạTiệc Mừng NgàyTìnhYêu vàVui Xuân BínhThân 2016

Thư MờiTham Dự Lễ KínhThánh Gioan Bosco và Hội Ngộ
Tân Niên ngày 31-1-2016 của Hiệp Hội Tông Đồ Giáo Dục
Don Bosco.

Dạ Tiệc
Valentine năm thứ 7 với chủ đề “CHO TÌNH YÊU TH

giờ

ĂNG
HOA, CHO HẠNH PHÚC MỌI NHÀ” tại nhà hàng
Diamond Seafood, Garden Grove vào tối Chúa Nhật, ngày 14
tháng 2 năm 2016 từ 6 đến 11 đêm.

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.

n Ngh

�

� 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.

David Q. Hoang

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 24-1-2016  -  Chuùa Nhaät III Thöôøng Nieân - Naêm C

702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

* CHUYÊN TRỊ:
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�

�
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Đ đặ
Đa đa đầ

iều chỉnh hệ thống xương bị sai lệch, c biệt xương sống.
u lưng, u cổ, bả vai, tay chân, nhức u, mệt mỏi.

Tai nạn do nghề nghiệp, thể thao hoặc do xe cộ.
Hướng dẫn tập thể dục và dinh dưỡng tránh mổ xẻ không cần thiết.

VERA THERAPY
BÁC SĨ ALEXANDER D. LÊ, D.C.

DOCTOR OF CHIROPRACTIC

10080 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840

www.veratherapy10080@gmail.com
Tel: 714.638.8119 * Fax: 714.260.9149

*  Với Phương châm: “ Lương y như từ mẫu “, Bác sĩ Alex và
toàn thể nhân viên luôn tận tâm, nhiệt tình với bệnh nhân.

*  V n phòng có chương trình c biệt cho bệnh nhân không có
bảo hiểm, khó kh n về tài chánh.

*  Nhận bảo hiểm PPO.

ă đặ
ă

Vases
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(tiếp theo trang 1)

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

dòng, và

tin
những lời oán thù và khủng bố; trái lại, hãy kiến tạo những tình
bạn mới, dành thời giờ

ãy chuẩn bị tâm trí của mình. Hãy suy t
òa Giải và

Thánh Thể. Khi b ãy quyết tâm làm
cho cuộc sống mình trở nên thánh thiện,

u:

1. Cổ võ việc huấn luyện công nhân theo tinh thần của thuyết
nhân bản mới về lao công, trong

òi nhiều cố gắng, tránh

n tình trạng bất hợp pháp, làm con ng
ã hội h

ì nó ẩn nấp, nh
ã hội.

2. Tinh thần chia sẻ. Lao công phải liên kết co

3. Làm chứng t
ình cảnh c

ì; trái lại, cần thông truyền hy vọng, an
ủi bằng sự hiện diện, nâng

điều này mưu ích cho tâm hồn. Bao thiếu niên nam nữ
đang sống trong chiến tranh, nghèo đói cùng cực, vất vả hàng
ngày, và bị bỏ rơi. Nhưng các người trẻ đừng mất hy vọng; Chúa
có một giấc mơ lớn cần thực hiện cùng các người trẻ… Đừng

để quan tâm đến những người xin chúng
ta giúp đỡ...

Năm Thánh dành cho tất cả mọi người, đang cử hành nơi
Giáo Hội địa phương. Tất cả được mời tham dự những lúc vui
mừng ấy! Nhưng đừng chỉ chuẩn bị những túi đeo lưng và biểu
ngữ, mà h ư nhiều về
những ước muốn dẫn đến Chúa Giêsu trong Bí tích H

ước qua Cửa Năm Thánh, h
được nuôi dưỡng bằng

Tin Mừng và Thánh Thể, là Lời Chúa và Bánh Sự sống, để có thể
xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.

