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PHUÏC VUÏ TRONG TIN YEÂU & HIEÄP NHAÁT

TRUNG TAÂM COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM
VIETNAMESE CATHOLIC CENTER

1538 N. Century Blvd.
Santa Ana, CA 92703

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

Email: hiepthong2013@ gmail.com

G.M. Phuï Taù: Ñaëc Traùch Trung Taâm Muïc Vuï

Linh Höôùng vaø Ñieàu Haønh:

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

OÂng Laâm Kim Baûo
OÂng Phaïm Thanh Long
Chò Traàn Baïch Yeán
Chò Traàn Ngoïc Cindy
Chò Nguyeãn Phöông Chi

Ñoâminicoâ Mai Thanh Löông

LM. Joseph Nguyeãn Thaùi

BAN CHAÁP HAØNH CÑCG VIEÄT NAM
GIAÙO PHAÄN ORANGE

(xem tiếp trang 7)

DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Số 626Chúa Nhật 1-3-2015 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU

Một thươnggiangườiMỹ, lúc chết ã làmchúc thư ể lại gia tài ồ sộchocác
con. Người con gái của ông tên Grace lúc ó 23 tuổi, ang tu ởmột tu viện dòng
aminhbênNữuƯớc.Ông ểchoSơGracemột triệu ô la, với iềukiện làSơphải

rời tu viện và tuyên bố bỏ ạoCônggiáo. Cuối cùng nữ tuGrace dứt khoát không
rời tu viện, cũngkhôngbỏ ạo.Vì lòngyêumếnChúa, Sơ ãchấpnhậnmất tất cả
phần tài sản to lớn của ngườ ể lạimà sống dângmình cho Thiên Chúa hầu
cuộcsốngđượcanvui trongtìnhyêucủaChúatrongtuviện.

Tình yêu, hai tiếng thân quenmà rất khó diễ ạt. Các thi ã từng hỏ
ố ai biết chữ tình là chữ chi chi?Mùa chay làmùa đặc biệtmời gọi đoàn tín hữu

hoáncả ải, khôngnguyênchỉ vì thấy sựxấuxacủakiếp tộ
òimàcònvì cảmnhậnmối tìnhbao lamàThiênChúadànhchochúngta.Mộtsự

hoán cải, trở về dựa trên niềm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúamới thực sự là
bền vững và sâu xa. Sách Giáo lý Công giáo số 1452 và 1453 đề cậ ến hai hình
thứ ộiđó làănnăntội vì lòngmếnChúa, cách trọnvàănnăntội vì sựxấu
xa của tội lỗimình, ội cách chẳng trọ ể gópphầngiúp chúng ta trở về
cáchtrọnhảohơ ượcchiêmngắmtìnhyêuquacácbài ọccủaChúaNhật II
Mùa Chay B này. Trong bài đọc I, Abraham vì lòng yêu mến Chúa mà sẵn sàng
dânghiến Isaac, người conmộtyêuquýcủamìnhchoThiênChúa.Dùb

ưngAbrahamvẫnmuốnhiế ều tốt nhất củamình là chính sự
sống nối dài củamình, qua người conmột. Tình yêu thật diệu kỳ! Chính khi trao
dâng là lúc lãnhnhậnvà lãnhnhậngấp tr gấpnghìn lần. Abraham ãkhông
mất người con một yêu quý, mà ã trở thành cha của một đoàn con đông đảo
“như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển”. Còn trongbài ọ

ằ ì tìnhyêu màThiênChúa ãtraobanConMột, cho tất cảchúngta.Quả
đúng là “biên giới của tình yêu làmột tình yêu khôngbiêngiới”. Và trongbài Phúc
Âm, thánh Marco tường thuật sự kiện Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabôrê. Có
Êlia vàMôsêhiện ravàđàmđạovớiNgười.Nộidungcuộcđàmđạo làvề cuộckhổ
nạnmàChúaGiêsu sắp chịu tại Giêrusalem. Và đó chính là đỉnh cao của tình yêu
Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Vì không có tình yêu nào cao quý cho bằng
mối tình của người hiến dângmạng sống vì ngườimình yêu (Ga 15,13 ). Tột ỉ
ủ ìnhyêuThiênChúadànhchoconngười là traobanchínhConMộtcủaNgài.

Thậpgiá làđỉnhcaocủa tìnhyêuThiênChúamờigọi chúng tahoáncải.Mùa
chay,mùađặcbiệtmờigọiđoàntínhữuchiêmngắmcuộckhổnạncủaĐấngCứu
Thế. Các khổ hình Chúa Kitô ã chịu và cái chết tủi nhục của người trên thập giá
nhưmột lời tốcáotộiáccủanhânloạichúngta.Thấyđượcsựxấuxacủabảnthân
mình,hẳnnhiên ít nhiều, chúng tacũngđược thúcđẩychêghét tội lỗi vàhoáncải
ănnăn.Tuynhiênchính tìnhyêucủaChúamới làmchúngtavươn lên,đổimới, trở
nênhoànthiệnhơnvànhất làbiếtsốngyêuthươngcáchquênmìnhhơn.
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Lm Joseph Nguyễn Thái

C n đem tầ ình huynh đệ vào
lòng xã hội ngày nay (Radio
Vatican18-2-2015)

Trước 20 ngàn tín hữu và du
khách hành hương tham dự buổi
tiếp kiến chung tại công trường
Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư 18-
2, ĐTC Phanxicô đ

ệ trong Kitô giáo như
sau:

Mối dây huynh đệ có một chỗ
đặc biệt trong lịch sử dân Thiên
Chúa.

(Tv 132: 1). Chúa
Giêsu đ

mối dây được tạo thành
trong gia đ

được dưỡng
nuôi bằng nền giáo dục và sự tr

đệ tỏa ra trên toàn x
ương quan giữa các dâ

đưa t
đệ vào l ơi

Đức Giêsu Kitô, phúc lành của
Thiên Chúa đổ xuống trênmối dây
huynh đệ, khiến nó nở lớn, có khả
năng vượt qua mọi khác biệt quốc
gia, tiếng nói, văn hóa và tôn giáo.

ã trình bày mối
dây huynh

ã tiếp nhận mối dây này
trong trình yêu của Thiên Chúa Ba
Ngôi,

ình giữa các con cái. Bắt
ình huynh

ình (
ìu

mến trong gia ình), kiểu sống tình
huynh ã hội và
trên t

ình ình
huynh òng thế giới. N

đ

để

đầu từ kinh nghiệm về t
đệ trong gia đ

đ

n tộc
với nhau. Chính gia đ

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm
thay, anh em được sống vui vầy
bên nhau!”



