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(xem tiếp trang 7)

DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Số 618Chúa Nhật 4-1-2015 CHÚA HIỂN LINH

LỄ HIỂN LINH

NgàyxưaởViệtNam, lễ ến, tại cácgiáoxứ, cáckhuxómvàcácgia
đình thường trang hoàng hang đá với các ngôi sao. Làmgìmà có cây Noel với các
gói quà! Tuy nhiên, ngôi sao lại gầngũi với ChúaHàiĐồng và với conngười hơn, vì
người ta vẫn thường vímỗi người làmột ánh sao. Mỗi con người sẽ tương ứng với
mộtngôi sao trên trời. Bàihát sinhhoạt thiếunhi cũngví von: conngười làmộtánh
sao, có ánh sao xanh, có ánh sao hồng nhưng không có ngôi sao nào là ngôi sao
đen. Phải, vì công dụng của sao là toả sáng, là soi dẫn, thế nên phải là ánh sáng
màulunglinh,khôngthể làngôisaođenchẳngcótácdụnggìvớiconngười.

Theo ánh sáng của ngôi sao lạ, ba nhà chiêm tinh đã tìm ế ện của
vua Hê-rô-đê để thờ lạy kính bái, vì nghĩ rằng nếu có vị vuamới sinh thì ắ
ải sinhranơicungvàngđiệnngọc,nơi chốncaosang.Nhưngthực rakhôngphải

thế. Khi ba vị hỏ ức Vua dânDo-tháimới sinh, hiện ở ã thấy vì
sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người," thì
vua Hê-rô-đê đâm ra hoảng hốt vì sợ rằng ngai vàng củamình có nguy cơ sụ ổ
nếucóvịvuathứhaixuấthiện. (Mt2,2).Bấygiờnhàvuamới lođihỏihan, tìmkiếm.
Thậtbấtngờ,ChúaCứuThếkhôngsinh ra trongcungvàngđiệnngọcmà lại sinh ra
trongnơiquêmùaheohút,nơi làngBê-lemlàphầ ấtnhỏbécủamiề Rõ
ràng câu truyện Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết nơi tìm kiếm Người: nơi những
ngườimớ ến vànhữngngười phải dời chỗở; nơi nhữngngười nghèomới sinh và
gia đình của họ; nơi những người không có nguồn gốc và đang kiếm tìm; giữa
những người bị bỏ rơi, bị xã hội ẩy ra ngoài vì hệ thống luật pháp và những sắc
lệnh thiếu quan tâm. Các nhà lãnh ạo tôn giáo ã biết nơ ể tìm vị Vua
mới sinh theo như Kinh Thánh cho biết qua các ngôn sứ thời xưa đã nói, nhưng họ
lại không chịu ế Còn các vị ạo sĩ, những nhà chiêm tinh ngoại giáo, nhờ
lòng kính trọng sự khônngoan cổ xưa củanhữngngườ ìm tôngiáo khác và ã

ìm ứcGiêsu.

Ngày nay, chúng ta đang tìm ức Giêsu ở Chúng ta gặp gỡ ứ
ấngchúngta tìmkiếm, trongThánhLễnày,quaLờivàBí tíchcủaNgười.Chúngta

biết tìmở ờ sựhiểubiết xưavànay vềniềm tin củamình. Chúng ta cũng ược
hướngdẫn ể khôngbỏquênNgười “ở ngoài kia,” trongnhữnggìmà chúng tagọi
là“thếgiới thực”.Nế ã ượcTinMừnghômnayhướngdẫnthìchúngtacũngphải
tỉnh thứ ểnhận raNgườ ở trongnhữngnơi cómâuthuẫn,hỗn loạnvà tình
trạ ẳng nữa, cho dù thế giới không cảm thấy như thế. Thật khó nhận ra
Ngài ở nhữngnơi hơi kémphần thánh thiện so với cung thánh và quang cảnh của
GiángSinh, chằnghạnnhưnơi cóchiế ộtbên IraqvàdịchbệnhEbola
ở TrungPhi. Tuy nhiên, cụ thể nhất, chúng taphải nhận raNgài hiện diệnởnơi làm
việc, t ình, lớp học… cũng như trong nguyệ ường của chúng ta. Đó là
nơi chính chúng ta có thể trải nghiệm ánh sao củamình qua ời sống và tình yêu
ốivớianhchịemchungquanhchúngta.
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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.

Medicare phần A, B, C, D
Juliette Lac 714-421-8567

+ 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

Dòch Vuï Xaõ Hoäi
SSI - SSA - SSDI

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



LÔØI
CHUÙA

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I
Ñaùp Ca
Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm

Cv 10:34-38
Mc 1:7-11

Ngày tháng    năm 20111 1 5

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 618 � 3

Is 42:1-4, 6-7
Tv 28:1-2, 3ac-4, 3b, 9b-10

- Chúa Nhật 04-01-2015 Chúa Hiển Linh
- Thứ Hai 05-01-2015 Thánh Gioan Neumman, giám mục,

lễ nhớ
- Thứ Ba 06-01-2015 Chân Phước André Bessette, tu sĩ
- Thứ Tư 07-01-2015 ục.
- Chúa Nhật 11-01-2015 Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Thánh Rây-mun-đô, linh m

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA . NĂM B

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

BAØI ÑOÏC II

Is 60:1-6

Baøi trích saùch tieân tri I-sai-a

Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Tv 71:1-2, 7-8, 12-13, 17

Laïy Chuùa xin ban quyeàn xeùt ñoaùn khoân ngoan cho ñöùc
vua, vaø ban söï coâng chính cho hoaøng töû, ñeå ngöôøi ñoaùn xeùt daân
Chuùa caùch coâng minh, vaø phaân xöû ngöôøi ngheøo khoù caùch chính
tröïc.

Söï coâng chính vaø neàn hoøa bình vieân maõn seõ trieån nôû
trong trieàu ñaïi ngöôøi, cho tôùi khi maët traêng khoâng coøn chieáu
saùng, vaø ngöôøi seõ thoáng trò töø bieån noï ñeán bieån kia, töø soâng caùi
ñeán taän cuøng traùi ñaát.

Vì ngöôøi seõ giaûi thoaùt keû ngheøo khoù khoûi tay keû quyeàn
theá, vaø seõ cöuù ngöôøi baát haïnh khoâng ai giuùp ñôõ. Ngöôì seõ
thöômg xoùt keû yeáu ñuoái vaø ngöôøi thieáu thoán. Vaø cöùu soáng
ngöôøi cuøng khoå.

Ch

Ep3:2-3a, 5-6

Baøi trích thö Thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà göûi tín höõu Epheâsoâ.