Ngài nhắn nhủ 3 điề

đó, con người, chứ không phải
lợi nhuận, được đặt ở vị trí trung tâm; nghĩa là kinh tế phục vụ
con người, chứ không phải con người phục vụ kinh tế. Một khía
cạnh khác là nhắc nhở công nhân đừng chiều theo sự lường gạt
của những người chủ trương rằng lao công, sự dấn thân hằng
ngày, sự hiến thân và việc học hỏi là những điều không có giá
trị... Ngày nay, cần cấp thiết huấn luyện để công nhân theo đuổi
con đường liêm chính sáng ngời và đ đi
đường tắt để tiến thân bằng những đút lót hoặc tiến cử đề bạt
nhau. Những cám dỗ lớn nhỏ như thế luôn hiện hữu, đây là
những thứ mua bán luân l

ười, và chúng tạo nê ười
và x ư vong. Sự bất hợp pháp này giống như con bạch tuộc,
người ta không thấy v ưng những tua của nó tóm
bắt con người và gây ô nhiễm x

n người với
nhau, chứ không được làm họ xa cách, khép kín đối với nhau.
Làm việc chung với nhau trong ngày là cơ hội để chia sẻ cuộc
sống thường nhật, quan tâm tới nhau, và đón nhận sự hiện diện
của người khác như hồng ân và trách nhiệm.

á ngay trong công việc làm. Đứng trước
những người gặp khó khăn hoặc ở trong t ơ cực, những
bài giảng không ích lợi g

đỡ, và những trợ giúp cụ thể.

� ĐTC Phanxicô khuyến khích công nhân Công Giáo hoạt
động liêm chính, có tinh thần chia sẻ và làm chứng tá về sự
siêng năng (VietVatican.net, 16-1-2016)

ý, không xứng đáng với phẩm cách con
ng

� Sức mạnh của lời cầu nguyện. Lòng tin tưởng giúp
chuyển bại thành thắng (Tổng hợp từ VietVatican.net, 14-1-2016)

ÐTC Phanxicô chia sẻ rằng: lời cầu nguyện chân thành giúp
con tim chúng ta không bị chai cứng và sẽ khiến phép lạ xảy ra.

Chúa Giêsu biết và hiểu rất rõ những lời cầu nguyện trong
hoàn cảnh thống khổ, vì trong V ã lo buồn

ình trạng nguy
ã thức trắng cả Ðức Trinh Nữ Maria

ở Lujàn mà cầu nguyện. Ông bám vào cánh cổng, tựa

ã

Phép lạ sẽ xảy ra cho ai có lòng tin t
Ðấng

(1 Ga 5: 4). Lòng tin của
chúng ta luôn luôn chiến thắng... Chúa Giêsu ã nói nếu chúng ta
có lòng tin lớn bằng hạt cải và nài xin Thiên Chúa với lòng tin ấy,
chúng ta có thể dời non lấp biển. Chính lòng tin t

iêsu cũng nói

ãy xin và gõ với
lòng tin t òng tin t

Hãy nài xin Thiên Chú

ườn Dầu, chính Ngài đ

ĐTC kể lại
câu chuyện một người đàn ông ở Buenos Aires có đứa con gái 9
tuổi trong bệnh viện, đang trong t

đêm để đi đến đền thờ
đầu vào

những khung sắt của đền thờ và tha thiết nài xin ơn chữa lành cho
đứa con gái bé bỏng. Sáng hôm sau, khi quay lại bệnh

được chữa lành.

ưởng vào Thiên Chúa, tin
rằng Ngài là đầy quyền năng và có thể làm được mọi sự…
Thánh Gioan Tông Đồ viết rằng

ưởng cho chúng
ta khả năng này. Chúa G

” Nhưng h
ưởng. L ưởng chính là chiến thắng của chúng

ta.

a để lời cầu nguyện của chúng ta luôn
được bén rễ sâu trong niềm tin tưởng.

đến đổ mồ hôi máu:

kịch sắp chết.
Ông đ

viện, con
gái của ông đ

đ

“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này
cho Con, nhưng đừng theo

“điều làm chúng ta thắng được
thế gian là l

được nhận lời. Cứ xin
th được, cứ g

ý Con, một theo ý Cha.”