714
530.3426

HENRY’S JAPANESE AUTO REPAIR

8196 Garden Grove Blvd.

Saigon
Central Post, Inc.

HOA PHAÙT
GÖÛI TIEÀN

VEÀ VIEÄT NAM
1.800.531.6363

Little Saigon
9455 Bolsa Ave. #E

Westminster,
CA 92683

MAI’S AUTO BODY & PAINTV.H Photo & Video

TOWING

714.531.6634

Tel: 714.554.3312

Haäu: 714.319.5374

All Import & Domestic Cars

11322 Westminster Ave. #D - Garden Grove, CA 92843
Free Estimate & Towing

Chuïp Hình & Quay Phim
Ñaùm Cöôùi - Hoûi

PHÔÛ TAÀU BAY L.T.T.
Chính goác Phôû Taàu Bay Lyù Thaùi Toå - Saøigoøn

3610 W. First St. #C, Santa Ana, CA 92703

3400 Westminster Ave.
Santa Ana, CA 92703

S 1 A BUPER UTO ODY, Inc
COMPLETE AUTO REPAIRS & PAINT

Ñaëc bieät: Towing, Estimate, Deductible

11

714 251.1723

CÖÛA SAÉT SONG
Chuyên làm các loại cửa sắt.

ề ẹ ả ả
Free estimate

B n, đ p, giá c ph i chăng.

Song Nguyen

TRUCK PAPERWORK SERVICES

SEAPORT SEAFOOD
DAKAO FOOD TO GO

714.775.8194

14550 Brookhurst St. - Westminster, CA 92683

714 251.2672
488.4933

ALL DAY JUMP

- Giaù caû nheï nhaøng

714
383-4444

Call:
Thuaàn HO

714.900.2145

- Lấy bảng số chạy xuyên bang trong ngày.
- Làm tất cả giấy tờ cho xe truck chạy xuyên bang.

Open 7 days a week: 4AM - 9PM

Caø pheâ Phaùp,
baùnh mì thòt nguoäi
côm phaàn, tieát canh,
loøng heo, beâ thui,
nhaän ñaët tieäc.

714839.9979/839.9978

SKIN CARE
XUAÂN LAN

ÑÖÙC THÒNH

Xaâm thaåm myõ, Taåy veát xaâm, uoán vaø noái loâng mi,
trò naùm, muïn, facial vaø caùc dòch vuï veà skincare.

MUA

MINH MAÄP

- M đụng,
- Mua cả xe bỏ

ới, cũ, hư,

XE

Smog check $26.75

Chuyên sửa các loại xe: Mỹ, Nhật, Đức
Sửa xe, vỏ xe, Muffler, Tires, Glass

16027 Brookhurst St. # C - Fountain Valley, CA 92708

PHOTO-VIDEO
714.548-6248/548-6204

714-531-2959
�

�

Nha khoa tổng quát và thẩm mỹ
Nhận Medical và Bảo Hiểm P.P.O

9393 Bolsa Avenue #B, Westminster, CA 92683

DONNY VU

Insurance & Financial
Services Agent
Lic. # C313420

714

265-5440
14291 Euclid St., D110

Garden Grove, CA 92843

Dvu@farmersagent.com
www.DonnyVu.com

Bus:
Cell:

714 636.7145
251.4850

714 476.9545

VT PLUMBING
Moïi dòch vuï veà NÖÔÙC, GAS.
Coù maùy doø leak döôùi loøng ñaát

Lic. #692290

L/L Thoâng

SỬA-BÁN-MUA- IĐỔ

Link Tronics

� �

�

� �

Thành Thật Trên 25 n
Kinh Nghiệm Tận Tâm
Uy Tín Bảo m

ăm

Đả

COMPUTER

12630 Westminster Ave #A
S. Ana, CA 92706 M-F 10-7

714.554.8677

James:

714-276-7043

HP HOME SERVICES
Lic # 977318

S n, remodel bathroom,
patio, thay cửa, lót gỗ .v.v..
Mọi trở ngại về iện n ớc...v..v..

ơ

ưđ

- TẬN TÂM
- UY TÍN.

photostudiotony.com
7556 Ivy Ave. WSMTER, CA 92683

�

�

�

�

�

LIFE INSURANCE

OBAMACARE + MEDICARE

AUTO - HOME

COMMERCIAL

WORKER COMP.
THANG NGUYEN

Lic. #0H65587 714.615.8030

ASIAN PRINTING
Chuyeân in Thieäp Cöôùi

Thöïc hieän moïi dòch vuï aán loaùt
Discount 10%

15101 Moran St., Westminster, CA 92683
Tel: 714. Fax: 714.891.0898 / 894.1862

HOA PHAN

S g ỗ mục
trim roofing, stainwood cabinet

General install & repair

ơn nhà, thay giặt thả ,m

Cell: 714 417-8503 Home: 714 892-1851

714
531.2700

BAN NHAÏC L’AMOUR
Nhaän haùt leã cöôùi trong nhaø thôø,

daï vuõ, hoäi hoïp.
Giuùp vui One Man Band & Full Band
Cho möôùn aâm thanh, DJ & Karaoke

L/L: Minh Hieáu: 714.612.0588

714 235.3638 714 799.1165

HUY PLUMBING
- Thay söûa oáng nöôùc,

bình nöôùc noùng.
- Caùc loaïi khoùa nöôùc,

Nhaän söûa beáp.

714 717.2572

HV PLUMBING
* Thoâng coáng * Söûa chöõa

thay môùi caùc heä thoáng
oáng nöôùc * Gas * OÁng coáng

* Leak detector

L/L Vuõ

Lic. #695206

714.379.2338 / 379.3009

SEAFOOD PALACE
Chinese Restaurant

6731 Westminster #122 - Westminster, CA 92683
* Coù giaù ñaëc bieät cho caùc hoäi ñoaøn
* Specializing in Wedding & Birthdays
* Free champagne, nöôùc ngoït, ñóa caét baùnh

554.2121

Keùo xe 24/24

Keùo xe hö cuõ ñem boû mieãn phí

714

Tieán Só NGUYEÃN HOAØNG, JD
Di truù, SSI, luaät gia ñình, chuùc thö,

ñòa oác, thöông maïi, khai thueá, keá toaùn,
phieân dòch, thoâng dòch, notary public

425.2010
71413736 Goldenwest St., #J,

Westminster, CA 92683

KIM

Chương tr
ơn.