Haõy ñöùng leân, haõy toûa saùng ra, hôõi Gieâ-ru-sa-lem! Vì söïïï
saùng cuûa ngöôi ñaõ tôùi, vì vinh quang cuûa Chuùa ñaõ böøng daäy
treân mình ngöôi. Kìa toái taêm ñang bao boïc ñòa caàu , vaø u minh
phuû kín caùc daân, nhöng treân mình ngöôi Chuùa ñang ñöùùng daäy,
vì vinh quang cuûa Ngaøi xuaát hieän treân mình ngöôi.

Chö daân seõ laàn böôùc tìm veà söï saùng cuûa ngöôi, vaø caùc vua
höôùng veà aùnh bình minh cuûa ngöôi. Haõy ngöôùc maét leân chung
quanh vaø haõy nhìn coi: Taát caû nhöõng ngöôøi ñoù ñang taäp hoïp,
ñang tìm ñeán vôùi ngöôi; caùc con trai cuûa ngöôi töïï ñaøng xa ñi
tôùi, vaø caùc con gaùi ngöôi ñöùùng daäy töøø khaép beân hoâng.

Baáy giôøø ngöôi seõ nhìn coi, vaø ngöôi trôû neân röc rôõ, tim
ngöôi seõ raïo röïc vaø seõ phoàng leân. Bôûi vì nhöõng kho taøng beå
khôi tuoân ñeán vôùi ngöôi, nguoàn phuù tuùc cuûa chö daân seõ tôùi tay
ngöôi. Nhöõng con laïc ñaø traøn ngaäp vaây phuû laáy ngöôi, nhöõng
laïc ñaø moät böôùu töï xöù Ma-di-an vaø EÙp-pha. Taát caû nhöõng ai töø
Sa-ba ñi tôùi, hoï seõ tuyeân rao lôøi ca ngôïi Chuùa.

Anh em thaân meán, anh em ñaõ nghe bieát raèng: Thieân Chuùa
ñaõ ban cho toâi vieäc phaân phaùt aân suûng cho anh em, laø theo ôn
maëc khaûi, toâi ñaõ ñöôc thaáu hieåu maàu nhieäm maø con caùi loaøi
ngöôøi caùc theá heä khaùc khoâng ñöôc bieát, nhöng nay ñaõ maëc
khaûi cho caùc Thaùnh Toâng Ñoà cuûa Ngöôøi, vaø cho caùc vò tieân tri,

Đó là Lời

úc tụng danh người đến muôn đời, danh người c
ư mặt trời. V ười, các chi họ đất hứa sẽ được

chúc phúc và các dân nước sẽ ca ngợi người.

Ñ: S

X:

Ñ.

X:

X:

X:

ự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở
trong triều đại người

Ñ.

Ñ.

òn tồn
tại lâu dài nh ì ng

Ñ.

nhôø Thaùnh Thaàn.

Vaø nhôø Tin Möøng, caùc daân ngoaïi ñöôc neân ñoàng thöøa töï,
ñoàng moät thaân theå, vaø ñoàng thoâng phaàn vôùi lôøi höùa cuûa Ngöôøi
trong Chuùa Gieâsu Kitoâ.

Alleluia, alleluia – Chuùng toâi ñaõnh thaáy ngoâi sao cuûa
Ngöôøi ôû Ñoâng Phöông, vaø chuùng toâi ñaõ ñeán ñeå trieàu baùi
Ngöôøi. Alleluia.

Khi Chuùa Gieâsu sinh haï taïi Beâ-lem thuoäc xöù Giu-Ña,
trong ñôøi vua Heâ-roâ-ñeâ, coù maáy nhaø ñaïo só tö ø Ñoâng Phöông
tìm ñeán Gieâ-ru-sa-lem. Caùc oâng noùi: “Vua ngöôøi DoThaùi
môùi sinh ra hieän ñang ôû ñaâu? Chuùng toâi ñaõ nhaän thaáy ngoâi sao
cuûa Ngöôøi ôû Ñoâng Phöông vaø chuùng toâi ñeán ñeå trieàu baùi
Ngöôøi.” Nghe noùi theá, vua Heâ-roâ-ñeâ boái roái, vaø taát caû Gieâ-ru-
sa-lem cuøng vôùi nhaø vua. Vua ñaõ trieäu taäp taát caû caùc ñaïi giaùo
tröôûng vaø luaät só trong daân, vaø hoûi hoï cho bieát nôi maø Ñöùc Kitoâ
sinh haï. Hoï taâu nhaø vua raèng: “ Tai Be-lem thuoäc xöù Giu-Ña,
vì ñoù laø nôi do Ñaáng tieân tri ñaõ cheùp: Caû ngöôi nöõa, hôõi Be-
lem ñaát Giu-ña, khoâng leõ gì ngöôi beù nhoû hôn heát trong caùc
thaønh trì cuûa Giu-ña, vì töï nôi ngöôi seõ xuaát hieän moät thuû
laõnh, Ngöôøi ñoù seõ chaên nuoâi It-ra-en daân toäc cuûa Ta.”

Baáy giôø Heâroâñeâ ngaàm trieäu maáy nhaø Ñaïo só tôùi, caën keõ hoûi
han hoï veà thôøi giôø ngoâi sao ñaõ hieän ra. Roài vua ñaõ phaùi hoï ñi
Be-lem vaø daën raèng: “ Caùc khanh haõy ñi ñieàu tra caån thaän veà
Haøi Nhi, roài khi ñaõ gaëp thaáy, haõy baùo tin laïi cho traãm, ñeå caû
traãm cuøng ñeán trieàu baùi Ngöôøi.” Nghe nhaø vua noùi, hoï leân
ñöôøng. Vaø kìa ngoâi sao hoï xem thaáy ôû Ñoâng Phöông, laïi ñi
tröôùc hoï, maõi cho tôùi nôi vaø ñaäu laïi treân choã Haøi Nhi ôû. Luùc
nhìn thaáy ngoâi sao, hoï heát söùc vui möøng. Vaø khi tieán vaøo nhaø,
hoï ñaõ gaëp thaáy baø Maria meï Ngöôøi, vaø hoï ñaõ quøy goái xuoáng,
suïp laïy Ngöôøi. Roài, môû kho taøng ra, hoï ñaõ daâng tieán Ngöôøi leã
vaät: vaøng, nhuõ höông vaø moäc döôïc. Vaø khi nhaän ñöôïc lôøi
moäng baùo “ñöøng trôû laïi vôùi Heâroâñeâ,” hoï ñaõ qua ñöôøng khaùc,
trôû veà xöù sôû mình.

Đó là Lời

Đó là Lời

Chuùa.

Mt 2:2

Mt 2:1-12

Tin M theo Thaùnh Maùt-theâu.

Chuùa. Laïy Chuùa Kitoâ, ngôïi khen Chuùa.

Taï ôn Chuùa.