òng tin của chúng ta.”

ì anh em
xin Chúa Cha nhân danh Thầy, anh em sẽ

ì sẽ õ cửa thì sẽ mở cho.

: “bất kỳ điều g

�

�

2015 là năm bách hại Kitô hữu tệ hại

TT Obama đề cập đến ĐTC Phanxicô trong bài phát
biểu liên bang

nhất (VietCatholic.net,
15-1-2016)

(Thanhlinh.net, 14-1-2016)

Với Bắc Triều Tiên dẫn đầu và chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo
phát triển nhanh chóng, năm 2015 được kể là năm tệ hại nhất
trong lịch sử hiện đại về việc bách hại Kitô hữu. Theo danh sách
Quan Sát Thế Giới Năm 2016 do tổ chức Open Doors đưa ra, nếu
xét tới 35 quốc gia, nơi chủ nghĩa quá khích phát triển đến độ gần
như thanh trừng sắc tộc, th

Tiên (đứng đầu
danh sách liên tiếp 14 năm qua), Iraq, Eritrea (dẫn đầu các nước
Phi Châu ở Hạ Sahara), Afghanistan, Pakistan, Somalia, Libya
(xuất hiện lần đầu trên danh sách).

i tới việc sát nhân, đầy ải biệt xứ, khủng bố,
giam cầm và tiêu diệt các Kitô hữu. Việc loại trừ, kỳ thị và bạo
lực chống các Kitô hữu ngày càng tăng. Theo ông Curry, v

để nhận
ra các đe dọa ngày càng lớn đối với nền h

định mức hàng đầu cho thấy đây
là lúc các quốc gia bắt đầu rơi vào hỗn loạn.

đề cập đến bài nói chuyện của ĐTC Phanxicô
trước Quốc Hội vào tháng 9-2015:

đồng này, từ chỗ tôi đang đứng
tối nay, rằng

ì Iraq dẫn

Trong buổi họp báo công bố phúc trình, David Curry (Chủ
Tịch Open Doors) nó

ì các
nạn nhân, ta phải vạch trần việc bách hại này, cũng nhằm

òa bình và an ninh toàn
cầu. Việc bách hại Kitô hữu là

Trong bài phát biểu liên bang (cuối cùng) của mình, TT
Barack Obama ã

“ÐTC Phanxicô, nói với hội

đầu.

Tổ chức Open Doors ghi nhận những quốc gia bách hại Kitô
hữu tồi tệ nhất, từ năm 1955, gồm: Bắc Triều

đ

làm theo hận thù và bạo lực
ình.

Khi những nhà chính trị xúc phạm ng

ì, không có tác dụng gì, mà chỉ là sai
lầm.

của những bạo chúa và
những kẻ sát nhân là cách tốt nhất để chiếm lĩnh vị trí của m

ười Hồi Giáo, cho dù ở
nước ngoài; khi một đền thờ Hồi Giáo bị phá hoại, hoặc một đứa
trẻ bị tổn thương, điều này không làm chúng ta được an toàn
hơn, không có hiệu quả g

Điều này làm chúng ta suy yếu trước con mắt của thế
giới...”
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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

Tên /Full Name

Email:

/

Tên Cha/Mẹ/

(Valid ID or Driver Lic. please print)Xin viết chữ in/

Địa chỉ/

Điện thoại/

Address:

phone:

Birthdate:

:

Parents:

Phái/Gender: M / F

Ngày sinh/

Nơi sinh Place of Birth

Họ/ ĐLast ệm/ Gọi/Middle First

mm /dd /yy

city / country

Trung Tâm Công Giáo
1538 Century Blvd - Santa Ana, CA 92703 - Tel.714-554-4211

Lệ phí/Fee

Note: Ghi danh 2 Register 2 months in advance

Giờ học thứ Bảy (Sat): 8 am - 5 pm & Chúa Nhật
(Sun): 8 am - 1 pm or/hoặc xem trong thông báo.

: W $70 gởi về .