Không cần việc làm và credit, chỉ đ ư
(equity) trên căn nhà làm chủ.

ình chính phủ FHA/HUD hỗ trợ vay, hoặc rút
tiền cho chủ nhà (home owner) 62 tuổi hoặc cao h

òi hỏi qũy thặng d

REVERSE MORTGAGE VHP Financial 714-655-4322

CA, BRE# 01396336 NMLS # 348717

714 775.5128 - Cell: 714 515.0768
9550 Bolsa Ave., #217 - Westminster, CA 92683

MUA BAÙN NHAØ & TAØI TRÔÏ ÑÒA OÁC
PREFERRED REALTY & FINANCIAL

Broker LARRY LAÂN NGUYEÃN

ề iễn Phí
Mở cửa 7 ngày
714.902-1140

OBAMACARE
Đi n Đơn M

(trong khu Tèo Sandwiches)

GOOD DAY INSURANCE

Mở khóa (Lock-out service 24/7)

Nhà Tĩnh Tâm Bé Nhỏ
714.932-3800

A Little Retreat House

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

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
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

10

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

WESTMINSTER ROOFING

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

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

ư

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

714
531-5754

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

Lasting Memory Caskets
L/L Nguyễn Xuân Tỉnh

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

MICHAEL DÖÔNG

NHAØ QUAØN
HERITAGE DILDAY CHAPEL

17911 BEACH BLVD. HUNTINGTON BEACH, CA 92647

(FD-1193)

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

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

CHOÂN CAÁT HOAËC HOÛA TAÙNG

TÖØ A ÑEÁN Z VÔÙI GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG $5,900

714 531.4249714 531.4249714 531.4249
VINCE PHÖÔÙC LEÂVINCE PHÖÔÙC LEÂ

FREE ESTIMATESFREE ESTIMATES

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

Solar Power, ñeå giaûm bôùt
tieàn ñieän haèng thaùng.

204.8482 310-8589714. 714.�

UNT Driving School
HOÏC ON-LINE

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

+ Cert + Freeway
Có Giáo Viên Nữ dạy

�

�

Truy tìm ung th ẽn tim mạ ức bằng
kết quả trong ngày.

Châm cứu toàn khoa, ,
chữa trị các bệ ời lớn, trẻ em.

ư, ngh

nh nan y ngư

ch, đau nh MRI, Ultrasound,
Mammogram, Digital X-ray, Bone Scan

BS Nguyên Kha Ph.D, OMD, L.Ac: khai thông huyệ ạo
Nhận Medicare, bảo hiểm, tiền mặt.

t đ

TRUNG TÂM QUANG TUYẾN (MPIC)
250 Hospital Cr, Westminster. CA. Phone: (714) 899-3498

LÔØI
CHUÙA

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I
Ñaùp Ca
Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm Ga 2:13-25

Ngày    tháng    năm 2018 3 5

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 626 � 3

Xh 20:1-17
Tv 18:8-11

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

1 Cr 1:22-25

- Chúa Nhật 01-03-2015 Chúa Nhật II Mùa Chay
- Thứ Ba 03-03-2015 Thánh Katherine Drexel, trinh nữ
- Thứ Tư 04-03-2015 Thánh Caximia
- Thứ Bảy 07-03-2015 Thánh nữ Pe-pê-tu-a

và thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử ạo
- Chúa Nhật 08-03-2015 Chúa Nhật III Mùa Chay

đ

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

BAØI ÑOÏC II

Trong nhöõng ngaøy aáy, Chuùa thöû Abraham vaø noùi vôùi
oâng raèng: “Abraham, Abraham.” OÂng ñaùp laïi: “Daï, toâi
ñaây.” Chuùa noùi: “Ngöôi haõy ñem Isaac, ñöùa con moät yeâu
daáu cuûa ngöôi, vaø ñi ñeán ñaát Moria, ôû ñoù ngöôi seõ daâng noù
laøm cuûa leã toaøn thieâu treân nuùi Ta seõ chæ cho ngöôi.” Khi hai
ngöôøi ñeán nôi Chuùa ñaõ chæ, Abraham laøm moät baøn thôø vaø
chaát cuûi leân, roài troùi Isaac laïi, ñaët leân baøn thôø treân ñoáng
cuûi. Abraham giô tay laáy dao ñeå saùt teá con mình. Baáy giôø
thieân thaàn Chuùa töø trôøi goïi oâng raèng: “Abraham!
Abraham!” OÂng thöa laïi: “Daï, toâi ñaây.” Ngöôøi noùi: “Ñöøng
gieát con treû vaø ñöøng ñoäng ñeán noù, vì giôø ñaây Ta bieát ngöôi
kính sôï Chuùa, ñeán noãi khoâng töø choái daâng ñöùa con duy
nhaát cho Ta.” Abraham ngöôùc maét leân, thaáy sau löng mình
coù con cöøu ñöïc ñang maéc söøng trong buïi caây, Abraham
lieàn baét noù vaø teá leã thay cho con mình. Thieân thaàn Chuùa
goïi Abraham laàn thöù hai vaø noùi raèng: “Chuùa phaùn: Ta theà
raèng: vì ngöôi ñaõ laøm ñieàu ñoù, ngöôi khoâng töø choái daâng
ñöùa con duy nhaát cuûa ngöôi cho Ta, neân Ta chuùc phuùc cho
ngöôi, Ta cho ngöôi sinh saûn con caùi ñoâng ñuùc nhö sao treân
trôøi, nhö caùt baõi bieån, mieâu dueä ngöôi seõ chieám cöûa thaønh
cuûa quaân ñòch, vaø moïi daân toäc treân maët ñaát seõ ñöôïc chuùc
phuùc nôi mieâu dueä ngöôi, vì ngöôi ñaõ vaâng lôøi Ta.”

(Tv 114:9)

Rm 8:31b-34

St 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18

Baøi trích saùch Saùng Theá.

Tv 115:10 vaø 15-19

Toâi ñaõ tin caäy ngay caû trong luùc toâi noùi:
“Taám thaân toâi traêm phaàn khoå cöïc!”
Tröôùc maët Chuùa thaät laø quyù hoùa,
caùi cheát cuûa nhöõng baäc thaùnh nhaân Ngöôøi.

OÂi laïy Chuùa, con laø toâi tôù Chuùa,
con laø toâi tôù Ngaøi, con trai cuûa nöõ tyø Ngaøi,
Ngaøi ñaõ beû gaõy xieàng xích cho con.
Con seõ hieán daâng Chuùa lôøi ca ngôïi laøm sinh leã,
vaø con seõ keâu caàu danh Chuùa.