�

�

ALLELUIA

PHUÙC AÂM

ận

ừng Chúa Giêsu Kitô

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

Thérèse Thiếu Chân

A Little Retreat House



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

9

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

&

4 � Chuùa Nhaät ngaøy 4-1-2015  -  Leã Chuùa Hieån Linh

SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 4 11-1-2015đến 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 : -

When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of
King Herod, behold, magi from the east arrived in Jerusalem,
saying, “Where is the newborn king of the Jews? We saw his star
at its rising and have come to do him homage.” When King Herod
heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him.
Assembling all the chief priests and the scribes of the people, He
inquired of them where the Christ was to be born. They said to
him, “In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through
the prophet: And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means
least among the rulers of Judah; since from you shall come a ruler,
who is to shepherd my people Israel.” Then Herod called the magi
secretly and ascertained from them the time of the star's
appearance. He sent them to Bethlehem and said, “Go and search
diligently for the child. When you have found him, bring me word,
that I too may go and do him homage.” After their audience with
the king they set out. And behold, the star that they had seen at its
rising preceded them, until it came and stopped over the place
where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and
on entering the house they saw the child with Mary his mother.
They prostrated themselves and did him homage. Then they
opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense,
and myrrh. And having been warned in a dream not to return to
Herod, they departed for their country by another way.

"They were overjoyed at seeing the star." —Matthew 2:10

For centuries, astronomers have tried to determine which
celestial body was the star of Bethlehem. In the book of Numbers,
it was prophesied that the star not only led the wise men to Jesus,
but that the star was Jesus (Nm 24:17). Jesus is "the Morning Star
shining bright" (Rv 22:16). Paul taught that not only was Jesus
like a star, but also we, Jesus' disciples, are "like the stars in the sky
while holding fast to the word of life" "in the midst of a twisted and
depraved generation" (Phil 2:15, 16).

We are either Herods or stars, either in the kingdom of
darkness or the kingdom of light (see Col 1:13). In the physical
world there is twilight, but not in the spiritual world. The light is
either on or off. There is no in-between.

Therefore, "rise up in splendor! Your light has come, the glory
of the Lord shines upon you. See, darkness covers the earth, and
thick clouds cover the peoples; but upon you the Lord shines, and
over you appears His glory" (Is 60:1-2). "Awake, O sleeper, arise
from the dead, and Christ will give you light" (Eph 5:14). "There
was a time when you were darkness, but now you are light in the
Lord. Well, then, live as children of light" (Eph 5:8). "You are the
light of the world" (Mt 5:14).

Father, may I be wise enough to give Your Son the
gift of my life.

"In Christ Jesus the Gentiles are now co-heirs with
the Jews, members of the same body and sharers of the promise
through the preaching of the gospel." —Eph 3:6

Jesus "was manifested in the flesh, vindicated in the
Spirit; seen by the angels; preached among the Gentiles, believed
in throughout the world, taken up into glory" (1 Tm 3:16).

- St. ElizabethAnn Seton (1774-1821) Mother Seton is one

Reflection: STARRY-EYED

Prayer:

Promise:

Praise:

Saints of the week

1.4

The Epiphany of the Lord (B)
Matthew 2:1-12

Chúa Nhật 04-01-2015

Thứ Hai 05-01-2014

Thứ 08-01-2015

Thứ Sáu 09-01-2015

Thứ Bảy 10-01-2015

húa Nhật 11-01-2015

- Dòng Ba Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00am – 12:30pm
- òng G.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00am – 12:00pm
- ế

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

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

- 07:00pm – 09:00pm

- LH Phêrô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:00am – 02:30pm

C
- ụ ình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00am – 05:00pm

Văn Ph
Thăng Ti n Hôn Nhân G.D . . . . . . . . . . 09:00am – 12:30pm

GĐ Nazareth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M c Vu Gia Đ

Năm

of the keystones of the American Catholic Church. She founded
the first American religious community for women, the Sisters of
Charity. She opened the first American parish school and
established the firstAmerican Catholic orphanage.

- St. John Neumann (1811-1860) was born in what is now
the Czech Republic. After studying in Prague, he came to New
York at 25 and was ordained a priest. He did missionary work in
New York until he was 29, when he joined the Redemptorists and
became its first member to profess vows in the United States. He
continued missionary work in Maryland, Virginia and Ohio,
where he became popular with the Germans.

- St. Andre Bessette (1845-1937) In his little room near the
door, he spent much of the night on his knees. On his windowsill,
facing Mount Royal, was a small statue of St. Joseph, to whom he
had been devoted since childhood. When asked about it he said,
“Some day, St. Joseph is going to be honored in a very special way
on Mount Royal!” When he heard someone was ill, he visited to
bring cheer and to pray with the sick person. He would rub the sick
person lightly with oil taken from a lamp burning in the college
chapel. Word of healing powers began to spread.

- St. Raymond of Peñafort (1175-1275) was a lawyer, a
canonist. Legalism can suck the life out of genuine religion if it
becomes too great a preoccupation with the letter of the law to the
neglect of the spirit and purpose of the law. The law can become an
end in itself, so that the value the law was intended to promote is
overlooked. But we must guard against going to the opposite
extreme and seeing law as useless or something to be lightly
regarded. Laws ideally state those things that are for the best
interests of everyone and make sure the rights of all are
safeguarded. From Raymond, we can learn a respect for law as a
means of serving the common good.

1.5

1.6

1.7



� 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

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

8 � Chuùa Nhaät ngaøy 4-1-2015  -  Leã Chuùa Hieån Linh

Xin gọi: 714-902-1140

100%
FREE

Caàn quaûng caùo, xin goïi:

(714) 554-4211

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

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 618 � 5

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 1/2015

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

�

�

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 195

Ngày HộiVề Ơn Gọi /Vocation Fair

Văn ph

đến Thứ Năm lúc
9am – 4

đại diện của một d

đến 5:15PM.

òngTrung Tâm sẽ nhận
95, khai mạc ngày 17-18 tháng 1,

2015
òng TTCG ghi danh từ Thứ Hai
pm. Hạn chót ghi danh là ngày 6 tháng 1/2015

ã ghi danh. Chứng chỉ sẽ cấp
sau khi học viên tham dự và hội

ình c
ở trang 6 (tờ Hiệp Thông) trên

website:www.vncatholic.net, h : hiepthong
2013@gmail. com.

ình Giáo Lý kính mời những
ng ìm hiểu về

òng tu, nam cũng nh

ìmhiểu về dòng hay giáo phận.
Cuối mỗi Thánh Lễ, òng tu hay của

giáo phận sẽ nói câu chuyện

đơn ghi danh cho lớp Dự
Bị Hôn Nhân Khoá 1

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

.
Không hoàn tiền lại sau khi đ

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

Đơn ghi danh có thể lấy
oặc 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.