ã ghi danh /
òng

TTCG, t t (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở
2

. Nếu bỏ lớp, i khoá sau
/

một người(each person) và
Không

hoàn lại tiền sau khi đ

i đơn và lệ phí về TTCG
qua bưu điện tháng trước khoá học/

sau khi hoàn
tất lớp học và hội đủ điều kiện/

địa chỉ Trung Tâm CGVN/

, tại Văn Ph
hứ Hai tới hứ Năm

phải ghi danh đóng tiền học lạ

Chỉ nhận
No Refund.

2
months prior class begins.

ng s
If missed the class, must re-register and pay to attend the next class.

Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center.

Send in registration form and payment

Certificate of Completion will be issued after
completi all requirement

tháng trước/

Cấp Chứng Chỉ

Ký tên/ _____________________________________

Ngày/ _________________

Signature:

Date:

Đơn Dự Khoá Dự Bị Hôn Nhân /2016 Marriage Preparation Form
Ghi Danh Khoá / ĐánhRegistration Session: X chọn một / Put to choose oneX

� #201 -1/16-17/2016 #202 - 3/19-20/2016 #203 -5/21-22/2016
#204 -7/16-17/2016 #205 - 9/17-18/2016 #206 -11/12-13/2016
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CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM - GIÁO PHẬN ORANGE
The Vietnamese Catholic Community of Diocese of Orange

Thông Báo & Thư Mời
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 N. Century Blvd. SantaAna, 9268

Trình: Nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền, Thánh Lễ Tạ và Cầu Bình An,
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 Cộng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange

để năm năm
đồng để Đồng

đến

Địa Điểm:

đón

Đặc năm Đức
Đức

Đức đồng
đồng,

đ đồng để đầu năm,
đẹp năm.

Đồng

tưởng

trưa

Chương Ơn

Lương Phần thuyết giảng sẽ do LM Nicolas Toàn
Nguyễn, Phó Xứ Đức Mẹ LaVang

Sơ,
Ơn hương đoàn,

ước

Thánh Lễ Minh Niên Bính Thân 2016Năm



Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 673 7�

(tiếp theo trang 1)

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

dòng, và

tin
những lời oán thù và khủng bố; trái lại, hãy kiến tạo những tình
bạn mới, dành thời giờ

ãy chuẩn bị tâm trí của mình. Hãy suy t
òa Giải và

Thánh Thể. Khi b ãy quyết tâm làm
cho cuộc sống mình trở nên thánh thiện,

u:

1. Cổ võ việc huấn luyện công nhân theo tinh thần của thuyết
nhân bản mới về lao công, trong

òi nhiều cố gắng, tránh

n tình trạng bất hợp pháp, làm con ng
ã hội h

ì nó ẩn nấp, nh
ã hội.

2. Tinh thần chia sẻ. Lao công phải liên kết co

3. Làm chứng t
ình cảnh c

ì; trái lại, cần thông truyền hy vọng, an
ủi bằng sự hiện diện, nâng

điều này mưu ích cho tâm hồn. Bao thiếu niên nam nữ
đang sống trong chiến tranh, nghèo đói cùng cực, vất vả hàng
ngày, và bị bỏ rơi. Nhưng các người trẻ đừng mất hy vọng; Chúa
có một giấc mơ lớn cần thực hiện cùng các người trẻ… Đừng

để quan tâm đến những người xin chúng
ta giúp đỡ...

Năm Thánh dành cho tất cả mọi người, đang cử hành nơi
Giáo Hội địa phương. Tất cả được mời tham dự những lúc vui
mừng ấy! Nhưng đừng chỉ chuẩn bị những túi đeo lưng và biểu
ngữ, mà h ư nhiều về
những ước muốn dẫn đến Chúa Giêsu trong Bí tích H

ước qua Cửa Năm Thánh, h
được nuôi dưỡng bằng

Tin Mừng và Thánh Thể, là Lời Chúa và Bánh Sự sống, để có thể
xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.