Toâi seõ giöõ troïn lôøi khaån xin cuøng Chuùa,
tröôùc maët toaøn theå daân Ngaøi,
trong nôi haønh lang nhaø Chuùa,
ôû giöõa loøng ngöôi, hôõi Gieârusalem!

Baøi trích thö Thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà gôûi tín höõu Roâma.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Ñ. Toâi seõ tieán ñi tröôùc thieân nhan Chuùa
trong mieàn ñaát cuûa nhaân sinh.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

Anh chò em thaân meán, neáu Thieân Chuùa uûng hoä chuùng
ta, thì ai coù theå choáng laïi chuùng ta? Ngöôøi khoâng dung tha
chính Con mình, nhöng laïi phoù thaùc Con vì taát caû chuùng ta,
haù Ngöôøi laïi chaúng ban cho chuùng ta moïi söï cuøng vôùi Con
cuûa Ngöôøi sao? Ai seõ toá caùo nhöõng keû Chuùa choïn, chính
Chuùa laø Ñaáng laøm cho neân coâng chính. Ai seõ keát aùn? Ñöùc
Gieâsu Kitoâ, Ñaáng ñaõ cheát vaø hôn nöõa ñaõ soáng laïi, ñang ngöï
beân höõu Thieân Chuùa, cuõng ñang bieän hoä cho chuùng ta.

Töø trong ñaùm maây saùng choùi, coù tieáng Chuùa Cha phaùn
raèng: Ñaây laø Con Ta yeâu daáu, caùc ngöôi haõy nghe lôøi
Ngöôøi.

Khi aáy, Chuùa Gieâsu ñöa Pheâroâ, Giacoâbeâ, vaø Gioan ñi
rieâng vôùi Ngöôøi leân nuùi cao vaø Ngöôøi bieán hình tröôùc maët
caùc oâng vaø aùo Ngöôøi trôû neân choùi loïi traéng tinh nhö tuyeát,
khoâng thôï giaët naøo treân traàn gian coù theå giaët traéng ñeán theá.
Roài EÂlia cuøng Moâi-sen hieän ra vaø ñaøm ñaïo vôùi Chuùa
Gieâsu. Baáy giôø Pheâroâ leân tieáng thöa Chuùa Gieâsu raèng:
“Laïy Thaày, chuùng toâi ñöôïc ôû ñaây thì toát laém, chuùng toâi xin
laøm ba leàu, moät cho Thaày, moät cho Moâi-sen, vaø moät cho
EÂlia.” Pheâroâ khoâng roõ mình noùi gì, vì caùc oâng ñeàu hoaûng
sôï. Luùc ñoù moät ñaùm maây bao phuû caùc Ngaøi vaø töø ñaùm maây
coù tieáng phaùn raèng: “Ñaây laø Con Ta raát yeâu daáu, caùc ngöôi
haõy nghe lôøi Ngöôøi.” Boãng nhìn chung quanh, caùc oâng
khoâng coøn thaáy ai khaùc, chæ coøn moät mình Chuùa Gieâsu vôùi
caùc oâng. Vaø trong luùc töø treân nuùi ñi xuoáng, Chuùa Gieâsu ra
leänh cho caùc oâng ñöøng thuaät laïi cho ai nhöõng ñieàu vöøa xem
thaáy, tröôùc khi Con Ngöôøi töø coõi cheát soáng laïi. Caùc oâng
tuaân lôøi caên daën ñoù, nhöng vaãn töï hoûi nhau: “Töø trong coõi
cheát soáng laïi nghóa laø gì?”

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

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

�

�

CAÂU XÖÔÙNG TRÖÔÙC PHUÙC AÂM

PHUÙC AÂM

Mt 17:5

Mc 9:2-10

Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Marcoâ.
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Mọi sự hướng dẫn ghi danh
và tham khảo hoàn toàn 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

� KHAI THUẾ:

Notary Public Available

- Khai thuế chính xác, lấy tiền về tối a
và hợp pháp

- Khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại
- E-File (miễn phí) lấy tiền thuế về nhanh hơn

đ

để

$ 9519
cho hồ sơ

1040 EZ
đơn giản

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
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

VĂN PH

Ban Tổ Chức Lễ Giỗ Năm Thứ 69 Cha PX.

ÒNG CÁO THỈNH VIÊN ÁN PHONG THÁNH

Hội Con Cha Diệp - Father Diep’s Children Association
ử

Email: hoiconchadiep@gmail.com - Tel: 714.798.7370

CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Trương B u Diệp

Trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý
Cha, quý Thầy, quý S

Đồng, quý Ban Chấp H
ơ, qu

ành các Cộng Đoàn,
Hội Đoàn, Ban, Ngành, Phong Trào và Cộng Đoàn Dân
Chúa. Qu

ƯƠNG BỬU DIỆP không
phân biệt tôn giáo đến tham dự Lễ Giỗ & Tiệc Giỗ Lần
Thứ 69 Của CHA PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP do Văn
Ph Tuyên Thánh Cha PX.
Trương Bửu Diệp lần đầu tiên tổ chức tại Miền Nam
California.

ý Tu Sĩ nam nữ, Quý Ban Chấp
Hành Cộng

ý vị Ân Nhân, quý Thân Hữu quan tâm và có
lòng yêu mến CHA PX. TR

òng Cáo Thỉnh Viên Cho Án

Thông Báo và Thư Mời

Thánh Lễ Giỗ
Do Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương Chủ Tế

Lúc 10:00 sáng ngày Thứ Bảy 14/03/2015 tại
Nhà Thờ Thánh Linh,

17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708

Tiệc Giỗ

Nhà Hàng Hồng Ân
Sẽ

9862 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92844

được tổ chức lúc 12:30 trưa ngày Thứ Bảy 14/03/15
tại

Ban Tổ Chức Trân Trọng Kính Mời

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 1 8-3-2015đến Chúa Nhật-3-2015

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 : -

Second Sunday of Lent (B)
Mark 9:2-10

Chúa Nhật 01-03-2015

Thứ Hai 02-03-2015

Thứ Sáu 06-03-2015

Thứ Bảy 07-03-2015

Chúa Nhật 08-03-2015

- Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 pm
- Hội Cao Niên C.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 02:00 pm
- òng G.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 12:00 pm
- Hội Bảo Trợ G.P. Huế . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:00 pm
- 05:00 pm

- Khoá HT Thiêng Liêng Mùa Chay . . . 06:30 pm – 09:15 pm

- Linh Thao St. Polycarp . . . . . . . . . . . . . 06:30 pm – 08:30 pm

- Liên Hội Đền Tạ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:30 am – 11:30 am
- Liên Minh Thánh Tâm . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 05:00 pm
- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 04:00 pm

- Đ ng Hương Nam Thái . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:00 pm
- Đ ng Hương Chu H i . . . . . . . . . . . . . 02:00 pm – 04:00 pm

Văn Ph

Đan Viện Xitô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03:30 pm –

ồ
ồ ả

Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain
apart by themselves. And he was transfigured before them, and his
clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach
them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were
conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, “Rabbi, it is
good that we are here! Let us make three tents: one for you, one for
Moses, and one for Elijah.” He hardly knew what to say, they were so
terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them; from the
cloud came a voice, “This is my beloved Son. Listen to him.”
Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone
with them.