ChaQuảnXứSt. BarbaraVũNgọcLong vàSơLêGrace
Đức, Giám đốc Chương Tr

ười muốn t ơn gọi, trẻ cũng như già, tham dự

730S.Euclid St., SantaAna,CA92704.
Trong sân sẽ có các lều của nhiều d ư

nữ, và của linh mục đại diện giáo phận để giới thiệu và giúp
t

ơn gọi trong 3 phút trước khi
Linhmục Chủ tế ban phép lành. Tham dự chung với các em
ThêmSứcvềƠnGọi từ 3:00PM

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.

Fr. Augustin Long Vu of St. Barbara Church and Sister
Grace Duc Le, Director of Faith Formation invite all
people, young and old, who want to know about the call of
God to attend the Vocation Fair from 8:00 AM to 7:00 PM
Sunday January 11, 2015 at St.. Barbara Church 730 S.
Euclid St.,Santa Ana, CA 92704. In the lawn or yard,
various congregations or religious group or diocese set up
a tent to introduce their congregation and to answer
questions of visitors. During each mass, before the final
blessing, one representative of a congregation will speak a

Ngày Hội Về Ơn Gọi từ 8:00 AM đến 7:00 PM Chúa
Nhật ngày 11 háng 1 năm 2015 tại Giáo xứ St. Barbarat ,

vocation story in 3 minutes. You can choose to attend the
Confirmation Vocation program 3:00 PM to 5:15 PM.

Program and Schedule of mass as follows:
6:30 - 9:00 AM: Breakfast in the hall (hộ
6:30 AM: Vietnamese mass;
8:00 AM: English mass; 9:30 AM English mass;
11:00 AM: Vietnamese mass;
12:45 PM: Spanish mass

- :
3:00 - 5:15 PM: Confirmation Vocation program
4:00 PM: Vietnamese mass;
5:30 PM: English mass
6:30 -7:30 PM: Dinner provided in the hall

i trường)

12:00 2:PM Lunch in the hall (hội trường)

�

�

Giáo LýThêm Sức Cho Người Lớn

Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan - Common
Sense Parenting

Lớp Giáo Lý Thêm Sứ ời Lớn tại Giáo Xứ
ThánhLinh sẽ bắ ầu khai giả ới
Thánh Lễ Thêm Sức vào Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống, ngày
24 tháng 5, 2015. Quí anh chị ãnh nhận Bí Tích
ThêmSức, xin liên lạc Sr. CeciliaTrang 714.963.7871.

Kính mời quí vị phụ huynh có con cháu ở lứa tuổ
ến tham dự khóa học GIÁO DỤ

ợc
tổ chức tạiNhàThờThánhLinh:

6 Chúa Nhật ngày 4,
11, 18, 25 tháng 1 và 1, 8 tháng 2.

Thời gian 2:45PM–4:45PM tại phòng học số 9.
6 thứ Ba ngày 6, 13, 20,

27 tháng 1 và 3, 10 tháng 2.
Thời gian 7:00PM–8:30PM tại phòng học số

ục
thực tế cho các bậc phụ ể ối phó vớ ộ

ử của con cái, dung hòa việc kỷ luật với lòng th
ớp họ ợ ớng dẫn bởi các chuyên viên có kinh

nghiệmvà sáng tạo củ ìnhBoystown, và ợc tài
trợ bởi Orange County Health Care Agency, Behavioral
Health Services, Prevention and Intervention Division,
MHSA/Prop 63.

Vì số học viên có giới hạn, xin liên lạ
ặc ể giữ chỗ (714) 474-

5706.

c cho Ngư
ng vào tháng 1 năm2015, v

em chưa l

C CON CÁI CÁCH
KHÔNNGOAN-COMMONSENSEPARENTING đư

8.
Common Sense Parenting đưa ra phương pháp giáo d

và cách
cư x ương
yêu. L c đư c hư

a chương tr đư

c Sơ Xuân Trang
(714) 963-7871 ho Cô Phương đ

t đ

i 13-18
đ

huynh đ đ i thái đ

1. Khóa học Song Ngữ Anh Việt:

2. Khóa học bằng Tiếng Anh:

�

�

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
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(tiếp theo trang 1)

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

Vì là mộ ời Hoa Kỳ trong hoàn cả ỳ
ợc tôn trọ

ệ luận củ ộ ời Công Giáo bảo
thủ ờng là những chi thể tận tụy nhất của Giáo Hộ

ều nhất về ện tài chánh. Ông cho hay:
trong tuần lễ gay cấn nhất củ ề ình n

ột vị ứ ầu mộ ứu chính sách (think
tank) ở ã nhậ ợc mộ ện thoại của một
trong nhữ ời tặng dữ cho biết: nếu sự việc cứ tiếp tụ

ệ ời này sẽ ữa.
Và ông kết luận: “nói rộ ữ ời Công Giáo bị

gán cho nhãn hiệu 'bảo thủ ờng là nhữ ờ ớc
cho Giáo Hội ở mọi lãnh vực, từ ị ới hoàn vũ. Nếu
cái nguồn vốn nhân lực này cạ ì quả ứ

ẩy mạnh nghị trình của ngài”.
Nói thế ứ ề

chính trị ã từng chứng tỏ ời có khả g 'giải giới'
những kẻ phê bình mình”.

Mà ngài giải giới họ thật, ít nhấ ối với Hoa Kỳ. Thực vậy,
gần vào cuố ã thực hiện hai việc “kỳ diệu”
gầ ời Công Giáo Hoa Kỳ quên khuấy vế

ệ ầu tiên là Phúc Trình Về Các Nữ Tu Hoa Kỳ, kết qủa
cuộ ề ở ầ ũ ởng sẽ lâm
vào ngõ bí. Nh ình 5,000 chữ không những khai
thông ngõ bí mà còn trở ều một nhà phê bình cho là
một cuộc tỏ tình (love fest): ầy lời khen nồng nàn và không
một biện pháp kỷ luật!

Liề ừng nở thứ
ứ ế chính tái lập bang giao Mỹ

ời của TT Hoa Kỳ: “Tôi muố ứ
ần cho ta thấy sự

quan trọng của việ ổi thế giớ ứ
không phải thứ thế giới hiệ ĩ ộ

ời nhìn xa trông rộng. Obama quả ắn nhủ ời
bảo thủ Hoa Kỳ: ừng nhìn gần hãy nhìn xa nh ị giáo hoàng
của qúy vị!

ã có sự ững tấn
kích nhắm vào các nhà thờ ở Mỹ và Âu
Châu.