Ngài nhắn nhủ 3 điề

đó, con người, chứ không phải
lợi nhuận, được đặt ở vị trí trung tâm; nghĩa là kinh tế phục vụ
con người, chứ không phải con người phục vụ kinh tế. Một khía
cạnh khác là nhắc nhở công nhân đừng chiều theo sự lường gạt
của những người chủ trương rằng lao công, sự dấn thân hằng
ngày, sự hiến thân và việc học hỏi là những điều không có giá
trị... Ngày nay, cần cấp thiết huấn luyện để công nhân theo đuổi
con đường liêm chính sáng ngời và đ đi
đường tắt để tiến thân bằng những đút lót hoặc tiến cử đề bạt
nhau. Những cám dỗ lớn nhỏ như thế luôn hiện hữu, đây là
những thứ mua bán luân l

ười, và chúng tạo nê ười
và x ư vong. Sự bất hợp pháp này giống như con bạch tuộc,
người ta không thấy v ưng những tua của nó tóm
bắt con người và gây ô nhiễm x

n người với
nhau, chứ không được làm họ xa cách, khép kín đối với nhau.
Làm việc chung với nhau trong ngày là cơ hội để chia sẻ cuộc
sống thường nhật, quan tâm tới nhau, và đón nhận sự hiện diện
của người khác như hồng ân và trách nhiệm.

á ngay trong công việc làm. Đứng trước
những người gặp khó khăn hoặc ở trong t ơ cực, những
bài giảng không ích lợi g

đỡ, và những trợ giúp cụ thể.

� ĐTC Phanxicô khuyến khích công nhân Công Giáo hoạt
động liêm chính, có tinh thần chia sẻ và làm chứng tá về sự
siêng năng (VietVatican.net, 16-1-2016)

ý, không xứng đáng với phẩm cách con
ng

� Sức mạnh của lời cầu nguyện. Lòng tin tưởng giúp
chuyển bại thành thắng (Tổng hợp từ VietVatican.net, 14-1-2016)

ÐTC Phanxicô chia sẻ rằng: lời cầu nguyện chân thành giúp
con tim chúng ta không bị chai cứng và sẽ khiến phép lạ xảy ra.

Chúa Giêsu biết và hiểu rất rõ những lời cầu nguyện trong
hoàn cảnh thống khổ, vì trong V ã lo buồn

ình trạng nguy
ã thức trắng cả Ðức Trinh Nữ Maria

ở Lujàn mà cầu nguyện. Ông bám vào cánh cổng, tựa

ã

Phép lạ sẽ xảy ra cho ai có lòng tin t
Ðấng

(1 Ga 5: 4). Lòng tin của
chúng ta luôn luôn chiến thắng... Chúa Giêsu ã nói nếu chúng ta
có lòng tin lớn bằng hạt cải và nài xin Thiên Chúa với lòng tin ấy,
chúng ta có thể dời non lấp biển. Chính lòng tin t

iêsu cũng nói

ãy xin và gõ với
lòng tin t òng tin t

Hãy nài xin Thiên Chú

ườn Dầu, chính Ngài đ

ĐTC kể lại
câu chuyện một người đàn ông ở Buenos Aires có đứa con gái 9
tuổi trong bệnh viện, đang trong t

đêm để đi đến đền thờ
đầu vào

những khung sắt của đền thờ và tha thiết nài xin ơn chữa lành cho
đứa con gái bé bỏng. Sáng hôm sau, khi quay lại bệnh

được chữa lành.

ưởng vào Thiên Chúa, tin
rằng Ngài là đầy quyền năng và có thể làm được mọi sự…
Thánh Gioan Tông Đồ viết rằng

ưởng cho chúng
ta khả năng này. Chúa G

” Nhưng h
ưởng. L ưởng chính là chiến thắng của chúng

ta.

a để lời cầu nguyện của chúng ta luôn
được bén rễ sâu trong niềm tin tưởng.

đến đổ mồ hôi máu:

kịch sắp chết.
Ông đ

viện, con
gái của ông đ

đ

“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này
cho Con, nhưng đừng theo

“điều làm chúng ta thắng được
thế gian là l

được nhận lời. Cứ xin
th được, cứ g

ý Con, một theo ý Cha.”