As they were coming down from the mountain, he charged them
not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of
Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves,
questioning what rising from the dead meant.

"Listen to Him." – Mark 9:7
The Lord is the most important Person in the world to listen to, and

the most important thing He says is: "If a man wishes to come after
Me, he must deny his very self, take up his cross, and follow in My
steps" (Mk 8:34). Nevertheless, although the message of the cross is
the power and the wisdom of God (1 Cor 1:24), we, like the apostles,
find it the most difficult message to hear.

So Jesus led three apostles "up a high mountain. He was
transfigured before their eyes" (Mk 9:2). Light burst forth from Jesus'
transfigured body. Moses and Elijah, who had both been dead for
several centuries, appeared (Mk 9:4). Next, a cloud came and
overshadowed the apostles (Mk 9:7). Out of the cloud, God the
Father's voice announced: "This is My Son, My Beloved. Listen to
Him" (Mk 9:7). The dazzling light, the return of Moses and Elijah
from the dead, the cloud, and the voice were all part of a drama
proclaiming emphatically the necessity of listening to Jesus.

After the Transfiguration, Jesus again talked to His apostles about
the cross. The apostles still didn't listen (Mk 9:31-32). Finally, they
received the Holy Spirit at Pentecost. Then they listened to Jesus and
carried their crosses daily.

We must listen to Jesus. Otherwise, this day will be wasted or
perhaps even worse. We must listen to Jesus or we will not be able to
renew our baptismal promises at Easter Vigil or Easter Sunday Mass.
We must listen to Jesus or miss out on life now and forever. "Listen to
Him" (Mk 9:7). Come, Holy Spirit!

Father, I will listen to You when You tell me to listen to
Jesus.

"Is it possible that He Who did not spare His own Son
but handed Him over for the sake of us all will not grant us all things
besides?" – Rm 8:32

Praise and honor to Jesus, crucified, risen, and glorified!

- St. Katharine Drexel (1858-1955) If your father is an
international banker and you ride in a private railroad car, you are not
likely to be drawn into a life of voluntary poverty. But if your mother
opens your home to the poor three days each week and your father
spends half an hour each evening in prayer, it is not impossible that
you will devote your life to the poor and give away millions of dollars.
Katharine Drexel did that. She was born in Philadelphia in 1858. She
had an excellent education and traveled widely.As a rich girl, she had a
grand debut into society. But when she nursed her stepmother through
a three-year terminal illness, she saw that all the Drexel money could

Reflection: LISTENING POST

Prayer:

Promise:

Praise:
Saints of the week
3.3

not buy safety from pain or death, and her life took a profound turn.
After three and a half years of training, she and her first band of nuns
(Sisters of the Blessed Sacrament for Indians and Colored) opened a
boarding school in Santa Fe. A string of foundations followed. By
1942 she had a system of black Catholic schools in 13 states, plus 40
mission centers and 23 rural schools. Segregationists harassed her
work, even burning a school in Pennsylvania. In all, she established 50
missions for Indians in 16 states. Two saints met when Katharine was
advised by Mother Cabrini about the “politics” of getting her Order's
Rule approved in Rome. Her crowning achievement was the founding
of Xavier University in New Orleans, the first Catholic university in
the United States forAfricanAmericans.

- St. Casimir (1458-1483) born of kings and in line (third
among 13 children) to be a king himself, was filled with exceptional
values and learning by a great teacher, John Dlugosz. Even his critics
could not say that his conscientious objection indicated softness. Even
as a teenager, Casimir lived a highly disciplined, even severe life,
sleeping on the ground, spending a great part of the night in prayer and
dedicating himself to lifelong celibacy.

- Sts. Perpetua and Felicity (d. 203?) So writes Perpetua,
young, beautiful, well-educated, a noblewoman of Carthage in North
Africa, mother of an infant son and chronicler of the persecution of the
Christians by Emperor Septimius Severus. Despite threats of
persecution and death, Perpetua, Felicity (a slavewoman and
expectant mother) and three companions, Revocatus, Secundulus and
Saturninus, refused to renounce their Christian faith. For their
unwillingness, all were sent to the public games in the amphitheater.
There, Perpetua and Felicity were beheaded, and the others killed by
beasts. Perpetua's mother was a Christian and her father a pagan. He
continually pleaded with her to deny her faith. She refused and was
imprisoned at 22.

3.4

3.7



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

$ 0035
1 người
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Vases

12112 Brookhurst St #15 - Garden Grove, CA 92840

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

* Bảng số xe
* Xe ngoài tiểu bang
* Xin hồ sơ lái xe

(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

10286 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843
(Đối diện B  7 M ón Ánh Hồng, trong khu S ig n C enter) - (714) 775-3400

info@IINSCenter.com

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 626 � 5

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 3/2015

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

�

�

�

Lớp Computer
ả

Khóa trung cấp

Khóa căn b n dành riêng cho người mới biết hoặc chưa
biết về computer. Lớp sẽ khai giảng vào Thứ Sáu ngày 27
tháng 2 năm 2015, từ 10 sáng tới 12 giờ trưa. Chương trình
dạy cách bảo trì và bổ túc máy vi tính, cách sử dụng Windows,
Internet và MSWord.

bắt đầu Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm
2015 lúc 12 giờ trưa tới 2 giờ chiều. Chương trình gồm có
Windows Utilities, Movies Maker, MS Office (Word, Excel,
PowerPoint, Publisher, Access).

