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Margaret de Cortone, mộ ẹp bên Ý. sống
không hôn thú vớimột thanh niên giàu có,một hôm chàng đi thăm ất ruộng, và
đãbịámsát, người tavùi xác chàngdướinhững tầ ủchạyvề
nhà cắn áo nàng kéo đi theo nó, vào rừng gặp chủ. Sau khi gặp xác chàng bắ ầu
chương lên,mùi thốibay lan, trướccảnhhãihùng ếnnàngbànghoàngvàtự
hỏi: "Lạ òn lại cáigì?" Thế rồi, người congái tội lỗ ã trởvềvớ
ình, xin lỗi thânphụ. ể tỏ lòng sámhối, nàngđã tròngmột giây thừng vào cổ và

đến xin các ChaDòng Thánh Phanxicô hướngdẫn. Rồ ền tộ
ãkhoáctrênmìnhbộtuphụcDòngBaThánhPhanxicô. ể ại tình

Chúa yêu thương và lời kêu gọi củ ã biến nhàmình thànhmột
bệnh xá vừ ệnh nhân vừ ộng sản xuấ ể nuôi họ. Với ơn Chúa

ãlàmchovôsốtộinhântrởvềvớiChúa.

ức Giê-su không thực hiện cuộc canh tân tôn giáo một mình, Ngài cần rất
nhiều người cộng tác. Người cộng tác ấy không nhất thiết phải là người có học,
thôngminh, nhiều tài năng, hiểubiết nhiều về Kinh Thánh, hay cóquyền thế

ệ Ngài tuyển chọn chẳng phải là hạng trí thức: "Họ ngạc nhiên khi thấy
ôngPhê-rôvàôngGio-anmạnhdạn,vàbiết rằnghaiông lànhữngngườikhôngcó
chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân" (Cv 4,13). Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy: vừ
ượ ứcGiê-sumờigọi, thìPhê-rôvàAn-rê "lập tứchaiôngbỏchài lướimàđi theo

Người". Gia-cô-bê và Gio-an cũng vậy: "lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà
theo Người". Sựmaumắn, không chần chừ ượcMát-thêu diễn tả bằng
hai chữ "lập tứ òi hỏi phải cómột chút liều lĩnh, phó thác, tin tưởng vàoĐức
Giê-su. Chính nhờ nhữ ức tính nàymà ược Thánh Thầ ộng, các ông
trở nên cóđủmọi thứ ức tính, tài nănghơnngười. Từ những conngười chế

ã trở nên nhữ ồ ảm, luôn luôn mạnh dạn làm chứ
ứcGiê-su,khôngchútsợhãi (Cv4,29-31;9,27-28).

Ngày ể canh tân Giáo Hộ ức Giê-su vẫn tiếp tục cần rất nhiều người
cộng tác với Ngài. Ngài luôn luônmời gọi tất cảmọi Ki-tô hữu làm điều ấy. Bạn có
nghe thấy tiếngNgàimờigọi trong thẳmsâu tâmhồnkhông?Bạ ại thếnào?
Bạn "lập tức" chấpnhận, hay cònphải suynghĩ xemmìnhcó ủkhả ủ thì
giờ ủ ứ ộkhông?Nếubạ ủkhả ủthìgiờ, ủ ứ ộnhưcáckinh
sưDo Thái xưa, thì chắc hẳnNgài đã chẳng kêu gọi bạ ì bạn sẽ cậy vào sức
riêng bạn, chứ không thèm nhờ cậy vào Ngài nữa! Chính vì biết bạn thiếu tất cả
những thứ ấy Ngài mới kêu gọi bạ ể bạn khiêm nhường cậy dựa vào ơn của
Chúa, chứ khôngphải sức củamình.Đây làđiều lạ lùngvàhết sứcnghịch lý nhưng
lại là thực tế, đó là ta sẽ làmđược tất cảkhi thật tìnhnghĩ rằng "khôngcóThầy, anh
em chẳng làmgì ược" (Ga 15,5), nhưng "tôi có thể làmđược tất cả nhờ ấng ban
sức mạnh cho tôi" (Pl 4,13), vì " ối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm
được” (Lc1,37).
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Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:00 PM ñeán 9:00 PM,
baêng taàn 1480 AM

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

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

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

8 PM thöù Baûy, 6:30 PM Chuùa Nhaät

3 - 4:30 PM thöù Baûy
11:0

714-963-1811

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

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

PM
0 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng

Hoaøng Quang Ñöùc
Mai Vaên Maïnh 714-457-4701

Trang

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

Quaûn Nhieäm:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

1100  S. Center St.
Santa Ana, CA 92704

LM. Raphael Xuaân Nguyeân
LM. Phaïm Danh, SVD

714-751-5335

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

PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng

PM thöù Baûy

:00 PM thöù Tö
3

COÄNG ÑOAØN ST. POLYCARP
Saint Polycarp Church

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

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

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

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

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

huùa tuaàn

893-2766

COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Saint Nicholas Church

Nieân Tröôûng:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

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

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

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

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. 714-

6:30 PM thöù Baûy

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

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

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

COÄNG ÑOAØN WESTMINSTER
Blessed Sacrament Church

14072 S. Olive St.
Westminster, CA 92683

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

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

PM
. tuaàn

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

714-892-4489/
714-892-4489/

893-3059
893-3059

Phoù Vieän Tröôûng:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. Nguyeãn Vaên Tuyeân

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

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

LM. Traàn Benjamin

Trang
Hoàng Rosemary 714-971-2141 x5511

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

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

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

COÄNG ÑOAØN ANAHEIM
Saint Boniface Church

NHAØ THÔØ CHUÙA KITOÂ CÖÙU THEÁ
Christ our Savior Catholic Parish

120 N. Janss St. Anaheim, CA 92805

2000 W. Alton Ave., Santa Ana

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Toaøn Nicolas 714-956-3110, Ext. 130

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

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

8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
PM

Leã Chuùa Nhaät:
Phuï Traùch:

Ñaïi dieän:

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

Giaùo Xöù: 714-444-1500

COÄNG ÑOAØN HUNTINGTON BEACH
Saint Bonaventure Church

16400 Springdale
Huntington Beach, CA 92649

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

6:30 PM thöù Baûy

3:30 - 4:30 thöù Baûy

Nguyeãn

OÂ. Nguyeãn Ñöùc Chuyeân 714-883-0729

7:15 PM thöù Saùu haèng tuaàn
PM PM

6:30 PM trong Leã thöù Baûy cuoái thaùng

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

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Timothy Nguyeãn 714-633-5800

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

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

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

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

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Chaàu Thaùnh Theå:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Trung Tuaán
LM. Trònh Minh Thaùi

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

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

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

Cha Phoù /Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Traàn Quang Tueä 714 427-3938

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

: 0 M thöù Baûy tuaàn I vaø III.

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

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

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Vaên Luaân
LM. Thaùi Quoác Baûo

714-775-6200
714-775-6200

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

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

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

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

Cha Quaûn Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

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

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

LM. Vuõ Ngoïc Long
LM. Traàn Vaên Kieåm

714-775-7733 / 775-9465

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

OÂ. Traàn Vaên Tueä 949-292-3984

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

PM

Sr. Grace Ñöùc Leâ, LHC 714-775-9475

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

THIEÂM NGUYEÃN

QUAN TAØI - MOÄ BIA

714 894.3723

Có chương trình trả góp

* Lo töø A-Z caùc dòch vuï tang cheá/
* Coù showroom lôùn tröng baøy caùc maët haøng haäu söï quan taøi,

moä bia, kim tónh, hoa tang, quaàn aùo tang vôùi giaù raát haï.
* Vaên phoøng luoân coù nhieàu phaàn moä caàn sang laïi vôùi giaù haï

30% - 50%.

Thaêm vieáng taïi 1 soá nhaø thôø.

877 44-TOBIA

Moät ngöôøi
Coâng Giaùo neân

coù tinh thaàn
phuïc vuï cuûa
ngöôøi CG.

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
* Chuyeân söûa oáng coáng bò ngheït
* Söûa & thay maùy xay raùc, voøi nöôùc ræ,

rôøi maùy giaët, xaáy.
* Chuyeân veà water & heater

Lic. #949538

joetranfarmers gmail.com@

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

* 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 cho
Coäng Ñoàng vaø quyù Ñoàng Höông treân 27 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”

ÑAËC BIEÄT: Coù chöông trình traû goùp,

Linda Traàn:xin lieân laïc: 714.642.3783 893.3525Tel: 714.

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

LONG ÑIEÄN LAÏNH
CHUYÊN SỬA VÀ GẮN MÁY LẠNH,

HEAT, ĐIỆN CHO TƯ GIA
VÀ THƯƠNG MẠI.

714 837-6056714 902.5779
SÖÛA TUÛ LAÏNH, MAÙY LAÏNH,

HEATER, BÌNH NÖÔÙC NOÙNG, BEÁP

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

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

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

ALL SEASONS

PAUL NGUYỄN

Lic. #855251
L/L TUAÁN

714
Bus: 839.7112
Cell: 425.6890

Joseph’s Plumbing & Rooter

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

714

725-1180

“Real Estate Agent”BRUCE NGUYEN
Thành tín - tận tâm - nhanh chóng

List nhà chi phí thấp
Short sale specialist * 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 "

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:

714.541-5351
714.713-8134

Office:
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

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.WESTMINSTER ROOFING

Quý Vị sẽ được: Giá Tốt Nhất - Tiếp Đón
Ân Cần, Niềm Nở và Lịch Thiệp.