òng tin của chúng ta.”

ì anh em
xin Chúa Cha nhân danh Thầy, anh em sẽ

ì sẽ õ cửa thì sẽ mở cho.

: “bất kỳ điều g

�

�

2015 là năm bách hại Kitô hữu tệ hại

TT Obama đề cập đến ĐTC Phanxicô trong bài phát
biểu liên bang

nhất (VietCatholic.net,
15-1-2016)

(Thanhlinh.net, 14-1-2016)

Với Bắc Triều Tiên dẫn đầu và chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo
phát triển nhanh chóng, năm 2015 được kể là năm tệ hại nhất
trong lịch sử hiện đại về việc bách hại Kitô hữu. Theo danh sách
Quan Sát Thế Giới Năm 2016 do tổ chức Open Doors đưa ra, nếu
xét tới 35 quốc gia, nơi chủ nghĩa quá khích phát triển đến độ gần
như thanh trừng sắc tộc, th

Tiên (đứng đầu
danh sách liên tiếp 14 năm qua), Iraq, Eritrea (dẫn đầu các nước
Phi Châu ở Hạ Sahara), Afghanistan, Pakistan, Somalia, Libya
(xuất hiện lần đầu trên danh sách).

i tới việc sát nhân, đầy ải biệt xứ, khủng bố,
giam cầm và tiêu diệt các Kitô hữu. Việc loại trừ, kỳ thị và bạo
lực chống các Kitô hữu ngày càng tăng. Theo ông Curry, v

để nhận
ra các đe dọa ngày càng lớn đối với nền h

định mức hàng đầu cho thấy đây
là lúc các quốc gia bắt đầu rơi vào hỗn loạn.

đề cập đến bài nói chuyện của ĐTC Phanxicô
trước Quốc Hội vào tháng 9-2015:

đồng này, từ chỗ tôi đang đứng
tối nay, rằng

ì Iraq dẫn

Trong buổi họp báo công bố phúc trình, David Curry (Chủ
Tịch Open Doors) nó

ì các
nạn nhân, ta phải vạch trần việc bách hại này, cũng nhằm

òa bình và an ninh toàn
cầu. Việc bách hại Kitô hữu là

Trong bài phát biểu liên bang (cuối cùng) của mình, TT
Barack Obama ã

“ÐTC Phanxicô, nói với hội

đầu.

Tổ chức Open Doors ghi nhận những quốc gia bách hại Kitô
hữu tồi tệ nhất, từ năm 1955, gồm: Bắc Triều

đ

làm theo hận thù và bạo lực
ình.

Khi những nhà chính trị xúc phạm ng

ì, không có tác dụng gì, mà chỉ là sai
lầm.

của những bạo chúa và
những kẻ sát nhân là cách tốt nhất để chiếm lĩnh vị trí của m

ười Hồi Giáo, cho dù ở
nước ngoài; khi một đền thờ Hồi Giáo bị phá hoại, hoặc một đứa
trẻ bị tổn thương, điều này không làm chúng ta được an toàn
hơn, không có hiệu quả g

Điều này làm chúng ta suy yếu trước con mắt của thế
giới...”
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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

Tên /Full Name

Email:

/

Tên Cha/Mẹ/

(Valid ID or Driver Lic. please print)Xin viết chữ in/

Địa chỉ/

Điện thoại/

Address:

phone:

Birthdate:

:

Parents:

Phái/Gender: M / F

Ngày sinh/

Nơi sinh Place of Birth

Họ/ ĐLast ệm/ Gọi/Middle First

mm /dd /yy

city / country

Trung Tâm Công Giáo
1538 Century Blvd - Santa Ana, CA 92703 - Tel.714-554-4211

Lệ phí/Fee

Note: Ghi danh 2 Register 2 months in advance

Giờ học thứ Bảy (Sat): 8 am - 5 pm & Chúa Nhật
(Sun): 8 am - 1 pm or/hoặc xem trong thông báo.