Mọi chi tiết xin liên lạc tại: Hội Hy Vọng Phục Vụ Cộ
ồng,TrungTâm Công Giáo. T: (714) 265-1181

ng
Đ Đ

�

�

�

Lịch GiảiTội Mùa Chay 2015

Thông BáoVề Đêm Gia Đình NazarethTháng 3

Chương trình Xưng tội và Tĩnh Tâm Mùa Chay tại Cộng đoàn
St. Polycarp.

- . Thứ Hai 16/3 7:00 pm
ứ N

- . Thứ Ba 10/3 7:00 pm,
Thứ Hai 16/3 7:00 pm

- . ứ T 00 pm
- . ứ ẹ a Vang Thứ Hai 16/3 7:00 pm
- . Thứ Ba 24/3 7:00 pm
- . Thứ Hai 16/3 7:00 pm
- . Thứ Ba 3/3 7:00 pm
- . ứ ẹ Thứ Bảy 28/3 1:00 pm
- . Thứ Ba 17/3 7:00 pm
- . Thứ Ba 10/3 7:00 pm

ứ
- . / ứ Mẹ ứ N 00 pm
- . Thứ Hai 23/3 4:00 pm

ứ
Thứ Sáu 27/3 9:00 am

- . ứ N 00 pm,
ứ T

ình Nazareth tháng 3 sẽ
-  -
Trong ề ớ ọ ỏ ể ẩ ị ạ ộ ình Thế

Giới tại Philadelphia, ễ , Tiến Sĩ Thần Học Luân
Lý và Giảng S ờ ạ ọ ẽ ình bày về mục vụ
luân lý: “ ầ ờ ố ờ ữ ồ ợ

ể ự ố ộ ắ ắ ờ ặ ờ ạ
ầ ớ ờ ờ ìm d ợ ả

ờ ờ ĩ ằ ậ òi hỏi phải áp dụng mọi
ph ự ố ờ ằ ữ

ạ ộ ầ ế ờ ộ ổ ọc hỏi giá trị không thể
bỏ qua.

ình Nazareth bắt ầ ậ
ẽ ợ ổ ứ ừ ề ứ ế

ề ậ ạ ờ
Tham dự viên sẽ có dịp nhìn lại quảng ờ ã

ể ọ ỏ ẻ ầ ệ ìm ph ứ ể
ờ ố ình. Muốn biết thêm chi tiết, xin

liên lạc vớiA/c Lê John Mừng và Lan ở số 714-538-5161.
ình Nazareth xin trân trọng kính mời.

ình X ộ ĩ ủ

% ội chung của các sắc dân trong Giáo xứ vào lúc 7giờ30 tối
Thứ Ba ngày 3 tháng 3/2015.

% Tĩnh Tâm Mùa Chay vào các ngày:
- Thứ ờ tối, Tĩnh Tâm với chủ ề:

“Chợt một ngày tóc trắ do Linh Mục Nguyễn Bá Thông
giảng thuyết và chia sẻ.

- Thứ ờ tối, Tĩnh Tâm với chủ
ề: “ ờ ồi” (Naked without shame) do Linh mục Nguyễn

Bá Thông giảng thuyết và chia sẻ.
- Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3/2015, lúc 7giờ tối, Diễn Nguyện Mùa

CĐ St. Barbara

CĐ St. Columban

CĐ Costa Mesa Th ư 1/4 7:
CĐ Đ c M L
CĐ Huntington Beach
CĐ Orange
CĐ Polycarp

CĐ Tam Biên
CĐ Thánh Linh ,

Th tư 11/3 7:00 pm

CĐ Tustin ,
Th tư 25/5 9:00 am,

CĐ Westminster
Th ư 25/3 7:00 pm

Đêm Gia Đ đư c t ch c vào th Sáu, ngày
13 3 2015 t i Trung Tâm Công Giáo, t 7 đ n 9 gi t  i.

chi u hư ng h  c h  i đ chu n b
Lm. Nguy n Thanh Sơn

ư trư ng Y Khoa Đ i H  c UCI s tr
Đ u Đ i Và Cu  i Đ i: Nh ng Phương Pháp H  i Sinh và Tr

Sinh Đ Kéo Dài S S  ng”, m  t th c m c thư ng g p trong th i đ i
hôm nay mà ph n l n ngư i Công Giáo chưa bao gi t ư c câu tr
l i thích đáng. Có ngư i ngh r ng lu t Chúa đ

ương pháp kéo dài s s  ng. Có ngư i cho r ng khi ngưng nh ng
ho t đ ng n y là gây tôi gi t ngư i. M  t bu  i h

đ u nh n Đơn Ghi Danh cho Khóa 10
Nazareth, s đư c t ch c t chi u th Sáu, 17 tháng 4 năm 2015 đ n
chi u Chúa Nh t, 19 tháng 4 năm 2015, t i Trư ng Saint Jeanne de
Lestonnac, Tustin. đư ng đ đi
qua đ h  c h  i, chia s , cùng nhau c u nguy n và t ương th c đ
thăng hoa đ i s  ng hôn nhân và gia đ

- Chương tr ưng T  i và T nh Tâm Mùa Chay c  a CĐ. St.
Polycarp như sau:

Xưng t

Tư ngày 4 tháng 3/2015, lúc 7gi
ng như vôi”

Năm, ngày 5 tháng 3/2015, lúc 7gi
Ơn tr

,
Th ăm 19/3 7:00 pm

CĐ Đ c M HCG

CĐ TT VN Đ c Th ăm 12/3 7:

Th ăm 19/3 7:

ợ ổ ứ ứ
ạ ừ ế ờ ố

cho Đ i H  i Gia Đ

Gia Đ

Gia Đ

đ

đ i, em đây r

(in Hall)

Chay với chủ ề: “LẶNG: - Lặ ể nhìn. - Lặ ể nghe. - Lặ ể
ngắm.” với sự góp mặt của các ca sĩ: Ngọ ấ ạt -
Minh Tú - Trần Ngọ -

ờ ộ ầ ế ự.

Sẽ ợ ổ ứ 10 giờ 30 sáng ,ngày Chúa Nhật 1 tháng 3
5 tại TTCGVN, 1538 N. Century Blvd.,SantaAna, CA92703.

ụ ớ ấ ộ ế
ọ ờ ý Cha,Quý Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả Quý Vị Hội Viên

cùng gia ình,thân hữu Hội AHGP Huế , ặ ệ ừ ạ
ẻ ế ự ị ũ ầ ệ

ộ ình còn sống hoặc ã qua ờ
ễ ầ ẩ ự ế ụ ổ ố

ệ .