+ Buy and sell real estate
+ Purchase & refinance loan
+ Hard money lending close in a week
+ Short sales specialist,

stop foreclosure before eviction

Real Estate & Mortgage

Insurance
Retirement Planning & Rollover

NuCapital
Office@Nucapital.com

855 682 2748

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)

5267 Warner Ave.#400 - Huntington Beach, CA 92649

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 $5,900

204.8482 310-8589714. 714.�

UNT Driving School
HOÏC ON-LINE

www.untdrivingschool.com
HS với 6 Hrs. behind the wheel

+ Cert + Freeway
Có Giáo Viên Nữ dạy



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

thương t

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

Tax I.D.

#52-2418738

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

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

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

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

Anh Đào Lê714.899-0505 - 24/24

NHAØ QUAØN ABC

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

Giaûng vieân Ñaïi Hoïc Nha Khoa USC
töø naêm 1986

714 633.3336

714 554.4676
714839.9091

714 662.2360

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

FD 2105

714 489-5571 Khang Lê
Fdr 2980

714 841.6001

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

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

6926 Westminster Blvd
714.891.3344

TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE
HUAÁN LUYEÄN VIEÂN NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM

� �

�

� �

� �

� �

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

CHUYEÂN XOÙA TICKET

Kinh Nghieäm - Uy Tín - Taän Taâm

TRAFFIC TICKET FIXERS

14541 Brookhurst St. #B7
Westminster, CA 92683

714-486-1337

9240 E. Valley Blvd.
Rosemead, CA 91770

626-280-3300
Cell:

714-872-1999

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

714839.7660

714839.3891

MILE SQUARE DENTISTRY
NHA KHOA TOÅNG QUAÙT & THAÅM MYÕ

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

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

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

Baùc Só Nha Khoa
Nguyeãn Maïnh Huøng

D.D.S.

- Giaûng vieân ñaïi hoïc Nha Khoa University
Southern California.

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

15671 Brookhurst St., Westminster, CA 92683

714 892.8519

FIVE STARS AUTO REPAIR
Chuyeân söûa

Heä thoáng ñieän vaø hoäp soá

7391 Westminster Ave.
(Ñoái dieän nhaø thôø Westminster)

USC GRADUATE

Huøng Jim Nguyeãn

714 590.5555James:

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

ẻ ắ
ọ ở

(Giá đ c bi t cho CĐ Công Giáo)ặ ệ

Elaine Vu, Realtor - DRE 01754553

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

Chuyên viên địa ốc
THÀNH THẬT, TẬN TÂM

MUA BÁN NHÀ
SAIGON TOW 24/7

Nöõ Baùc Só Gia Ñình NGOÂ NHAÂN HAÄU
Chuyeân veà: Treû em - Ngöôøi lôùn - Phuï nöõ vaø Quyù Vòï cao nieân

714.657.7100
12692 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92840

Nhận: Kéo xe khắp nơi.
Mở khóa xe.
Mua xe hư, ụng, cũ.
Mua cả xe bỏ

đ

383-7777
924-0001714

10

Cell: 714-720-8830

NV TOWING

VEÙ MAÙY BAY

NGƯỜI VIỆT

KEÙO XE 24/7

714 200.8683 362.4850

SÔN GIAËT THAÛM
ØMINH SÔN NHA

Caïo saïch ceiling cuõ töø A-Z

714 893.1010
9211BolsaAve. #210Westminster, CA92683

SÓ TAÁN NGUYEÃN
JASON THAI CAO

PHOØNG NHA KHOA - BAÙC SÓ NHA KHOA

(Beân caïnh nhaø haøng Seafood Cove II)
714

823.6855

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

- Bảo hiểm cao,13 n

xuyên bang

đi khắp nơi
ăm

kinh nghiệm

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

ư ư
ư

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

Andy Plumbing 24/24

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

15972 Euclid St
714.775.7422

5015 W Edinger Ave #H
714.531.2488

715.4612
561.4388

714

Mua xe hư,
c , đ ng.

:
ũ ụ

HOMETECH CONSTRUCTION
License: 524674

Xaây nhaø môùi, theâm phoøng, laøm môùi, söûa
chöõa khaån caáp, ñieän, nöôùc, ga, lôïp maùi.

714 265.0773
714 345.0773(Pager)

OÂ. Thaéng:

DMV Lic. #4501

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

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

ắ ỉ

13802 Brookhurst St. G.G, CA 92843

Global Travel & Services
714-589-2881

Nhà Tĩnh Tâm Bé Nhỏ
714.932-3800

A Little Retreat House

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

LÔØI
CHUÙA

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I
Ñaùp Ca
Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm Mc 1:21-28

Ngày    tháng    năm 2011 2 5

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 621 � 3

Ñnl 18:15-20

Tv 94:1-2, 6-7, 8-9

CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊNV

1Cr 7:32-35

- Chúa Nhật 25-01-2015 Chúa Nhật III thường niên
- Thứ Hai 26-01-2015 Thánh Timôthê và Thánh Titô,

giám mục, lễ nhớ
- Thứ Ba 27-01-2015 Thánh An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ
- Thứ Tư 28-01-2015 Thánh Tôma Aquinô, linh mục,

tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ
- Thứ Bảy 31-01-2015 Thánh Gioan Bốt-cô, linh mục, lễ nhớ
- Chúa Nhật 01-02-2015 Chúa Nhật IV thường niên

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

BAØI ÑOÏC II

Lôøi Chuùa phaùn cuøng Gioâ-na raèng: “Haõy choãi daäy vaø
ñi ñeán Niniveâ, moät thaønh phoá lôùn, vaø rao giaûng cho noù
ñieàu Ta seõ noùi cho ngöôi.” Gioâ-na choãi daäy vaø ñi ñeán
Niniveâ theo lôøi Chuùa daïy. Niniveâ laø moät thaønh phoá lôùn,
roäng baèng ba ngaøy ñaøng. Gioâ-na tieán vaøo thaønh phoá, ñi
moät ngaøy ñaøng, roài rao giaûng raèng: “Coøn boán möôi
ngaøy nöõa, Niniveâ seõ bò phaù huûy.” Daân thaønh tin töôûng
nôi Chuùa; hoï coâng boá vieäc aên chay vaø maëc aùo nhaëm, töø
ngöôøi lôùn ñeán treû nhoû. Chuùa thaáy vieäc hoï laøm, vì hoï boû
ñôøi soáng xaáu xa, Chuùa ñoåi yù ñònh phaït hoï, vaø Ngöôøi
khoâng thöïc hieän ñieàu ñoù.

(4b)

Anh chò em thaân meán, toâi noùi cuøng anh chò em ñieàu
naøy laø: Thôøi giôø vaén voûi; coøn coù caùch laø nhöõng ai coù vôï,
haõy ôû nhö khoâng coù: nhöõng ai than khoùc, haõy aên ôû nhö
khoâng khoùc: nhöõng keû haân hoan, haõy aên ôû nhö khoâng
haân hoan; nhöõng ngöôøi mua saém, haõy aên ôû nhö khoâng
coù gì; nhöõng ai duøng söï ñôøi naøy, haõy aên ôû nhö khoâng taän

Gn 3:1-5, 10

Baøi trích saùch Tieân Tri Gioâ-na.

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

Laïy Chuùa, xin chæ baûo cho con bieát ñöôøng loái
Chuùa,
vaø daïy doã con bieát nhöõng yù ñònh cuûa Chuùa.
Xin höôùng daãn con ñi treân ñöôøng chaân lyù cuûa Chuùa
vaø daïy baûo con,
vì Chuùa laø Thieân Chuùa, Ñaáng cöùu chuoäc con.

Laïy Chuùa, xin nhôù laïi loøng laân tuaát
vaø loøng töø bi Chuùa muoân ñôøi.
Laïy Chuùa, xin nhôù ñeán con theo löôïng töø bi Chuùa,
vì loøng nhaân haäu Chuùa, laïy Chuùa.

Chuùa laø Ñaáng hieàn laønh vaø chính tröïc,
vì theá Chuùa ñöa ngöôøi toäi loãi vaøo chính loä.
Chuùa daãn ñöa keû khieâm toán ñi trong coâng lyù,
vaø daïy baûo hoï ñi trong con ñöôøng cuûa Chuùa.

1 Cr 7:29-31

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

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Ñ. Laïy Chuùa, xin chæ baûo cho con bieát ñöôøng loái
Chuùa.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

�

�

höôûng, vì chöng boä maët theá gian naøy ñang qua ñi.

. Nöôùc Chuùa ñaõ gaàn ñeán, haõy tin
töôûng vaøo Phuùc AÂm. .