Tại thủ ủa Giáo Hội C ức Thánh
Cha kế ệp Urbi et Orbi, một phụ nữ ời
Ukraine trong nhóm Femen cở ể ngực trần chạy trên
quả ờ ợ
ở quả ờng giựt lấ ợ ồng. Mộ ời cảnh

ứng gầ ệp kịp thời và giựt lạ ợ ợ

t ngư nh tư duy Hoa K
không đư ng,Allen nêu ra bóng ma “tài chánh” như là
h trên. Theo ông, ngư

thư i và do đó,
đóng góp nhi phương di

t cơ quan nghiên c
n đư

ng ngư c
như hi n nay, ngư

ng hơn, nh ng ngư
thư ng ngư i xách nư

a phương t
là khó khăn cho Đ

, nhưng ông tin Đ c Phanxicô “không ngây thơ v
và đ là ngư

i năm 2014, ngài đ
n như làm ngư t thương

“Raymond Burke”.
Vi

u tra kéo dài 6 năm mà kh u ai c ng tư
ưng phúc tr

thành đi

n sau đó, vào ngày hôm sau, tin vui b
c Phanxicô là phương th -

Cuba! Và đây là l n cám ơn Đ c
Giáo Hoàng Phanxicô, mà gương sáng tinh th

i như nó đáng là, ch
n nó đang là”. Ngh a là m t con

ngư ngư
ư v

Trong mùa Giáng Sinh 2014, đ
và hang đá Giáng Sinh

ngư

ng trư ng Thánh Phêrô, xông vào hang đá đư c trưng bày
ng trư y tư ng Chúa hài đ t ngư

i đư c tư ng Chúa

a hai thái đ

a THĐ v Gia Đ ăm 2014,
m đ ng đ

Rôma cho hay đ t cú đi

thôi không đóng góp n

đ
n đi, th c

Phanxicô đ

năn

t đ

c đ
c đi i đ

đ

hai:
Đ

c theo đu

đang nh
đ

gia tăng nh

đô c ông Giáo, sau khi Đ
t thúc thông đi

i áo, đ

sát đ n đó can thi

� Những tấn kích nhắm vào các nhà thờ và hang đá
Giáng Sinh bùng lên ở Mỹ và Âu Châu - (Đặng Tự Do
12/31/2014)

hài đ
t ngư

này tên là Yana Zhdanova, đ đư
m không đư

c tư
n trư
ư

Douai đành ph

có 14,000 dân, tư ng Chúa hài
đ

n tây nư c, 5 ngư xưng là
nh ng ngư Đêm Giáng Sinh.
Chúng xông vào nhà th

n đông nư c Áo,
nơi có 9,000 dân, m t ngư p cư H
ưa đ

tư ng Chúa hài đ
n trư

t sơn và v

u tư
ánh Giuse đư t trong khu vư

u hành
hương v g trư

đài Radio Vatican công b
Giáo Hoàng đ

trong năm 2014 có hơn 5.900.000 tín h

u hành hương là 1.199.000.
- Tham d trong Vương - Cung

Thánh Đư
ng trư

ng trư

u trtên đây ch
ng khác như nh

a ngài ra nư c ngoài như đi đ
n đi trong

nư ư thăm trong giáo ph
ng Giáo Hoàng đ p đư

a trên cơ s i
Công Trư cũng như nh

ồng.
Hôm 29 tháng 12, thông tấn xã AP cho biế ời phụ nữ

ã ợc hiến binh trả tự do và bị
cấ ợc vào lãnh thổ Vatican một lần nữa.

Cũng trong ngày Giáng Sinh, một tên phá hoạ ột nhập
vào một nhà thờ tại thành phố Douai, bên Pháp, chặ ầu tám
bứ ợng trong máng cỏ Giáng Sinh. Tờ La Voix du Nord báo
cáo rằng cuối tuầ ớ ững kẻ phá hoại phun chữ thậ

ức quốc xã vào t ờng nhà thờ. ể ề phòng phá hoại, ba nhà
thờ khác tại thành phố ả ửa và chỉ mở ra
cho anh chị em giáo dân vào bên trong nhà thờ mỗi khi có
thánh lễ.

Tại Bailleul, một thị trấn chỉ ợ
ồng bị lấy cắp khỏi máng cỏ Giáng Sinh.

Tại Mönchengladbach, một thành phố có 250,000 dân ở
miề ớ ứ ờ ẻ em tự

ữ ời Hồ ã phá rối thánh lễ
ờ la hét những lời tục tĩu với các Kitô

hữ ự lễ.
Tại Gross-Enzersdorf, một thị trấn ở miề ớ

ộ ời nhậ ồi giáo Ai Cậ ã dùng
c ể triệt hạ mộ ã hiện diện tại ngôi nhà thờ
này trong suốt sáu thập kỷ.

Tại thành phố Haverhill, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ,
ợ ồng bị lấy cắp và thay bằng mộ ầu heo.
Một tuầ ớc lễ Giáng sinh, tại El Cerrito, California

những kẻ phá hoạ ã xị ẽ bậy bạ lên máng cỏ Giáng
Sinh.

Tại Berwyn, Illinois, một nhóm thanh niên chặ ầ ợ
ức Mẹ và Th ợ ặ ờn của một tu

viện trong khi hét lớn “Vạn tuế Satan”

ức Giáo Hoàng Phanxicô chào mừng những tín hữ
ề ại quản ờng Thánh Phêrô ngày

lễ Giáng sinh.
Theo thông báo từ ố hôm thứ hai

ngày 29.12.2014 thông kê từ Phủ ã hoàn thành.
Tổng số ữu tham gia
trong các cuộc gặp gỡ khác nhau vớ ức Thánh Cha
Phanxicô.

- Tín hữ
ự những nghi thức phụng vụ

ờng Vatican 567.100.
- Tiếp kiến tại quả ờng Thánh Phêrô 1.110.700. Tham

dự ọc kinh Truyền Tin với ngài tại quả ờng thánh Phêrô
3.040.000.

Tổng số các tín hữu tham gia vào các nghi lễ tại Vatican là
5.916.800.

Những dữ liệ ỉ nói tới các cuộc gặp gỡ ã diễn
ra tại Vatican, không bao gồm các hoạ ộ ững
lần tông du củ ớ ến Nam Hàn, Thổ
Nhĩ Kỳ ịa Giêrusalem, hoặc các chuyế

ớc Ý cũng nh ận Rôma.
Hộ ồ ã tổng hợ ợc dữ liệu khá chính

xác, dự ở những lần tham dự vào các buổi lễ lớn tạ
ờng Thánh Phêrô, ững giấy mời phát ra

trong những buổi lễ quan trọng.

i đ
t đ

c đó, nh p
Đ Đ đ

i đóng c

c Đ i trong đó có 4 tr
i Giáo đ

u đang d

p đ
t cây thánh giá đ

t cái đ

i đ

t đ ng
Đ c đ

Đ
Giáo Đô Rôma t

i Đ

đ

đ
t đ

hay Thánh đ

i đ

� Gần 6 triệu người gặ
ạiVatican -

p ĐGH. Phanxicô trong năm
2014 t (Trầm Hương Thơ12/30/2014)
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Cộ ồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phậ ình Narazeth và Ch ình Th ng Tiến
Hôn Nhân Giáo Phận Orange, sẽ tổ chức buổi hội thảo về chủ ề:

Trung Tâm Công Giáo,1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA92703
Chúa Nhậ
10:00 am – 2:00 pm

ồng Tình Luyến Ái là một vấ ề mà hầu hết những phụ ờ ều có nhữ ắc khoải và
quan tâm. ờ hế ồng Tính hiện là mộ ề tài nóng bỏng và nhạy cảm trong Giáo Hội Công
Giáo.