đ ng đ ng đ ng đ
c Quang Đông - T n Đ

năm 201

đ

đ đ i .

c và Như Mai.
Kính m i C  ng đoàn Dân Chúa xa g n cùng đ n tham d

đư c t ch c vào lúc

Linh M  c linh hư ng và Ban Ch p Hành H  i AHGP Hu trân
tr  ng kính m i Qu

đ c bi t chào m ng các b n
tr cùng đ n tham d . D p này chúng ta c  ng c u nguy n cho các ân
nhân, h  i viên và gia đ

Sau Thánh l có ph n m th c, các ti t m  c vui Xuân, x s và văn
ngh

�

�

Cộng oànThánh LinhTĩnhTâm Mùa Chay (tháng 3, 2015)

TĩnhTâm Mùa Chay

Đ
Ăn năn và sám hối là điều cần thiết để được vào Nước Trời. ưng

sám hối thế nào cho đúng? Ăn năn thế nào mới thực sự được Thiên
Chúa chấp nhận và thứ tha?

Xin mời cộng đồng dân Chúa đến tham dự ba tối tĩnh tâm Mùa
Chay do LM Nguyễn Khắc Hy hướng dẫn qua đề tài

: Nhà Thờ cộng đoàn Thánh Linh – Holy Spirit Church

: Thứ Năm 12 tháng 3, 7:00 PM - 9:00 PM: Gương Sám
Hối của Saolô

15 PM: Davít và Gương Sám Hối
Thứ Bảy 14 tháng 3, 8:00 PM - 9:15 PM: Gương Sám Hối của

Giakêu

Nh

(Tv 41, 4):
,

17270 Ward St. FV 92708, Phone: (714) 963-1811

.
Thứ Sáu 13 tháng 3, 7:15 PM - 9: .

.

Giáo xứ chánh tòa Chúa Kitô kính mời cộ òan tham dự 3 tối
tĩnh tâm mùa chay với Linh mục Nguyễn Thiết Thắng, ĩ dòng
Biể ức vớ ề tài Hy Vọ ối, 7:00 PM - 10:00 PM
giảng và Thánh Lễ trong nhà thờ lớn (Arboretum).

- Thứ 2 ngày 9 tháng 3: Hy vọng là sống kết hiệp với Chúa
- Thứ 3 ngày 10 tháng 3: Hy vọng là sống trong lòng Giáo Hội
- Thứ 4 ngày 11 tháng 3: Hy Vọng là sống các bí tích và sống cầu

nguyện.
Mọi thắc mắc xin liên lạc Ông Chủ Tịch Việt tại 714-425-7160

hoặc Sr. Thùy Trang tại 714-971-2141.

"Xin Thương
Con V Đắc Tội Với Ngài"ì Con

** Mỗi buổi có Thánh Lễ và thuyết giảng. Bài giảng kết thúc tĩnh
tâm trong Thánh Lễ thứ Bảy lúc 8 giờ tối.

Địa Điểm

Thời Gian

ng đ
Đan s

n Đ i đ ng. 6:30 PM ăn t

� Thánh Lễ Minh Niên Ất Mùi 2015 Của Hội Ái Hữu GP. Huế.

- Ý chung:

- ề

Cầu cho những người đang tham gia vào lãnh
vực nghiên cứu khoa học, biết nhắm đến mục tiêu phục
vụ lợi ích cho toàn thể nhân loại.

ầ ữ êng biệt của
giới phụ nữ vào đời sống của Giáo Hội luôn được nhìn
nhận.

Ý truy n giáo: C u cho nh ng đóng góp ri



Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 626 7�

(tiếp theo trang 1)

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

Khi tình huyn ình ì sự sốt
sắng, lòng kiên nhẫn và sự trìu mến bao bọc ng

ình huynh
ình huynh

òng quảng

ình ý thức hệ, nh ì lời nói và g
ình huynh

ã hội kỹ thuật và bàn giấy r
ình

ình Chúa mới có quyền tha thứ, nên phải cầu nguyện và

òng chúng ta, chứ không phải chỉ dốc lòng
cách hời hợt thoáng qua. Trái tim

n, là những tội nhân cần sám hối và hoán cải. Hãy trở
về trong vòng tay của Ng òng th

vào lời Chúa nói
với ông Môisê: "

ình trôi theo những quán tính, ình
ình huống và những thói quen. Nh

ãy dừng
lại và suy nghĩ một chút trong ngày: lối sống của tôi là gì, nh

Chúng ta nên tìm hiểu sâu xa và suy nghĩ thêm về mối quan hệ
giữa chúng ta với Thiên Chúa, với cha mẹ, anh chị em ruột thịt, vợ
chồng, con cái. Tìm kiếm thành công và của cải mà không có ý
nghĩ nào dành cho Chúa và cho gia ình thì luôn luôn sai trái.

ì
không biết lựa chọn giữa sự sống và cái chết.

Nhịp sống của tôi hiện nay là gì? Tôi có suy t ì tôi

ình.

h đệ trong gia đ đặc biệt tỏa sáng th

đệ Kitô.
Có rất nhiều anh chị em đang sống t

để đời m

đ

ười em trai em gái
bé nhỏ yếu đuối, đau bệnh hoặc tàn tật. Có được một anh chị em
yêu thương chúng ta, là một kinh nghiệm sâu xa, không thể trả giá
và thay thế được. Điều này cũng xảy ra đối với t

đệ Kitô trên toàn thế
giới, chắc chúng ta không thể đánh giá đúng đắn l đại
của họ. Họ đi gặp người nghèo và yếu đuối, không để vâng lời một
chương tr ưng bởi v ương sống của
Chúa Kitô . Ngày nay, hơn bao giờ hết, cần phải đem t
đệ trở vào các trung tâm x ườm rà để sự
tự do và công b được thể hiện đúng đắn.

Trong Thánh Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay, ĐTC giảng rằng: chỉ
một m ăn
chay, phải thú nhận tội lỗi để cầu xin Ngài tha thứ. Phải hoán cải
nội tâm, trở về với Chúa với tất cả trái tim, nghĩa là thực hiện cuộc
hoán cải trong tận đáy l

được coi là trọng tâm của sự chọn
lựa.

Thật tốt đẹp khi chúng ta cầu nguyện trong than khóc. Nhưng
phải phân biệt tiếng khóc bên ngoài với tiếng khóc của con tim.
Chúa không ngừng xót thương và tha thứ. Ngài kêu gọi chúng ta
trở về với Ngài với một quả tim tinh khiết, thanh tẩy bằng nước
mắt, để được thông phần niềm vui với Ngài. Chúng ta là những thụ
tạo có giới hạ

ười Cha đầy l ương xót, thống hối
và tín thác nơi Ngài.