Sau khi Gioan bò baét, Chuùa Gieâsu sang xöù Galileâa,
rao giaûng Tin Möøng cuûa nöôùc Thieân Chuùa, Ngöôøi noùi:
“Thôøi giôø ñaõ maõn vaø nöôùc Thieân Chuùa ñaõ gaàn ñeán; anh
em haõy aên naên saùm hoái vaø tin vaøo Tin Möøng.” Ñang luùc
ñi doïc theo bôø bieån Galieâa, Ngöôøi thaáy Simon vaø em laø
Anreâ ñang thaû löôùi xuoáng bieån, vì caùc oâng laø nhöõng
ngöôøi ñaùnh caù. Chuùa Gieâsu baûo caùc oâng: “Haõy theo
Ta, Ta seõ laøm cho caùc ngöôi trôû thaønh nhöõng keû chaøi
löôùi ngöôøi.” Laäp töùc boû löôùi, caùc oâng theo Ngöôøi. Ñi xa
hôn moät chuùt nöõa, Ngöôøi thaáy Giacoâbeâ con oâng
Gieâbeâñeâ vaø em laø Gioan ñang xeáp löôùi trong thuyeàn,
Ngöôøi lieàn goïi caùc oâng. Hai oâng boû cha laø Gieâbeâñeâ ôû
laïi treân thuyeàn cuøng vôùi caùc ngöôøi laøm coâng, vaø ñi theo
Ngöôøi.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Mc 1:15

Mc 1:14-20

Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Marcoâ.

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

�

�

ALLELUIA

Alleluia, alleluia
Alleluia

PHUÙC AÂM



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

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

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

Haønh Trình Ñöùc Tin naêm 2015

(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)

www.htoc1.com - email:info@htoc1.com

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

Daïy taát caû moân:

Döôùi söï höôùng daãn cuûa
toát nghieäp taïi Ñaïi hoïc Harvard

vaø John Hopkins vôùi 20 naêm
kinh nghieäm giaûng daïy, seõ taän taâm giuùp ñôõ con em quí vò.
Coù lôùp daïy töø maãu giaùo ñeán lôùp 12 (K - 12) vaø ngöôøi lôùn.
Moãi lôùp coù toái ña 4 em, vaø coù keøm rieâng töøng em.
Taát caû giaùo vieân daïy ñeàu ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc 4 naêm taïi
Hoa Kyø.
Giaùo vieân K-6 coù baèng daïy Teaching Credential vaø coù giaùo
vieân Myõ daïy.
Coù nhieàu lôùp luyeän thi (reasoning test)

Toaùn, Lyù, Hoùa, Reading,
Writing, Math, Science....

Giaùo Sö Tieán Só
Kris Tröông,
(A.B.) (Ph.D.),

SAT I

DAÏY KEØM SAU GIÔØ HOÏC VAØ LUYEÄN THI SAT
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1) Hành h ức Mẹ Âu Châu (4 : $4,300 có bảo hiểm, 3 bữ /ngày)
) – : LM. ức Nguyễn

) – : Ô. Hoàng Minh Thắng

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

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

6 16 tháng 11 LM. Trịnh Ngọc Danh

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

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

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

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

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

ươ

Sau đó, Hành hương Đ

ươ

) Hành hương Nam M

ương

ương t Nam & Cha Trương B
n Vinh Sơn

ươ
Vincent Đoàn Bùi

ng Đ a ăn
Peter Đ

Đ.

ng Đ
Peter Đ

Đ

đ

Đ

ng Đ

nư
ư

ư

Linh hư
Linh hư

Linh hư

nh hư

Linh hư

ớc
Linh h ớng

Linh h ớng

: gửi từ Luyện Ngục

ớng:
ớng:

ớng

Li ớng: ễ

ớng:

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

từ 29/5 ến .
từ ến .

(15 ngày từ 30/9 ến 14 tháng 10) -

14 ngày, từ

từ

15 ngày từ ến

8 ngày từ ến .

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

Eiffel
Xemnhiềubằngchứng củacác linhhồn

(Tustin)

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

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

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

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

Đ
nĐ Thămm aNămThánh,

Đinh&Gai&b

Đ

Đ n & ăn t

v đ
Đ ngBrazil)&Đ

Đ

Thánh đen quen thu

MachuPicchu: di tích vănhóa th

TêrêsaHàiĐ

dư c tư
ng3nư

Thácnư
nơiĐ

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

OPTIONAL

đ
đ

đ

16 đ

3 đ

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

�

� ăn ph đ

KV FINANCIAL & INSURANCE

714-418-9389

� � �

� �

�

Life insurance Retirement Rollover

Annuity Long Term Care

Health Insurance

�

�

�

�

�

�

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

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

Obamacare:

medical

Medicare Medicare

ư

ư

đư
ương tr

đ

đ

KEVIN P NGUYEN
Certified Insurance Agent

CA Ins. Lic: #0H81186

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

Tel: 714-418-9389

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 25 1-2-2015đến Chúa Nhật-1-2015

CÁC SINH HO T T I TRUNG TÂM CÔNG GIÁOẠ Ạ

3. ÒNG HOPE COMMUNIT

Sinh Hoạt trong tuần:

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

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

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

ứ :
ứ :

Thứ Sáu ầu tháng

Thứ Bảy:

Th Tư
Th Sáu

đ

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

-

pm pm

8:45 am 9 am

Thánh Lễ
ầ ấ VN.

Chầu, Kính Lòng Thương Xót Chúa
& Thánh Lễ

ấ ứ ẹ

Ch u và Kh n Các Thánh TĐ

Kh n Đ c M La Vang

Kính Lòng Thương Xót Chúa

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

Third Sunday of Ordinary Time (B)
Mark 1:14-20

Chúa Nhật 25-01-2015

Thứ Hai 26-01-2015

Thứ Sáu 30-01-2015

Thứ Bảy 31-01-2015

Chúa Nhật 01-02-2015

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

- Khoá HT Thiêng Liêng Mùa Chay. . . 07:00 pm – 09:15 pm

- Ơn Thiên Triệu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm

- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 04:00 pm
- Lễ Phát Tang LH Maria . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:00 pm

- V.P. Giới Trẻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 12:00 pm
- Hiệp Hội GD osco. . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 pm

Th a Sai Đ c Tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:00 pm

TĐ Don B

After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming
the gospel of God: “This is the time of fulfillment. The kingdom of
God is at hand. Repent, and believe in the gospel.” As he passed by
the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting
their nets into the sea; they were fishermen. Jesus said to them,
“Come after me, and I will make you fishers of men.” Then they
abandoned their nets and followed him. He walked along a little
farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John.
They too were in a boat mending their nets. Then he called them. So
they left their father Zebedee in the boat along with the hired men
and followed him.

"They immediately abandoned their nets and became His
followers." – Mark 1:18

When a fish is caught and taken out of the water, it dies. The
former watery world that it knew "is passing away" (1 Cor 7:31).
Similarly, everything changes when we enter into the kingdom of
God. Living in God's kingdom is as different from our pre-Christian
life as it is for that fish trying to live on land. Lifestyles that worked
underwater no longer work in fresh air. In order for the fish to live on
land, it literally has to die to its old life. The fish would need to die
and receive a new nature to be able to live on land.

So it is with us human beings. To live in the kingdom of God, we
die to our old nature in Baptism and become "sharers of the divine
nature" (2 Pt 1:4) when we rise from the waters of Baptism. Now our
old lifestyle won't work. Once we begin living the new, baptized life
in Christ, we can no longer live the lifestyle we had before Christ.
We have to put away the things we used to do before we gave
ourselves to Jesus. We can no longer live as do the nonbelievers (1 Pt
4:2-3). We die to ourselves, pick up our cross each day, follow Jesus,
and live the new lifestyle that befits a member of the household of
God (1 Tm 3:15).

Are you struggling to live a godly life? Are you having a hard
time breathing the risen air? Maybe you're not dead yet.Ask Jesus to
crucify your old nature (Gal 6:14-15) and raise you up to life to the
full (Jn 10:10).

- 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.
Paul's second letter to Corinth affords an insight into the depth of his
friendship with Titus, and the great fellowship they had in preaching
the gospel: “When I went to Troas...I had no relief in my spirit
because I did not find my brother Titus. So I took leave of them and
went on to Macedonia.... For even when we came into Macedonia,
our flesh had no rest, but we were afflicted in every way—external
conflicts, internal fears. But God, who encourages the downcast,
encouraged us by the arrival of Titus...” (2 Corinthians 2:12a, 13;
7:5-6).

Reflection: LIKEAFISH OUT OFWATER

Saints of the week

1.26

1.27

1.28

1.31

- St.Angela Merici (1470?-1540) has the double distinction
of founding the first teaching congregation of women in the Church
and what is now called a “secular institute” of religious women. As a
young woman she became a member of the Third Order of St.
Francis (now known as the Secular Franciscan Order), and lived a
life of great austerity, wishing, like St. Francis, to own nothing, not
even a bed. Early in life she was appalled at the ignorance among
poorer children, whose parents could not or would not teach them
the elements of religion. Angela's charming manner and good looks
complemented her natural qualities of leadership. Others joined her
in giving regular instruction to the little girls of their neighborhood.

- St. Thomas Aquinas (1225-1274) By universal consent,
Thomas Aquinas is the preeminent spokesman of the Catholic
tradition of reason and of divine revelation. He is one of the great
teachers of the medieval Catholic Church, honored with the titles
Doctor of the Church and Angelic Doctor. At five he was given to
the Benedictine monastery at Monte Cassino in his parents' hopes
that he would choose that way of life and eventually became abbot.
In 1239 he was sent to Naples to complete his studies. It was here that
he was first attracted toAristotle's philosophy.

- St. John Bosco (1815-1888)'s theory of education could
well be used in today's schools. It was a preventive system, rejecting
corporal punishment and placing students in surroundings removed
from the likelihood of committing sin. He advocated frequent
reception of the sacraments of Penance and Holy Communion. He
combined catechetical training and fatherly guidance, seeking to
unite the spiritual life with one's work, study and play. Encouraged
during his youth to become a priest so he could work with young
boys, John was ordained in 1841. His service to young people started
when he met a poor orphan and instructed him in preparation for
receiving Holy Communion. He then gathered young apprentices
and taught them catechism.