: W $70 gởi về .

ã ghi danh /
òng

TTCG, t t (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở
2

. Nếu bỏ lớp, i khoá sau
/

một người(each person) và
Không

hoàn lại tiền sau khi đ

i đơn và lệ phí về TTCG
qua bưu điện tháng trước khoá học/

sau khi hoàn
tất lớp học và hội đủ điều kiện/

địa chỉ Trung Tâm CGVN/

, tại Văn Ph
hứ Hai tới hứ Năm

phải ghi danh đóng tiền học lạ

Chỉ nhận
No Refund.

2
months prior class begins.

ng s
If missed the class, must re-register and pay to attend the next class.

Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center.

Send in registration form and payment

Certificate of Completion will be issued after
completi all requirement

tháng trước/

Cấp Chứng Chỉ

Ký tên/ _____________________________________

Ngày/ _________________

Signature:

Date:
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CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM - GIÁO PHẬN ORANGE
The Vietnamese Catholic Community of Diocese of Orange

Thông Báo & Thư Mời
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 N. Century Blvd. SantaAna, 9268

Trình: Nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền, Thánh Lễ Tạ và Cầu Bình An,
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 Cộng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange

để năm năm
đồng để Đồng

đến

Địa Điểm:

đón

Đặc năm Đức
Đức

Đức đồng
đồng,

đ đồng để đầu năm,
đẹp năm.

Đồng

tưởng

trưa

Chương Ơn

Lương Phần thuyết giảng sẽ do LM Nicolas Toàn
Nguyễn, Phó Xứ Đức Mẹ LaVang

Sơ,
Ơn hương đoàn,

ước

Thánh Lễ Minh Niên Bính Thân 2016Năm
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KhấnTam NhậtTết BínhThân 2016

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 202

ình NazarethThông BáoVề Khóa 12 Nazareth

Nhân dịpTếtBínhThân,ĐềnThánhTrungTâmCôngGiáo sẽ
tổ chức Khấn TamNhật để cầu nguyện cho các Ân Nhân quá 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 9AM 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 vàAnh Chị Em tham
dự chương tr

u củaMẹLaVang và cácThánh
Tử Đạo Việt Nam chúc phúc cho quí Ân Nhân và Thân Quyến
trong NămMới được Hạnh Phúc,AnVui và Thịnh Đạt! Xin qu

ùng
nhau dâng lênThiênChúamột nămmới đẹp l

đơn ghi danh cho lớp
.

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

. Không hoàn tiền lại sau
khi đ

đủ điều kiện. Xin nhắc nhở các học viên ngoài việc học lớp
Dự Bị Hôn Nhân, phải liên lạc trực tiếp với các Cha Quản Nhiệm
hoặcChaXứnơim ưngụđể lập hồ sơ hôn phối.

Đơn ghi danh có thể lấy ở rang trong tờ Hiệp Thông. Hoặc
qua email

Theo giáo luật, tất cả những người Công
Giáo muốn bước vào đời sống hôn nhân, hoặc những người
không Công Giáo muốn kết hôn với người Công Giáo, đều phải
tham dự khoá học này.

Cùng đồng nhịp với Giáo Hội trong Năm Thán
ương Xót,

đến tham dự một cuối tuần để vợ chồng dành trọn thời
giờ bên nhau, cùng tái khámphá và trân quí đời sống

cùng nhận thức và đồng hành
đầy những khe hở cảm thông.*Không phải chỉ có

những cặp vợ chồng “có vấn đề”mới cần đi dự khóa nhưnhiều

ình An cho gia ình và Quê H

à những ý khấn xin khácmà chúng
ta

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

òng ngài.

òng Trung Tâm sẽ nhận

òng
TTCGghi danh từThứHai Hạn
chót ghi danh là ngày 10 tháng 3/2016

ã ghi danh. Chứng chỉ sẽ cấp sau khi học viên thamdựvà hội

ình c

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

www.vncatholic.net.

h Lòng
Th

* Hãy

ình, bên nhau qua tâm lý khác biệt,
giúp nhau lấp

đ
ý chỉ

của các ÂnNhânĐềnThánh v

í
vị sớmgởi các ýKhấn về TrungTâmCôngGiáo để chúng ta c

Văn ph

đếnThứNăm lúc 9:30am–4pm.