Thuyết Trình gồm những vị am hiểu về tín lý Công Giáo, Luật Hôn Phối, luật California và những hệ lụy
về mặt y khoa:

Kính mời Cộ ồng Dân Chúa và quý ồ ng ến tham dự buổi hội thảo ể hiểu rõ giáo Luật Công
Giáo hiệ ể biết thêm về ời sống của Giớ ồng Tính. Vào cửa tự do,.không phân biệt tôn giáo hay tuổi
tác, có n tr a nhẹ Kết thúc buổi hội thảo là thánh lễ ủ Tế

ng Đ ă
đ

Đ n đ i đ
t, Hôn Nhân Đ t đ

ng Đ Đ đ đ
đ i Đ

ă do

n Orange và hai Ban Gia Đ ương Tr

t ngày 11 tháng 1, năm 2015

huynh đương th ng ưu tư, kh
Hơn bao gi

Đoàn

ng Hươ
n hành, và đ

ư ĐC. Mai Thanh Lương Ch

“Hôn Nhân Đồng Tính Luyến Ái và Giáo Hội Công Giáo”
dư hư c Cha Mai Thanh Lương.ới sự ớng dẫn củ ứ

Ban Tổ Chức xin trân trọng thông báo và kính mời.
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ịa iểm:
Ngày:
Thời gian:

- ứ
- Luậ Nguyễn Trong Nho,
- Linh Mục Nguyễn Khắc Hy,
- Linh Mục Hồ Trọng Việt,
- Bác Sĩ Lê Duy Huân,

Đ

Đ

đ

c Cha Mai Thanh Lương,
t Sư

Giám Mục Phụ Tá GP. Orange.
cựu Chánh Án Tòa Th ẩm, Orange.
Tiế Thần Học tại ại Học Hoa Kỳ

Luật Hôn Phối, Giáo Phận Orange.
Bác sĩ Y Khoa, cựu Chủ Tị ồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange.

.

.

ương Th
n Sĩ, Giáo Sư Đ

ch Công Đ

Thông Báo

X X X
X X X

#195 -1/17-18/2015 #196 - 3/21-22/2015 #197 -5/16-17/2015
#198 -7/18-19/2015 #199 - 9/19-20/2015 #200 -11/14-15/2015

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.

: X $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 /2015 Marriage Preparation Form
Ghi Danh Khoá / ĐánhRegistration Session: X chọn một / Put to choose oneX

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

714.554-4211

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

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

Coäng Ñoaøn:   _______________________________________

Ñieän Thoaïi:   _______________________________________

Quyù Danh:         OÂng         Baø         Anh          Chò

Ñòa chæ môùi:

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

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

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

Caàn Giaáy Khai Thueá



Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 618 7�

(tiếp theo trang 1)

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

Vì là mộ ời Hoa Kỳ trong hoàn cả ỳ
ợc tôn trọ

ệ luận củ ộ ời Công Giáo bảo
thủ ờng là những chi thể tận tụy nhất của Giáo Hộ

ều nhất về ện tài chánh. Ông cho hay:
trong tuần lễ gay cấn nhất củ ề ình n

ột vị ứ ầu mộ ứu chính sách (think
tank) ở ã nhậ ợc mộ ện thoại của một
trong nhữ ời tặng dữ cho biết: nếu sự việc cứ tiếp tụ

ệ ời này sẽ ữa.
Và ông kết luận: “nói rộ ữ ời Công Giáo bị

gán cho nhãn hiệu 'bảo thủ ờng là nhữ ờ ớc
cho Giáo Hội ở mọi lãnh vực, từ ị ới hoàn vũ. Nếu
cái nguồn vốn nhân lực này cạ ì quả ứ

ẩy mạnh nghị trình của ngài”.
Nói thế ứ ề

chính trị ã từng chứng tỏ ời có khả g 'giải giới'
những kẻ phê bình mình”.

Mà ngài giải giới họ thật, ít nhấ ối với Hoa Kỳ. Thực vậy,
gần vào cuố ã thực hiện hai việc “kỳ diệu”
gầ ời Công Giáo Hoa Kỳ quên khuấy vế

ệ ầu tiên là Phúc Trình Về Các Nữ Tu Hoa Kỳ, kết qủa
cuộ ề ở ầ ũ ởng sẽ lâm
vào ngõ bí. Nh ình 5,000 chữ không những khai
thông ngõ bí mà còn trở ều một nhà phê bình cho là
một cuộc tỏ tình (love fest): ầy lời khen nồng nàn và không
một biện pháp kỷ luật!

Liề ừng nở thứ
ứ ế chính tái lập bang giao Mỹ

ời của TT Hoa Kỳ: “Tôi muố ứ
ần cho ta thấy sự

quan trọng của việ ổi thế giớ ứ
không phải thứ thế giới hiệ ĩ ộ

ời nhìn xa trông rộng. Obama quả ắn nhủ ời
bảo thủ Hoa Kỳ: ừng nhìn gần hãy nhìn xa nh ị giáo hoàng
của qúy vị!

ã có sự ững tấn
kích nhắm vào các nhà thờ ở Mỹ và Âu
Châu.

Tại thủ ủa Giáo Hội C ức Thánh
Cha kế ệp Urbi et Orbi, một phụ nữ ời
Ukraine trong nhóm Femen cở ể ngực trần chạy trên
quả ờ ợ
ở quả ờng giựt lấ ợ ồng. Mộ ời cảnh