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

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

(gaàn goùc Garden Grove vaø Brookhurst

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

CA Insurance Lic. #0697814

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

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

BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE & HÖU TRÍ

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

1. Ghi danh MEDICARE ADVANTAGE & PART D

2. OBAMACARE (cho ngöôøi döôùi 65 tuoåi)

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

�

�

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

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

Basic Medicare
(Medicare Phaàn B

Tieáp tuïc traû)

Basic Medicare
(Medicare Phaàn B

Tieáp tuïc traû)

Part D Prescription Drug
(Baûo hieåm Phaàn D mua thuoác

theo toa 35 /thaùng*)$ 00

Medicare supplement
(Baûo hieåm boå sung

Medigap 165 /thaùng*)$ 00

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

+

Bieáu lòch

2015

Xin gọi: 714-902-1140

100%
FREE

� DMV (Lấy liền)
* Sang tên xe / Chủ nợ
* Thuế lưu hành
* Bằng lái xe quốc tế

* Bảng số xe
* Xe ngoài tiểu bang

(hiệu lực
10 năm, miễn học, miễn thi)

XÓA TICKET KHÔNG CẦN TỚI TRƯỜNG
www.num1trafficschool.com

* Xe
* Nhà
* Thương mại
* Sức khỏe Obama Care
* Nhân thọ (Hưởng lợi

ngay khi còn sống)

� INDEPENDENCE INSURANCE

� NOTARY

NUMBER ONE TRAFFIC SCHOOL

David Q. Hoang

Đau cổ
Đau vai không nhấc lên được
Đau lưng làm tê chân, bàn chân
Các thương tích o tai ạn xe

làm tê cánh tay, bàn tay

d n

“Không uống thuốc, chích
thuốc mà hết đau, hết nhức"

13872 Harbor Blvd., Suite 1A, Garden Grove, CA 92843
(đối diện chéo Trung Tâm Công Giáo)

ĐAU NHỨC CHỈNH XƯƠNG&
Bác Sĩ NGUYỄN ỨC TUẤN, DCĐ

Tel. (714) 554-5304
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THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

�

�

Cầu cho những thành viên thuộc các truyền
thống tôn giáo khác nhau và tất cả mọi người thiện chí biết
cùng nhau xây dựng nền hoà bình.

ầ ĩ ữ ề
ờ ống thánh hiến này, biết tái khám phá niềm vui bước

theo Chúa Kitô và hăng say phục vụ người nghèo khổ.

Ý chung:

ềÝ truy n giáo: C u cho các tu s nam n , trong năm v
đ i s

�

�

Tổng Kế ủa Các Cộng Đoàn Cho Đại Hội Giáo Sĩ &
Tu Sĩ Du SinhViệt Nam.

Thánh Lễ Xức Dầu Cho Binh Nhân

t Đóng Góp C

Tuầ ớ ã t ờng trình tài chánh, nh ột vài sai sót cầ ều
chỉnh và tu bổ, chúng con xin cáo lỗ ại diện cho Ban Yểm Trợ, chúng
con xin ộ ý cha xứ và quý cha quản
nhiệ ã giúp ỡ quyên góp tài chánh.

- C - C
- C - C
- C ức Mẹ HCG 1000$ - C h Linh 2.808$55
- C - C
- C ức Mẹ VN 566$ - C
- GX ức Mẹ La Vang 2000$ - C

ã tính toán tất cả các chi thu, chúng con sẽ chuyển số tiền còn
lại là 43.536$ ề ại Hội Giáo Sĩ & Tu Sĩ Du Sinh
Việ ể chi tiêu tiề ã ứ ớc là 40 ngàn cho quý cha,
quý s ý thầ ến tham dự. Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử củ ức Mẹ
La Vang và Các Thánh Tử ạo Việ ồn xác cho
các quý vị ới Ất Mùi 2015 sắ ế ợc thành
công, an vui, khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Trân trọng,

ậ ẽ ễ ầ ệ ứ ầ ữ ờ
ố ứ ụ ủ ế ạ ờ

ứ ả
ễ ẽ ớ ộ ứ ệ ân.

Trân trọng thông báo.

n trư ư ưng có m

chân thành cám ơn các c  ng đoàn, qu

Đ Westminster 3.971$ Đ St. Columban 4.763$
Đ Orange 377$ Đ Tustin 803$
Đ Đ Đ Thán
Đ Tam Biên 3.182$95 Đ Costa Mesa 2.151$
Đ Đ Đ St. Polycarp 1326$26

Đ Huntington Beach

u Hành Đ
ng trư

ơ, qu
t Nam ban muôn ơn lành h

n này đư

Giáo Ph n s có thánh l c u nguy n và x c d u cho nh ng ngư i đau
m do Đ c Giám M  c Kevin Vann ch t t i nhà th St Columban,

Garden Grove, vào Th B y ngày 7 tháng 2 năm 2015 lúc 10:00 am và
sau thánh l s có phát nư c thánh L Đ c cho các b nh nh

c đ n đi
i. Đ

m đ đ

Đ

Sau khi đ
96 cho Ban Đi

t Nam đ n vé máy bay đ
y đ a Đ

Đ
ân nhân trong Năm M p đ

gồm
chung tiề ệc nên không rõ.n ăn ti

Lm Joseph Nguyễn Thái.

� ức Giám Mục K ến Với Giới Trẻ Việt Nam – Chủ Tế
Buổ ộng ại Hội Giới Trẻ Kỳ 5 - Vietnamese Youth
Convention - VYC-5.

Đ evin Vann Đ
i Phát Đ Đ

Giới Trẻ Việt Nam trong Cộ ồng Công Giáo Giáo Phận Orange
rất vui mừ ợ ức Giám Mục Kevin Vann nhận lời Chủ Sự

ại Hội Giới Trẻ Kỳ 5-Vietnamese Youth Convention-
(VYC-5). Buổ ộng ợc tổ chức lúc 6 giờ chiề

ại Trung Tâm Công Giáo.
ết quả ởi trong việc chuẩn bị ới Trẻ

Giáo Phận Orange tham dự ại hội. Nhiều ể trẻ trong cộ ồng,
gồ òng Giới Trẻ Cộ ồ ếu Nhi Thánh Thể,

ới trẻ
thuộc cộ ã liên tục họp trong nhiều tháng qua, hầu có thể

ồm 500 bạn trẻ Việ ự với các
bạn trẻ thuộc các giáo phận khắ ớc Mỹ, Canada và nhiề

ớc khác.
Ngoài sự cố gắ ợt bực củ ể trẻ, chúng con cũng kính

xin Quý Cha Xứ, Quý Cha Quản Nhiệm, Quý S ý Tu Sĩ Nam Nữ,
Ban Chấp Hành Cộ ồng và các Cộ ể công
giáo trong cộ ồng cùng hỗ trợ tinh thần và vật chất. Giới trẻ cũng xin
kêu gọi Quý mạ ờng quân ủng hộ tài chánh cho công việc hữu ích
này. Nhiề ể trẻ cũ ậ ộng gây quỹ ráo riết qua nhiều
hình thức khác nhau.

Cũng nhân dịp Lễ Bổn Mạ
ục tuyên úy TạAnh Kiệt, Bill Cao và các bạn Sinh Viên Công Giáo sẽ tổ

chức Thánh lễ Tạ ờ chiều thứ Sáu, ngày 13 tháng 02 tại TTCG,
và Tiệc Mừng Tết /Gây Quỹ ại hội VYC, lúc 6giờ30 chiều cùng ngày, tại
Seafood Paracel. Xin liên lạc (714) 725-2042 ể nhận vé. Rất mong quý
vị ủng hộ.

sẽ ợc tổ chức vào 3 ngày cuối

ng Đ
c Đ

cho Đ
i Phát Đ

đ ng đ
m Văn Ph ng Đ

giúp
đ

ng Đ
ng đ

ng đang v n đ

đ
đ

ng khi đư

đư u ngày 2 tháng 6,
năm 2015, t

Đây là k sơ kh cho phái đoàn Gi
đoàn th

ng, Liên Đoàn Thi
Đoàn Sinh Viên Công Giáo, Liên Nhóm Legio Marie, và các gi

ng đoàn đ
ưa phái đoàn g t Nam hành hương và tham d

p nơi trên toàn nư u
nư

ng vư a các đoàn th
ơ, Qu

ng Đoàn cùng các đoàn th

nh thư
u đoàn th

ng Đoàn Sinh Viên Công Giáo, hai Linh
m

Ơn lúc 5 gi

đư

Buổ
ộng

ại Hội Giới Trẻ Việt Nam – VYC

i
Phát Đ

Đ

tuần của tuần lễ ộc lập July 4 - ại Seattle -
Washington, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật - Ngày 3, 4 và 5 tháng 07,
2015.

Thân mời các bạn trẻ hãy mau mau ghi danh tham dự ại hội. Xin
Quý Phụ ỡ và khuyến khích con em mình tham dự. Mọi chi
tiết liên lạc ện thoại 714-329-2280.