đầy

hôn nhân gia
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 được tổ chức
tại Saint Jeanne de Lestonnac Retreat Center, 16791 E. Main
St., Tustin

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

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

: “ Lòng Th
òa Giải” sẽ

According to the Catholic Canon Laws,
each person, Catholic or non Catholic, prepares for marriage or
life time commitment must attend this Marriage Preparation
Program.

Gia Đ

Khóa 12 Nazareth với chủ đề

, CA 92780, từ 6 giờ chiều thứ Sáu, 19 tháng 2 năm
2016 đến chiều Chúa Nhật, 21 tháng 2 năm 2016.

người lầm tưởng, nhưng là một cuối tuần vợ chồng có cơ hội
hâmnóng 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

Nhằm tạo cơ hội họp mặt trong một bầu khí vui tươi, lành
mạnh và thân thiện để vinh danh t

hần văn nghệ đặc sắc, thực đơn
ơi vui nhộn. Dạ tiệc

Valentine nầy được mở rộng cho tất cả mọi người trong cộng
đồng, không phân biệt đoàn thể, tôn giáo hay tuổi tác.

đây để giữ chỗ:A/cMừng
&Lan, 714-538-5161;A/c Sơn Phượng,

ình yêu và th ình.

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

ình yêu và cùng nhau vui xuân
Bính Thân 2016, Gia ình Nazareth sẽ tổ chức

Giá vémời là $35.

P chọn lọc. Sẽ có phần tặng
bông hồng, xổ số tặng quà Tết và các trò ch

Xin vui lòng liên lạc với cácA/c sau
714-533-4660;A/c Hòa

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

ìnhNazareth xin hân hạnh kínhmời.

ăng hoa đời sống gia đ

Đ

GiaĐ

ă

�

�

DạTiệc Mừng NgàyTìnhYêu vàVui Xuân BínhThân 2016

Thư MờiTham Dự Lễ KínhThánh Gioan Bosco và Hội Ngộ
Tân Niên ngày 31-1-2016 của Hiệp Hội Tông Đồ Giáo Dục
Don Bosco.

Dạ Tiệc
Valentine năm thứ 7 với chủ đề “CHO TÌNH YÊU TH

giờ

ĂNG
HOA, CHO HẠNH PHÚC MỌI NHÀ” tại nhà hàng
Diamond Seafood, Garden Grove vào tối Chúa Nhật, ngày 14
tháng 2 năm 2016 từ 6 đến 11 đêm.

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.

n Ngh

�

� 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.

David Q. Hoang

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 24-1-2016  -  Chuùa Nhaät III Thöôøng Nieân - Naêm C

702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

* CHUYÊN TRỊ:
�

�

�

�

Đ đặ
Đa đa đầ

iều chỉnh hệ thống xương bị sai lệch, c biệt xương sống.
u lưng, u cổ, bả vai, tay chân, nhức u, mệt mỏi.

Tai nạn do nghề nghiệp, thể thao hoặc do xe cộ.
Hướng dẫn tập thể dục và dinh dưỡng tránh mổ xẻ không cần thiết.

VERA THERAPY
BÁC SĨ ALEXANDER D. LÊ, D.C.

DOCTOR OF CHIROPRACTIC

10080 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840

www.veratherapy10080@gmail.com
Tel: 714.638.8119 * Fax: 714.260.9149

*  Với Phương châm: “ Lương y như từ mẫu “, Bác sĩ Alex và
toàn thể nhân viên luôn tận tâm, nhiệt tình với bệnh nhân.

*  V n phòng có chương trình c biệt cho bệnh nhân không có
bảo hiểm, khó kh n về tài chánh.

*  Nhận bảo hiểm PPO.

ă đặ
ă

Vases