ứng gầ ệp kịp thời và giựt lạ ợ ợ

t ngư nh tư duy Hoa K
không đư ng,Allen nêu ra bóng ma “tài chánh” như là
h trên. Theo ông, ngư

thư i và do đó,
đóng góp nhi phương di

t cơ quan nghiên c
n đư

ng ngư c
như hi n nay, ngư

ng hơn, nh ng ngư
thư ng ngư i xách nư

a phương t
là khó khăn cho Đ

, nhưng ông tin Đ c Phanxicô “không ngây thơ v
và đ là ngư

i năm 2014, ngài đ
n như làm ngư t thương

“Raymond Burke”.
Vi

u tra kéo dài 6 năm mà kh u ai c ng tư
ưng phúc tr

thành đi

n sau đó, vào ngày hôm sau, tin vui b
c Phanxicô là phương th -

Cuba! Và đây là l n cám ơn Đ c
Giáo Hoàng Phanxicô, mà gương sáng tinh th

i như nó đáng là, ch
n nó đang là”. Ngh a là m t con

ngư ngư
ư v

Trong mùa Giáng Sinh 2014, đ
và hang đá Giáng Sinh

ngư

ng trư ng Thánh Phêrô, xông vào hang đá đư c trưng bày
ng trư y tư ng Chúa hài đ t ngư

i đư c tư ng Chúa

a hai thái đ

a THĐ v Gia Đ ăm 2014,
m đ ng đ

Rôma cho hay đ t cú đi

thôi không đóng góp n

đ
n đi, th c

Phanxicô đ

năn

t đ

c đ
c đi i đ

đ

hai:
Đ

c theo đu

đang nh
đ

gia tăng nh

đô c ông Giáo, sau khi Đ
t thúc thông đi

i áo, đ

sát đ n đó can thi

� Những tấn kích nhắm vào các nhà thờ và hang đá
Giáng Sinh bùng lên ở Mỹ và Âu Châu - (Đặng Tự Do
12/31/2014)

hài đ
t ngư

này tên là Yana Zhdanova, đ đư
m không đư

c tư
n trư
ư

Douai đành ph

có 14,000 dân, tư ng Chúa hài
đ

n tây nư c, 5 ngư xưng là
nh ng ngư Đêm Giáng Sinh.
Chúng xông vào nhà th

n đông nư c Áo,
nơi có 9,000 dân, m t ngư p cư H
ưa đ

tư ng Chúa hài đ
n trư

t sơn và v

u tư
ánh Giuse đư t trong khu vư

u hành
hương v g trư

đài Radio Vatican công b
Giáo Hoàng đ

trong năm 2014 có hơn 5.900.000 tín h

u hành hương là 1.199.000.
- Tham d trong Vương - Cung

Thánh Đư
ng trư

ng trư

u trtên đây ch
ng khác như nh

a ngài ra nư c ngoài như đi đ
n đi trong

nư ư thăm trong giáo ph
ng Giáo Hoàng đ p đư

a trên cơ s i
Công Trư cũng như nh

ồng.
Hôm 29 tháng 12, thông tấn xã AP cho biế ời phụ nữ

ã ợc hiến binh trả tự do và bị
cấ ợc vào lãnh thổ Vatican một lần nữa.

Cũng trong ngày Giáng Sinh, một tên phá hoạ ột nhập
vào một nhà thờ tại thành phố Douai, bên Pháp, chặ ầu tám
bứ ợng trong máng cỏ Giáng Sinh. Tờ La Voix du Nord báo
cáo rằng cuối tuầ ớ ững kẻ phá hoại phun chữ thậ

ức quốc xã vào t ờng nhà thờ. ể ề phòng phá hoại, ba nhà
thờ khác tại thành phố ả ửa và chỉ mở ra
cho anh chị em giáo dân vào bên trong nhà thờ mỗi khi có
thánh lễ.

Tại Bailleul, một thị trấn chỉ ợ
ồng bị lấy cắp khỏi máng cỏ Giáng Sinh.

Tại Mönchengladbach, một thành phố có 250,000 dân ở
miề ớ ứ ờ ẻ em tự

ữ ời Hồ ã phá rối thánh lễ
ờ la hét những lời tục tĩu với các Kitô

hữ ự lễ.
Tại Gross-Enzersdorf, một thị trấn ở miề ớ

ộ ời nhậ ồi giáo Ai Cậ ã dùng
c ể triệt hạ mộ ã hiện diện tại ngôi nhà thờ
này trong suốt sáu thập kỷ.

Tại thành phố Haverhill, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ,
ợ ồng bị lấy cắp và thay bằng mộ ầu heo.
Một tuầ ớc lễ Giáng sinh, tại El Cerrito, California

những kẻ phá hoạ ã xị ẽ bậy bạ lên máng cỏ Giáng
Sinh.

Tại Berwyn, Illinois, một nhóm thanh niên chặ ầ ợ
ức Mẹ và Th ợ ặ ờn của một tu

viện trong khi hét lớn “Vạn tuế Satan”

ức Giáo Hoàng Phanxicô chào mừng những tín hữ
ề ại quản ờng Thánh Phêrô ngày

lễ Giáng sinh.
Theo thông báo từ ố hôm thứ hai

ngày 29.12.2014 thông kê từ Phủ ã hoàn thành.
Tổng số ữu tham gia
trong các cuộc gặp gỡ khác nhau vớ ức Thánh Cha
Phanxicô.

- Tín hữ
ự những nghi thức phụng vụ

ờng Vatican 567.100.
- Tiếp kiến tại quả ờng Thánh Phêrô 1.110.700. Tham

dự ọc kinh Truyền Tin với ngài tại quả ờng thánh Phêrô
3.040.000.

Tổng số các tín hữu tham gia vào các nghi lễ tại Vatican là
5.916.800.

Những dữ liệ ỉ nói tới các cuộc gặp gỡ ã diễn
ra tại Vatican, không bao gồm các hoạ ộ ững
lần tông du củ ớ ến Nam Hàn, Thổ
Nhĩ Kỳ ịa Giêrusalem, hoặc các chuyế

ớc Ý cũng nh ận Rôma.
Hộ ồ ã tổng hợ ợc dữ liệu khá chính

xác, dự ở những lần tham dự vào các buổi lễ lớn tạ
ờng Thánh Phêrô, ững giấy mời phát ra

trong những buổi lễ quan trọng.

i đ
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hay Thánh đ

i đ

� Gần 6 triệu người gặ
ạiVatican -

p ĐGH. Phanxicô trong năm
2014 t (Trầm Hương Thơ12/30/2014)

6 � Chuùa Nhaät ngaøy 4-1-2015  -  Leã Chuùa Hieån Linh

Cộ ồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phậ ình Narazeth và Ch ình Th ng Tiến
Hôn Nhân Giáo Phận Orange, sẽ tổ chức buổi hội thảo về chủ ề:

Trung Tâm Công Giáo,1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA92703
Chúa Nhậ
10:00 am – 2:00 pm

ồng Tình Luyến Ái là một vấ ề mà hầu hết những phụ ờ ều có nhữ ắc khoải và
quan tâm. ờ hế ồng Tính hiện là mộ ề tài nóng bỏng và nhạy cảm trong Giáo Hội Công
Giáo.