Nhằm tạ ội họp mặt trong một bầ , lành mạnh và
thân thiện ể vinh danh tình yêu và cùng nhau vui xuân Ất Mùi 2015,

ình Nazareth Cộ ồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange sẽ tổ
chức dạ tiệc ứ 6 với chủ ề “

tại
từ

ến 1 . Giá vé mời là $35.
Phầ ệ ặc sắc sẽ do ban nhạc Minh Tây 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 và các trò ch ộn.
ình Nazareth trân trọng kính mời quý ông bà, anh chị em và

thân hữu trong cộ ến tham dự buổi tiệ ầy ý
nghĩa nầy. Xin vui lòng liên lạc với quý anh chị ởng cộ ể
giữ chỗ.

T/M : A/c Mừng & Lan, 714-538-5161 ợng, 714-
533-4660; A/c Hòa Thi, 949- 589-5587; A/c Duyệt Luông. 714-775-
5494.

ều Hành Hiệp Hộ ồ Giáo Dục và Hội Cựu Học Viên
Don Bosco Hải Ngoại trân trọng kính mờ ứ ức Ông,
Quí Cha, quí Tu Sĩ Nam Nữ, quí vị ều Hành, Các Ban Ngành
Chuyên Môn, quí vị Khu và Chi Hộ ởng, quí vị ân nhân, quí vị chủ

ở ại và dịch vụ, quí vị hộ ình thuộc
Hiệp Hộ ồ Giáo Dụ ũ ị em Hội
Cựu Họ ình, bớt thời giờ

ến tham dự
, sẽ c tổ chức vào lúc 9 giờ 30

sáng ngày Chúa Nhật 01-02-2015 tại ,
1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA72703

* Chương Trình: - 9 giờ30: Sinh Hoạt
- 10 giờ 30: Thánh Lễ
- 11 giờ 30: Tiệc Mừng tại Hội Trường.

Sự hiện diện của quí vị sẽ là niềm vinh hạnh và sự khích lệ lớn lao cho
Hiệp Hội chúng tôi trong công cuộ ồ, bác ái trợ giúp Giáo Hội và
thanh thiếu niên nghèo tại Việ ặc biệt là các trẻ em mồ-côi,
khuyết tật, bị bỏ ố ất học tại quê nhà

Trân trọng kính mời và cảm tạ sự hiện diệ ủ của quí vị
ều Hành: Vũ Ngọc Oánh, Hộ ởng.

đ weekend năm nay t

đ
Huynh giúp đ

, xin đi

đ Gia
Đ ng Đ

Valentine năm th đ

6 đ
n văn ngh đ

a
đ

Gia Đ

đ

BĐH

Ban Đi i Tông Đ
i Quí Đ c Cha, Quí Đ

trong Ban Đi

i Tông Đ
quí

báu đ

c tông đ
t Nam, đ

n đông đ .
T/M. Ban Đi

th

�

�

Thông Báo Về Dạ Tiệc Mừng Ngày Tình Yêu và Vui Xuân Ất Mùi
2015

Thư Mời Tham Dự Lễ Quan Thầy ngày 01-02-2015 của Hiệp Hộ
ồ Giáo Dụ

o cơ h u khí vui tươi

2 đêm

c đơn đư

ơi vui nh

ng đoàn dân Chúa đ c vui và đ
gia trư ng đoàn

; A/c Sơn Phư

i Trư
nhân các cơ s thương m i viên và gia đ

c Don Bosco, c  ng như các anh ch
c Viên Don Bosco nam California và gia đ

đượ

rơi, lang thang hè ph  , nghèo đói và th

i Trư

CHO TÌNHYÊU TH
ẠNH PHÚC MỌI NHÀ” nhà hàng Diamond

Seafood, Garden Grove vào tối thứ Sáu, ngày 13 5

Thánh Lễ Kính Thánh Gioan Bosco - Quan Thầy
Hiệp Hội và Hội Ngộ Tân Niên 2015

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

ĂNG
HOA, CHO H

tháng 2 năm 201

i
Tông Đ c Don Bosco

� Lớp ComputerThực DụngThứ Bảy
Khoá mới về cách sử dụng

, Windows 7 / 8 / 8.1 sẽ bắt ầu vào chiều
tại Trung Tâm Công Giáo từ 1:00 ến 4:00 dành cho quý vị ch a biết
hoặc biết chút ít về computer. Với quý vị ã quen sử dụng computer và
muốn học cách bảo vệ computer không bị nhiễm virus, hoặc lỡ ã bị
nhiễm thì làm sao tẩy trừ thì học lớp Sáng từ 10:00 ến 12:30. Lớp học
chú trọng về phần thực hành. Lệ phí mỗi tháng là $20.

Xin liên lạc (714) 907-4854, hoctoigia@yahoo.com, thienphuoc.net.

Iphone, Ipad, Smartphone, Android
tablet thứ Bảy ngày 7/2/2015đ

đ
đ

đ
đ

ư
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(tiếp theo trang 1)

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

rằng các tôn giáo là một loạ ấp ới, có thể ợc
chấp nhậ ể. Tâm thức này là di sản
của Thế Kỷ Ánh Sáng. Biế ờ ã nói sai về những
tôn giáo khác, biến tôn giáo thành trò c ời, xem tôn giáo
củ ờ ột thứ ồ ữ ời
khiêu khích ng ời khác.”

ốc Phòng Báo Chí Tòa
Thánh) ã có cuộc họp báo tại Manila dành cho các ký giả
ờng thuật chuyến tông du Phi Luật Tân củ

1. Rấ ữu tham dự các biến cố vớ ặc
biệt trong Thánh Lễ Chúa Nhật (18-1) kết thúc chuyến
viế ủa ngài, có từ 6 tới 7 triệ ời hiện diệ

ữa trờ ến cố lớn nhất trong
lịch sử các vị ều này cho thấ ời Phi
LuậtTân cómột cảmxúc tôn giáo rấtmạnh.

ã công bố Tin Mừng bằ ặc biệ
ến sự nhạy cảm củ ờ ị ấn

mạ ến những giọ ớc mắt và sự
ắn nhủ họ cũng phả ình cả ể ới

một sự hoán cải thực sự ể ộng.
"Phải cảmnhậ ộng.”

3. Sự bất bình ẳ ầy tai tiếng ở Phi Luậ
ểm củ ều gì ả ợc giải quyết với

sự quyế ời nghèo là trung tâm của Tin Mừ
ốn rằngGiáoHội có thể ề cao tầmnhìn này

ể giúp xã hộ ổi. Chuyến tông du củ ại
một cảm nhậ ạc về khả ội có thể

ổ ời sống xã hộ ộ
ố ối vớiGiáoHội và dânChúa.

ợc hỏi về nhữ ộng của cuộ
Cha Lombardi trả lời rằ

ời rấ ế ối thoạ ến tiếp nhậ
ợc bầ ã nói ngài

phả ế ột chuyến tông du chính
thức nào trong hai thập kỷ qua.Trong chuyế ới ba ớ

ã cảm nhận sự kỳ vọng rất lớn
củ ời dân và hiể ợc sự cần thiết phải tập trung vào
việc rao giảngTinMừng tại lụ ịa này.

ờ ể hiện sự quan tâm rất lớ
ến nhữ ệp củ Cha Lombardi
mongmuốn rằng giới cầmquyề ận nhữ

ệp này.

i văn hóa c

i đ

đ

Cha Federico Lombardi (Giám đ
đ

a ĐTC
Phanxicô:

t đông tín h i ĐTC, đ

ng thăm c n
quanh ĐTC gi

2. ĐTC đ ng cách đ t chú
tâm đ i dân đ

nh đ
m đ

đ ng đ t Tân, theo
quan đi đó ph

ng,
ĐTCmongmu đ
đ i thay đ a ĐTC đem l

n đáng kinh ng năng Giáo H
giúp thay đ i đ t thách
đ đ

ng tác đ

t chú ý đ n đ i, đ

i đ
n đi t c

Châu Á khác nhau, ĐTC đ

cđ
i dân đang th n

đ ng thông đi a ĐTC Phanxicô,
ng

thông đi

dư đư
n nhưng không đáng k

t bao ngư
ư

a ngư i khác như m chơi. Đó là nh ng ngư
ư

tư

u ngư
i mưa; đây là “bi

Giáo Hoàng.” Đi y ngư

a ngư a phương. Ngài nh
t nư than khóc, nhưng

ngài nh i đi xa hơn t vươn t
và sau đó chuy n thành hành đ

n, suy nghĩ và hành đ

aĐTC, là "đi i đư
t tâm." Ngư

i; nhưng đây cũng làm

4. Khi đư c tông du này
lên chính ĐTC Phanxicô, ng ĐTC
là ngư n và trao ra.
Ngay sau khi đư u làm Giáo Hoàng, ĐTC đ

n Châu Á, là nơi chưa có m
nư

a ngư u đư

Trong khi ngư

n cũng nên đón nh

� Phòng Báo Chí Tòa Thánh nhậ ịnh về chuyến
tông du củ ại Phi Luật Tân

n đ
a ĐTC Phanxicô t (VietCatholic

News,19-1-2015)

�

�

Hàng Giáo Phẩm Phi Luật Tân hưởng ứ
ệp củ ến tông du của ngài

Thánh Lễ bế mạ ừ òng
Tên ến loan báo Tin Mừng trên đất Việ

ng thông
đi a ĐTC Phanxicô nhân chuy

c Năm Thánh m ng 400 năm D
đ t

(VietCatholic News, 19-1-2015)

Trongmột cuộc họp báo ngay sau khimáy bay chở
ất cánh, rời thủ ể trở về

ọ ời ở Phi
Luật Tân ngập tràn lòng hân hoan và biế

ến tông du này. Tất cả ợ ứ ối
mặt với những vấ ề, chẳng hạn sự bất bình ẳng trong cả
ớc. Các linhmụ ã nhậ ợc

nhữ ệp rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ kêu gọi tất cả
mọ ời biến nhữ ệ ộng.”

ệp củ ề việc thu hẹp khoảng cách giữ
ờ ời nghèo làmộ ệp không chỉ cho

cácKitô hữ ất cảmọ ờ
ột "thách thứ ừngmù quáng chấp nhậnmọi

sự mới lạ. Phải sáng suốt và phải có sự phê phán. Không
phải tất cả mọi thứ mới lạ ề ốt. Cầ
ế ạo Kitô giáo về khả ịnh. Làm thế
ể ắm mình trong thế giới của Thiên Chúa, trong lời cầu
nguyện, trong giáo lý củaGiáoHội; và với nguồnmạ

ầu với những thay ổi trên thế
giớ ờng lặp lại rằng lòng ạ ức bình dân là nền
tảng vững chắc của tín hữu.

ứ ều giúp mọ ời sống sót
qua nhữ ổi trong xã hội...

ừ
òng Tên ến loan báo Tin Mừ ất Việ ã chính

thức khép lại với Thánh Lễ ại trào tại giáo xứ Hiển Linh
(Thủ ứ ứ ạt, S.J., (GM
Bắc Ninh, Tổ ý Hộ ồng Giám Mục Việt Nam)
làmChủ tế và rất nhiề ứ ồng tế.

ị giámmụ ầu tiên xuất thân từDòngTên
Việt Nam) nhắc lại biến cố 3 nhà truyền giáo Dòng Tên ặ

ế ẵ esco (Ý),
LM Diogo Carvalho (Bồ

ồ ã ến vùng biển Cử ẵng).
Nhờ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, ba vị thừ ã
khám phá mộ ồng truyền giáo bao la và phì nhiêu
n ất Con Rồng Cháu T ể rồi từ ừng
của Chúa Kitô dần dầ ợc loan báo rộng rãi tạ

ẫ ã ết trái phong phú.
Trở về với bối cảnh Việ ếp

tụ ặt câu hỏi: “Dòng Tên phải làm gì ở Việt Nam?” Ngài
mời gọi anh em Dòng Tên trở nên những ngôn sứ của Tin
Mừ ờ ến với những anh chị emở nhữ

ấ ợ ể ể ợc Tin
Mừ ến với nhữ ế

ết xin cộ ếp tục cầu nguyện
cho các tu sĩ Dòng Tên trong ời sống dâng hiế

ứmạngphục vụGiáoHội.

ĐTC
Phanxicô c đôManila đ Roma, ĐHY
Luis Antonio Tagle (TGM Manila) nói "m

c ĐTC 'thách th c' đ
n đ đ
c, tu sĩ, giáo dân chúng tôi đ

ng thông đi
ng thông đi

Thông đi a ĐTC v
t thông đi

đ n chú ý
đ n linh đ năng phân đ

đ

đ
đ o đ

Chính đ
ng thay đ

ng 400 năm
D đ t đ

đ
Đ c) do Đ

i Đ
uĐ cCha khác đ

ĐCCosma (v c đ
đ t

chân đ ng cách nay 400 năm: LM Franc

đ
a sai đ

t cánh đ
đó, Tin M

đâmhoa k
t Nam hôm nay, ĐC Cosma ti

c đ

ng đ
m đ

ng đ t Chúa. ĐC Cosma
cũng tha thi

đ

i ngư
t ơn Thiên Chúa

qua chuy đư

nư n đư

i ngư pnày thành hành đ
a

ngư i giàu và ngư
u nhưng cho t i ngư i. ĐTC cũng đưa ra

m c văn hóa" là đ

u đương nhiên t
nào

đ
ch sâu

xa này, chúng ta đương đ
i. ĐTC thư

c tin đơn sơ là đi i ngư

Sáng ngày 18-1-2015, Năm Thánh m
ng trên Đ

c Cha Cosma Hoàng Văn Đ
ng Thư K

n Đà N
Đào Nha), và tu huynh António

Dias (B Đào Nha) đ a Hàn (Đà N

ơi vùng đ iên, đ
n đư i Đàng

Trong l nĐàngNgoài và đ

ng, lên đư ng nơi xa
xôi nh t, vư t qua khó khăn và nguy hi đưa đư

ng nơi chưa ai bi
ng đoàn dân Chúa ti

n cũng như
trong s

(WHĐ,18-1-
2015)

6 � Chuùa Nhaät ngaøy 25-1-2015  -  Chuùa Nhaät III Thöôøng Nieân

GIÁO PHẬN ORANGE
TRUNG TÂM MỤC VỤ: VĂN PHÒNG GIÁM MỤC
13280 CHAPMAN AVENUE,

GARDEN GROVE, CA 92840

Ngày 11 tháng 01 n

Anh chị em thân mế ức Kitô,

ng lịch 2015 vừa bắ ầu, tôi gửi th này ến anh chị em trong ngày lễ quan trọng Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, ngày
ấu sự kết thúc của Mùa Giáng Sinh. Chẳng bao lâu lạ ến Thứ T Lễ Tro sẽ vào ngày 18 tháng 2 và cũng là ngày 30 Tết

(Âm lị Ất Mùi. ối với hầu hết anh chị em ng ờ ủa chúng ta, những ngày ầ ịch là những ngày cử
hành các tục lệ về niềm tin và hiếu thả ối với tổ tiên ông bà, v à truyền thống. Vì các lý do nêu trên, có việc xin chuẩn
miễn luật buộc giữ chay và kiêng thịt ngày Thứ T Lễ Tro và Thứ ầu Mùa Chay.

Hộ ồng Giám Mục Hoa Kỳ về Phụng Vụ biểu quyết:

Do sự chỉ ịnh ngày Thứ T Lễ Tro hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Tòa Thánh, thiết nghĩ Tòa Thánh thiết lập lịch phụng vụ
cho giáo hội toàn cầu, các vấ ề mục vụ liên quan tới việ à kiêng thịt nên ể cho các Giám Mụ ịa phận sở tại
quyế ịnh. (Bản Tin, Quyể

ẩm quyền của Giáo Hộ ịa ph ng tại Orange và huệ tinh thần của tín hữu cử hành tục lệ Tết Nguyên
1), tôi chấp thuận:

1. Dời ngày giữ luật buộ à kiêng thịt ngày Thứ T Lễ ày 18 tháng 2) tới ngày Thứ T tuầ
ày 25 tháng 2).

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

Nguyệ ịch của 2015—Ất Mùi— Chúa ban cho anh chị em và quý quyến an khang, hạnh phúc và tràn ầy hồng
ân.
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Giám mục Kevin W. Vann, JCD, DD
Giám mục Giáo phận Orange, California

POSITIONS AVAILABLE AT CHRIST CATHEDRAL CAMPUS
The Diocese of Orange seeks to fill the following management positions:

� Controller

Director of Real Estate Management

Director of Information Technology

Diocese is seeking an experienced controller with excellent leadership and communication skills to manage the overall
direction, coordination, and work product of the pastoral center accounting department. Position requires CPA and BA in
accounting or business administration or equivalent business experience and 5+ years of progressively responsible
experience in a related discipline. Manages 9 direct reports, 5 professional and 4 clerical. If interested, please send cover
letter and resume, in confidence, to .

Highly skilled leader to administer diocesan-wide property and facility planning, development and management, including
all acquisitions and disposition of real estate, new construction, remodeling and furnishings, and management of leased
property. Supervision of Cemeteries, Risk Management, Construction and Facilities. Requires Masters or Bachelor's
degree in engineering or related field plus five years related work experience, including project management for a large
institution or agency, minimum 5 years' supervisory experience. If interested, please send cover letter and resume, in
confidence, to

Great opportunity to direct and manage IT functions for the Diocese of Orange. Responsible for management of projects,
supervision of technology services contractor and staff. Position requires knowledge of TCP/IP, network security, antivirus
and anti-spa techniques and experience with Windows Servers and workstations, in a Windows domain. Minimum 3 years'
experience in coordination and implementation of computer and peripheral systems, including planning, specifications
development, purchasing, installation, training, trouble shooting and repair. Bachelor's Degree in information systems,
computer science or AA in equivalent program of study plus relevant work experience. If interested, please send cover
letter and resume, in confidence, to

hrjobs@rcbo.org

hrjobs@rcbo.org.

hrjobs@rcbo.org.

�

�



Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 621 7�

(tiếp theo trang 1)

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

rằng các tôn giáo là một loạ ấp ới, có thể ợc
chấp nhậ ể. Tâm thức này là di sản
của Thế Kỷ Ánh Sáng. Biế ờ ã nói sai về những
tôn giáo khác, biến tôn giáo thành trò c ời, xem tôn giáo
củ ờ ột thứ ồ ữ ời
khiêu khích ng ời khác.”