Thuyết Trình gồm những vị am hiểu về tín lý Công Giáo, Luật Hôn Phối, luật California và những hệ lụy
về mặt y khoa:

Kính mời Cộ ồng Dân Chúa và quý ồ ng ến tham dự buổi hội thảo ể hiểu rõ giáo Luật Công
Giáo hiệ ể biết thêm về ời sống của Giớ ồng Tính. Vào cửa tự do,.không phân biệt tôn giáo hay tuổi
tác, có n tr a nhẹ Kết thúc buổi hội thảo là thánh lễ ủ Tế
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ư ĐC. Mai Thanh Lương Ch

“Hôn Nhân Đồng Tính Luyến Ái và Giáo Hội Công Giáo”
dư hư c Cha Mai Thanh Lương.ới sự ớng dẫn củ ứ

Ban Tổ Chức xin trân trọng thông báo và kính mời.
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ịa iểm:
Ngày:
Thời gian:

- ứ
- Luậ Nguyễn Trong Nho,
- Linh Mục Nguyễn Khắc Hy,
- Linh Mục Hồ Trọng Việt,
- Bác Sĩ Lê Duy Huân,

Đ
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đ

c Cha Mai Thanh Lương,
t Sư

Giám Mục Phụ Tá GP. Orange.
cựu Chánh Án Tòa Th ẩm, Orange.
Tiế Thần Học tại ại Học Hoa Kỳ

Luật Hôn Phối, Giáo Phận Orange.
Bác sĩ Y Khoa, cựu Chủ Tị ồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange.
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ương Th
n Sĩ, Giáo Sư Đ
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Thông Báo
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#195 -1/17-18/2015 #196 - 3/21-22/2015 #197 -5/16-17/2015
#198 -7/18-19/2015 #199 - 9/19-20/2015 #200 -11/14-15/2015

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.

: X $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 /2015 Marriage Preparation Form
Ghi Danh Khoá / ĐánhRegistration Session: X chọn một / Put to choose oneX

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



� 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

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
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Xin gọi: 714-902-1140

100%
FREE

Caàn quaûng caùo, xin goïi:

(714) 554-4211

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

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 618 � 5

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 1/2015

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

�

�

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 195

Ngày HộiVề Ơn Gọi /Vocation Fair

Văn ph

đến Thứ Năm lúc
9am – 4

đại diện của một d

đến 5:15PM.

òngTrung Tâm sẽ nhận
95, khai mạc ngày 17-18 tháng 1,

2015
òng TTCG ghi danh từ Thứ Hai
pm. Hạn chót ghi danh là ngày 6 tháng 1/2015

ã ghi danh. Chứng chỉ sẽ cấp
sau khi học viên tham dự và hội

ình c
ở trang 6 (tờ Hiệp Thông) trên

website:www.vncatholic.net, h : hiepthong
2013@gmail. com.

ình Giáo Lý kính mời những
ng ìm hiểu về

òng tu, nam cũng nh

ìmhiểu về dòng hay giáo phận.
Cuối mỗi Thánh Lễ, òng tu hay của

giáo phận sẽ nói câu chuyện

đơn ghi danh cho lớp Dự
Bị Hôn Nhân Khoá 1

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

.
Không hoàn tiền lại sau khi đ

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

Đơn ghi danh có thể lấy
oặc 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.

ChaQuảnXứSt. BarbaraVũNgọcLong vàSơLêGrace
Đức, Giám đốc Chương Tr

ười muốn t ơn gọi, trẻ cũng như già, tham dự

730S.Euclid St., SantaAna,CA92704.
Trong sân sẽ có các lều của nhiều d ư

nữ, và của linh mục đại diện giáo phận để giới thiệu và giúp
t

ơn gọi trong 3 phút trước khi
Linhmục Chủ tế ban phép lành. Tham dự chung với các em
ThêmSứcvềƠnGọi từ 3:00PM

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.

Fr. Augustin Long Vu of St. Barbara Church and Sister
Grace Duc Le, Director of Faith Formation invite all
people, young and old, who want to know about the call of
God to attend the Vocation Fair from 8:00 AM to 7:00 PM
Sunday January 11, 2015 at St.. Barbara Church 730 S.
Euclid St.,Santa Ana, CA 92704. In the lawn or yard,
various congregations or religious group or diocese set up
a tent to introduce their congregation and to answer
questions of visitors. During each mass, before the final
blessing, one representative of a congregation will speak a

Ngày Hội Về Ơn Gọi từ 8:00 AM đến 7:00 PM Chúa
Nhật ngày 11 háng 1 năm 2015 tại Giáo xứ St. Barbarat ,

vocation story in 3 minutes. You can choose to attend the
Confirmation Vocation program 3:00 PM to 5:15 PM.

Program and Schedule of mass as follows:
6:30 - 9:00 AM: Breakfast in the hall (hộ
6:30 AM: Vietnamese mass;
8:00 AM: English mass; 9:30 AM English mass;
11:00 AM: Vietnamese mass;
12:45 PM: Spanish mass

- :
3:00 - 5:15 PM: Confirmation Vocation program
4:00 PM: Vietnamese mass;
5:30 PM: English mass
6:30 -7:30 PM: Dinner provided in the hall

i trường)

12:00 2:PM Lunch in the hall (hội trường)

�

�

Giáo LýThêm Sức Cho Người Lớn

Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan - Common
Sense Parenting

Lớp Giáo Lý Thêm Sứ ời Lớn tại Giáo Xứ
ThánhLinh sẽ bắ ầu khai giả ới
Thánh Lễ Thêm Sức vào Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống, ngày
24 tháng 5, 2015. Quí anh chị ãnh nhận Bí Tích
ThêmSức, xin liên lạc Sr. CeciliaTrang 714.963.7871.

Kính mời quí vị phụ huynh có con cháu ở lứa tuổ
ến tham dự khóa học GIÁO DỤ

ợc
tổ chức tạiNhàThờThánhLinh:

6 Chúa Nhật ngày 4,
11, 18, 25 tháng 1 và 1, 8 tháng 2.

Thời gian 2:45PM–4:45PM tại phòng học số 9.
6 thứ Ba ngày 6, 13, 20,

27 tháng 1 và 3, 10 tháng 2.
Thời gian 7:00PM–8:30PM tại phòng học số

ục
thực tế cho các bậc phụ ể ối phó vớ ộ

ử của con cái, dung hòa việc kỷ luật với lòng th
ớp họ ợ ớng dẫn bởi các chuyên viên có kinh

nghiệmvà sáng tạo củ ìnhBoystown, và ợc tài
trợ bởi Orange County Health Care Agency, Behavioral
Health Services, Prevention and Intervention Division,
MHSA/Prop 63.

Vì số học viên có giới hạn, xin liên lạ
ặc ể giữ chỗ (714) 474-

5706.

c cho Ngư
ng vào tháng 1 năm2015, v

em chưa l

C CON CÁI CÁCH
KHÔNNGOAN-COMMONSENSEPARENTING đư

8.
Common Sense Parenting đưa ra phương pháp giáo d

và cách
cư x ương
yêu. L c đư c hư

a chương tr đư

c Sơ Xuân Trang
(714) 963-7871 ho Cô Phương đ

t đ

i 13-18
đ

huynh đ đ i thái đ

1. Khóa học Song Ngữ Anh Việt:

2. Khóa học bằng Tiếng Anh:

�

�

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