ốc Phòng Báo Chí Tòa
Thánh) ã có cuộc họp báo tại Manila dành cho các ký giả
ờng thuật chuyến tông du Phi Luật Tân củ

1. Rấ ữu tham dự các biến cố vớ ặc
biệt trong Thánh Lễ Chúa Nhật (18-1) kết thúc chuyến
viế ủa ngài, có từ 6 tới 7 triệ ời hiện diệ

ữa trờ ến cố lớn nhất trong
lịch sử các vị ều này cho thấ ời Phi
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phả ế ột chuyến tông du chính
thức nào trong hai thập kỷ qua.Trong chuyế ới ba ớ
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Hàng Giáo Phẩm Phi Luật Tân hưởng ứ
ệp củ ến tông du của ngài

Thánh Lễ bế mạ ừ òng
Tên ến loan báo Tin Mừng trên đất Việ
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đi a ĐTC Phanxicô nhân chuy
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(VietCatholic News, 19-1-2015)
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ất cánh, rời thủ ể trở về

ọ ời ở Phi
Luật Tân ngập tràn lòng hân hoan và biế

ến tông du này. Tất cả ợ ứ ối
mặt với những vấ ề, chẳng hạn sự bất bình ẳng trong cả
ớc. Các linhmụ ã nhậ ợc

nhữ ệp rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ kêu gọi tất cả
mọ ời biến nhữ ệ ộng.”
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GIÁO PHẬN ORANGE
TRUNG TÂM MỤC VỤ: VĂN PHÒNG GIÁM MỤC
13280 CHAPMAN AVENUE,

GARDEN GROVE, CA 92840

Ngày 11 tháng 01 n

Anh chị em thân mế ức Kitô,

ng lịch 2015 vừa bắ ầu, tôi gửi th này ến anh chị em trong ngày lễ quan trọng Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, ngày
ấu sự kết thúc của Mùa Giáng Sinh. Chẳng bao lâu lạ ến Thứ T Lễ Tro sẽ vào ngày 18 tháng 2 và cũng là ngày 30 Tết

(Âm lị Ất Mùi. ối với hầu hết anh chị em ng ờ ủa chúng ta, những ngày ầ ịch là những ngày cử
hành các tục lệ về niềm tin và hiếu thả ối với tổ tiên ông bà, v à truyền thống. Vì các lý do nêu trên, có việc xin chuẩn
miễn luật buộc giữ chay và kiêng thịt ngày Thứ T Lễ Tro và Thứ ầu Mùa Chay.

Hộ ồng Giám Mục Hoa Kỳ về Phụng Vụ biểu quyết:

Do sự chỉ ịnh ngày Thứ T Lễ Tro hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Tòa Thánh, thiết nghĩ Tòa Thánh thiết lập lịch phụng vụ
cho giáo hội toàn cầu, các vấ ề mục vụ liên quan tới việ à kiêng thịt nên ể cho các Giám Mụ ịa phận sở tại
quyế ịnh. (Bản Tin, Quyể

ẩm quyền của Giáo Hộ ịa ph ng tại Orange và huệ tinh thần của tín hữu cử hành tục lệ Tết Nguyên
1), tôi chấp thuận:

1. Dời ngày giữ luật buộ à kiêng thịt ngày Thứ T Lễ ày 18 tháng 2) tới ngày Thứ T tuầ
ày 25 tháng 2).

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

Nguyệ ịch của 2015—Ất Mùi— Chúa ban cho anh chị em và quý quyến an khang, hạnh phúc và tràn ầy hồng
ân.
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Giám mục Kevin W. Vann, JCD, DD
Giám mục Giáo phận Orange, California

POSITIONS AVAILABLE AT CHRIST CATHEDRAL CAMPUS
The Diocese of Orange seeks to fill the following management positions:

� Controller

Director of Real Estate Management

Director of Information Technology

Diocese is seeking an experienced controller with excellent leadership and communication skills to manage the overall
direction, coordination, and work product of the pastoral center accounting department. Position requires CPA and BA in
accounting or business administration or equivalent business experience and 5+ years of progressively responsible
experience in a related discipline. Manages 9 direct reports, 5 professional and 4 clerical. If interested, please send cover
letter and resume, in confidence, to .

Highly skilled leader to administer diocesan-wide property and facility planning, development and management, including
all acquisitions and disposition of real estate, new construction, remodeling and furnishings, and management of leased
property. Supervision of Cemeteries, Risk Management, Construction and Facilities. Requires Masters or Bachelor's
degree in engineering or related field plus five years related work experience, including project management for a large
institution or agency, minimum 5 years' supervisory experience. If interested, please send cover letter and resume, in
confidence, to

Great opportunity to direct and manage IT functions for the Diocese of Orange. Responsible for management of projects,
supervision of technology services contractor and staff. Position requires knowledge of TCP/IP, network security, antivirus
and anti-spa techniques and experience with Windows Servers and workstations, in a Windows domain. Minimum 3 years'
experience in coordination and implementation of computer and peripheral systems, including planning, specifications
development, purchasing, installation, training, trouble shooting and repair. Bachelor's Degree in information systems,
computer science or AA in equivalent program of study plus relevant work experience. If interested, please send cover
letter and resume, in confidence, to

hrjobs@rcbo.org

hrjobs@rcbo.org.

hrjobs@rcbo.org.

�

�



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

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

(gaàn goùc Garden Grove vaø Brookhurst

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

CA Insurance Lic. #0697814

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

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

BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE & HÖU TRÍ

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

1. Ghi danh MEDICARE ADVANTAGE & PART D

2. OBAMACARE (cho ngöôøi döôùi 65 tuoåi)

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

�

�

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

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

Basic Medicare
(Medicare Phaàn B

Tieáp tuïc traû)

Basic Medicare
(Medicare Phaàn B

Tieáp tuïc traû)

Part D Prescription Drug
(Baûo hieåm Phaàn D mua thuoác

theo toa 35 /thaùng*)$ 00

Medicare supplement
(Baûo hieåm boå sung

Medigap 165 /thaùng*)$ 00

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

+

Bieáu lòch

2015

Xin gọi: 714-902-1140

100%
FREE

� DMV (Lấy liền)
* Sang tên xe / Chủ nợ
* Thuế lưu hành
* Bằng lái xe quốc tế

* Bảng số xe
* Xe ngoài tiểu bang

(hiệu lực
10 năm, miễn học, miễn thi)

XÓA TICKET KHÔNG CẦN TỚI TRƯỜNG
www.num1trafficschool.com

* Xe
* Nhà
* Thương mại
* Sức khỏe Obama Care
* Nhân thọ (Hưởng lợi

ngay khi còn sống)

� INDEPENDENCE INSURANCE

� NOTARY

NUMBER ONE TRAFFIC SCHOOL

David Q. Hoang

Đau cổ
Đau vai không nhấc lên được
Đau lưng làm tê chân, bàn chân
Các thương tích o tai ạn xe

làm tê cánh tay, bàn tay

d n

“Không uống thuốc, chích
thuốc mà hết đau, hết nhức"

13872 Harbor Blvd., Suite 1A, Garden Grove, CA 92843
(đối diện chéo Trung Tâm Công Giáo)

ĐAU NHỨC CHỈNH XƯƠNG&
Bác Sĩ NGUYỄN ỨC TUẤN, DCĐ

Tel. (714) 554-5304

8 � Chuùa Nhaät ngaøy 25-1-2015  -  Chuùa Nhaät III Thöôøng Nieân Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 621 � 5

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 1/2015

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

�

�

Cầu cho những thành viên thuộc các truyền
thống tôn giáo khác nhau và tất cả mọi người thiện chí biết
cùng nhau xây dựng nền hoà bình.

ầ ĩ ữ ề
ờ ống thánh hiến này, biết tái khám phá niềm vui bước

theo Chúa Kitô và hăng say phục vụ người nghèo khổ.

Ý chung:

ềÝ truy n giáo: C u cho các tu s nam n , trong năm v
đ i s

�

�

Tổng Kế ủa Các Cộng Đoàn Cho Đại Hội Giáo Sĩ &
Tu Sĩ Du SinhViệt Nam.

Thánh Lễ Xức Dầu Cho Binh Nhân

t Đóng Góp C

Tuầ ớ ã t ờng trình tài chánh, nh ột vài sai sót cầ ều
chỉnh và tu bổ, chúng con xin cáo lỗ ại diện cho Ban Yểm Trợ, chúng
con xin ộ ý cha xứ và quý cha quản
nhiệ ã giúp ỡ quyên góp tài chánh.

- C - C
- C - C
- C ức Mẹ HCG 1000$ - C h Linh 2.808$55
- C - C
- C ức Mẹ VN 566$ - C
- GX ức Mẹ La Vang 2000$ - C

ã tính toán tất cả các chi thu, chúng con sẽ chuyển số tiền còn
lại là 43.536$ ề ại Hội Giáo Sĩ & Tu Sĩ Du Sinh
Việ ể chi tiêu tiề ã ứ ớc là 40 ngàn cho quý cha,
quý s ý thầ ến tham dự. Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử củ ức Mẹ
La Vang và Các Thánh Tử ạo Việ ồn xác cho
các quý vị ới Ất Mùi 2015 sắ ế ợc thành
công, an vui, khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Trân trọng,

ậ ẽ ễ ầ ệ ứ ầ ữ ờ
ố ứ ụ ủ ế ạ ờ

ứ ả
ễ ẽ ớ ộ ứ ệ ân.

Trân trọng thông báo.

n trư ư ưng có m

chân thành cám ơn các c  ng đoàn, qu

Đ Westminster 3.971$ Đ St. Columban 4.763$
Đ Orange 377$ Đ Tustin 803$
Đ Đ Đ Thán
Đ Tam Biên 3.182$95 Đ Costa Mesa 2.151$
Đ Đ Đ St. Polycarp 1326$26

Đ Huntington Beach

u Hành Đ
ng trư

ơ, qu
t Nam ban muôn ơn lành h

n này đư

Giáo Ph n s có thánh l c u nguy n và x c d u cho nh ng ngư i đau
m do Đ c Giám M  c Kevin Vann ch t t i nhà th St Columban,

Garden Grove, vào Th B y ngày 7 tháng 2 năm 2015 lúc 10:00 am và
sau thánh l s có phát nư c thánh L Đ c cho các b nh nh

c đ n đi
i. Đ

m đ đ

Đ

Sau khi đ
96 cho Ban Đi

t Nam đ n vé máy bay đ
y đ a Đ

Đ
ân nhân trong Năm M p đ

gồm
chung tiề ệc nên không rõ.n ăn ti

Lm Joseph Nguyễn Thái.

� ức Giám Mục K ến Với Giới Trẻ Việt Nam – Chủ Tế
Buổ ộng ại Hội Giới Trẻ Kỳ 5 - Vietnamese Youth
Convention - VYC-5.

Đ evin Vann Đ
i Phát Đ Đ

Giới Trẻ Việt Nam trong Cộ ồng Công Giáo Giáo Phận Orange
rất vui mừ ợ ức Giám Mục Kevin Vann nhận lời Chủ Sự

ại Hội Giới Trẻ Kỳ 5-Vietnamese Youth Convention-
(VYC-5). Buổ ộng ợc tổ chức lúc 6 giờ chiề

ại Trung Tâm Công Giáo.
ết quả ởi trong việc chuẩn bị ới Trẻ

Giáo Phận Orange tham dự ại hội. Nhiều ể trẻ trong cộ ồng,
gồ òng Giới Trẻ Cộ ồ ếu Nhi Thánh Thể,

ới trẻ
thuộc cộ ã liên tục họp trong nhiều tháng qua, hầu có thể

ồm 500 bạn trẻ Việ ự với các
bạn trẻ thuộc các giáo phận khắ ớc Mỹ, Canada và nhiề

ớc khác.
Ngoài sự cố gắ ợt bực củ ể trẻ, chúng con cũng kính

xin Quý Cha Xứ, Quý Cha Quản Nhiệm, Quý S ý Tu Sĩ Nam Nữ,
Ban Chấp Hành Cộ ồng và các Cộ ể công
giáo trong cộ ồng cùng hỗ trợ tinh thần và vật chất. Giới trẻ cũng xin
kêu gọi Quý mạ ờng quân ủng hộ tài chánh cho công việc hữu ích
này. Nhiề ể trẻ cũ ậ ộng gây quỹ ráo riết qua nhiều
hình thức khác nhau.

Cũng nhân dịp Lễ Bổn Mạ
ục tuyên úy TạAnh Kiệt, Bill Cao và các bạn Sinh Viên Công Giáo sẽ tổ

chức Thánh lễ Tạ ờ chiều thứ Sáu, ngày 13 tháng 02 tại TTCG,
và Tiệc Mừng Tết /Gây Quỹ ại hội VYC, lúc 6giờ30 chiều cùng ngày, tại
Seafood Paracel. Xin liên lạc (714) 725-2042 ể nhận vé. Rất mong quý
vị ủng hộ.

sẽ ợc tổ chức vào 3 ngày cuối

ng Đ
c Đ

cho Đ
i Phát Đ

đ ng đ
m Văn Ph ng Đ

giúp
đ

ng Đ
ng đ

ng đang v n đ

đ
đ

ng khi đư

đư u ngày 2 tháng 6,
năm 2015, t

Đây là k sơ kh cho phái đoàn Gi
đoàn th

ng, Liên Đoàn Thi
Đoàn Sinh Viên Công Giáo, Liên Nhóm Legio Marie, và các gi

ng đoàn đ
ưa phái đoàn g t Nam hành hương và tham d

p nơi trên toàn nư u
nư

ng vư a các đoàn th
ơ, Qu

ng Đoàn cùng các đoàn th

nh thư
u đoàn th

ng Đoàn Sinh Viên Công Giáo, hai Linh
m

Ơn lúc 5 gi

đư

Buổ
ộng

ại Hội Giới Trẻ Việt Nam – VYC

i
Phát Đ

Đ

tuần của tuần lễ ộc lập July 4 - ại Seattle -
Washington, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật - Ngày 3, 4 và 5 tháng 07,
2015.

Thân mời các bạn trẻ hãy mau mau ghi danh tham dự ại hội. Xin
Quý Phụ ỡ và khuyến khích con em mình tham dự. Mọi chi
tiết liên lạc ện thoại 714-329-2280.

Nhằm tạ ội họp mặt trong một bầ , lành mạnh và
thân thiện ể vinh danh tình yêu và cùng nhau vui xuân Ất Mùi 2015,

ình Nazareth Cộ ồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange sẽ tổ
chức dạ tiệc ứ 6 với chủ ề “

tại
từ

ến 1 . Giá vé mời là $35.
Phầ ệ ặc sắc sẽ do ban nhạc Minh Tây 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 và các trò ch ộn.
ình Nazareth trân trọng kính mời quý ông bà, anh chị em và

thân hữu trong cộ ến tham dự buổi tiệ ầy ý
nghĩa nầy. Xin vui lòng liên lạc với quý anh chị ởng cộ ể
giữ chỗ.

T/M : A/c Mừng & Lan, 714-538-5161 ợng, 714-
533-4660; A/c Hòa Thi, 949- 589-5587; A/c Duyệt Luông. 714-775-
5494.

ều Hành Hiệp Hộ ồ Giáo Dục và Hội Cựu Học Viên
Don Bosco Hải Ngoại trân trọng kính mờ ứ ức Ông,
Quí Cha, quí Tu Sĩ Nam Nữ, quí vị ều Hành, Các Ban Ngành
Chuyên Môn, quí vị Khu và Chi Hộ ởng, quí vị ân nhân, quí vị chủ

ở ại và dịch vụ, quí vị hộ ình thuộc
Hiệp Hộ ồ Giáo Dụ ũ ị em Hội
Cựu Họ ình, bớt thời giờ

ến tham dự
, sẽ c tổ chức vào lúc 9 giờ 30

sáng ngày Chúa Nhật 01-02-2015 tại ,
1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA72703

* Chương Trình: - 9 giờ30: Sinh Hoạt
- 10 giờ 30: Thánh Lễ
- 11 giờ 30: Tiệc Mừng tại Hội Trường.

Sự hiện diện của quí vị sẽ là niềm vinh hạnh và sự khích lệ lớn lao cho
Hiệp Hội chúng tôi trong công cuộ ồ, bác ái trợ giúp Giáo Hội và
thanh thiếu niên nghèo tại Việ ặc biệt là các trẻ em mồ-côi,
khuyết tật, bị bỏ ố ất học tại quê nhà

Trân trọng kính mời và cảm tạ sự hiện diệ ủ của quí vị
ều Hành: Vũ Ngọc Oánh, Hộ ởng.

đ weekend năm nay t

đ
Huynh giúp đ

, xin đi

đ Gia
Đ ng Đ
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6 đ
n văn ngh đ

a
đ

Gia Đ

đ

BĐH

Ban Đi i Tông Đ
i Quí Đ c Cha, Quí Đ

trong Ban Đi

i Tông Đ
quí

báu đ

c tông đ
t Nam, đ

n đông đ .
T/M. Ban Đi

th

�

�

Thông Báo Về Dạ Tiệc Mừng Ngày Tình Yêu và Vui Xuân Ất Mùi
2015

Thư Mời Tham Dự Lễ Quan Thầy ngày 01-02-2015 của Hiệp Hộ
ồ Giáo Dụ

o cơ h u khí vui tươi

2 đêm

c đơn đư

ơi vui nh

ng đoàn dân Chúa đ c vui và đ
gia trư ng đoàn

; A/c Sơn Phư

i Trư
nhân các cơ s thương m i viên và gia đ

c Don Bosco, c  ng như các anh ch
c Viên Don Bosco nam California và gia đ

đượ

rơi, lang thang hè ph  , nghèo đói và th

i Trư

CHO TÌNHYÊU TH
ẠNH PHÚC MỌI NHÀ” nhà hàng Diamond

Seafood, Garden Grove vào tối thứ Sáu, ngày 13 5

Thánh Lễ Kính Thánh Gioan Bosco - Quan Thầy
Hiệp Hội và Hội Ngộ Tân Niên 2015

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

ĂNG
HOA, CHO H

tháng 2 năm 201

i
Tông Đ c Don Bosco

� Lớp ComputerThực DụngThứ Bảy
Khoá mới về cách sử dụng

, Windows 7 / 8 / 8.1 sẽ bắt ầu vào chiều
tại Trung Tâm Công Giáo từ 1:00 ến 4:00 dành cho quý vị ch a biết
hoặc biết chút ít về computer. Với quý vị ã quen sử dụng computer và
muốn học cách bảo vệ computer không bị nhiễm virus, hoặc lỡ ã bị
nhiễm thì làm sao tẩy trừ thì học lớp Sáng từ 10:00 ến 12:30. Lớp học
chú trọng về phần thực hành. Lệ phí mỗi tháng là $20.

Xin liên lạc (714) 907-4854, hoctoigia@yahoo.com, thienphuoc.net.

Iphone, Ipad, Smartphone, Android
tablet thứ Bảy ngày 7/2/2015đ

đ
đ

đ
đ

ư