Bài giảng của ĐTC Phanxicô đặt trọng tâm

Sự lựa chọn của Môisê cũng là sự lựa chọn mà mỗi Kitô hữu
phải đối mặt mỗi ngày; đây là sự lựa chọn khó khăn. Thật dễ dàng
khi để đời m được định
đoạt bởi các t ưng chúng ta phải
chọn Thiên Chúa chứ không chọn các "vị thần" khác (là những kẻ
chỉ mang lại những điều tầm thường, phù du chóng qua). H

ư thế
nào? Những con đường này đang đưa tôi về đâu?

Có
thể tích lũy được mọi thứ, nhưng cuối cùng sẽ trở nên thất bại, v

ư về những g
đang thực hiện không? Chúng ta nên xin Chúa ban cho ân sủng để
có can đảm cần thiết mà chọn Ngài trong mỗi lựa chọn của đời
m

�

�

mạc Mùa Chay

Lòng can đảm lựa chọn Chúa mọi ngày

ĐTC Phanxicô khai (WHĐ, 21-2-2015)

(VietCatholic News,
20-2-2015)

Hôm nay Ta đặt trước mặt ngươi cuộc sống và sự
thịnh vượng, cái chết và sự diệt vong. H

Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, mà Ta truyền cho ngươi
hôm nay, h ước đi trong đường lối của Người.”

ãy tuân theo các huấn lệnh
của

ãy yêu mến và b

Khi Chúa khuyên chúng ta:

ì

òa
Arméni trong một gia ình v òn nhỏ. Ngài
là một

òng kính mến Chúa Giêsu và

éni. Trong số các tác
phẩm của ngài có cuốn chú giải Sách Nhã Ca, nhiều bài tán tụng
Chúa và

ãn
với Mẹ Thiên Chúa.” Trong kinh nguyện này, ngà

ình thức th

ã nhìn nhận sự thánh thiện của Thánh Gregorio, gọi ngài là vị
trổi v ý, các tác phẩm và khoa học thần bí. Lễ kính
Thánh nhân vào ngày 27-2 hằng n

Tòa Thánh ã công bố kế hoạch cho một sáng kiến toàn cầu
nhằm khuyến khích ng òa Giải và
Chầu Thánh Thể. ình mang tên
"24 giờ cho Chúa," với một buổi cử hành Phụng Vụ sám hối vào
ngày 13 tháng 3 tại

em giáo dân.

òa Thánh khuyến khích các giáo phận và giáo
xứ trên toàn thế giới tham gia vào ch ình này.

ình Công Giáo Thế Giới sẽ tiến hành từ
ngày 22

ình, giúp
ã quyên góp

òng quảng òng h
ình Công Giáo Thế Giới cũng nh

ình, vốn là nền tảng xã hội. Dân chúng rất phấn khởi vì cuộc
viếng th

“Dừng lại, hãy lựa chọn ngay
ngày hôm nay!” Ngài không bỏ rơi chúng ta, mà ở với chúng ta để
trợ giúp chúng ta. Nhưng chúng ta phải có niềm tin vào Ngài, v

đây là lời khích lệ tuyệt
vời từ Thánh Vịnh 1. Chúa luôn luôn ở với chúng ta, cả trong thời
điểm lựa chọn.

ĐTC Phanxicô sẽ tuyên phong Thánh Gregorio làng Narek
người Armeni là Tiến Sĩ Hội Thánh; đây là vị Tiến Sĩ thứ 36 của
Giáo Hội.

Thánh nhân sinh năm 950 tại làng Narek thuộc cộng h
ăn sĩ, và mồ côi mẹ khi c

Đan sĩ, rồi thụ phong LM và trở thành Viện Phụ một Đan
viện. Ngài sống rất khiêm tốn và bác ái, dấn thân làm việc và cầu
nguyện, đầy l Đức Mẹ. Cha Gregorio
được xem là một thần học gia nổi bật, và là một trong những thi sĩ
quan trọng nhất của nền văn chương Arm

Đức Mẹ (đặc biệt là bài tụng ca Đức Trinh Nữ Maria và
kinh nguyện số 80 mang tựa đề ”Từ thẳm sâu tâm hồn, chuyện v

i cũng đào sâu
mầu nhiệm Nhập Thể, kín múc từ đó những điểm để chúc tụng vẻ
đẹp của Đức Mẹ). Cha Gregorio cũng có một bộ sưu tập 95 kinh
nguyện dưới h ơ phú gọi là ”Narek” là tên Đan viện nơi
ngài sinh sống.

Ngài qua đời năm 1010, thọ 60 tu

ượt về đạo l
ăm. Giáo Hội Arméni ghi tên

ngài vào số các vị Tiến Sĩ.

ười Công Giáo đến với Bí tích H
icô sẽ chủ sự chương tr

Đền Thờ Thánh Phêrô. Trong 24 giờ sau đó, các
Nhà Thờ ở Rôma sẽ tổ chức Chầu Thánh Thể và các Linh mục sẽ
túc trực để giải tội cho anh chị

"24 giờ cho Chúa" là một dự án của Hội Đồng Giáo Hoàng về
Tân Phúc Âm Hóa. T

ương tr

đến 25-9 năm nay với sự hiện diện của ĐTC Phanxicô vào
những ngày kết thúc. Đại hội sẽ đón tiếp các diễn giả và tham dự
viên, Công Giáo và không Công Giáo, đến từ các nơi trong nội địa
Hoa kỳ và các nước trên thế giới, để thảo luận về những phương
thức củng cố và nâng đỡ các gia đ đương đầu với những
thách đố ngày nay. Ban Tổ Chức đ được 67% trong
tổng số ng

đại tuyệt vời và l
ư

đối với ĐTC Phanxicô là những đặc tính của nỗ lực quyên góp
khởi đầu của chúng ta; tất cả đều bày tỏ ước muốn nâng đỡ định chế
gia đ

ăm của ĐTC Phanxicô. Sự hiện diện của ngài tại
Philadelphia vào tháng 9 thu hút dân chúng thuộc mọi tín ngưỡng
cùng nhau nói chuyện, phục vụ; nói chung là cùng nhau yêu
thương."

“Phúc thay bạn nào hy vọng nơi Chúa;”

�

�

�

Giáo Hội có thêm một vị Tiến Sĩ Hội Thánh

Giải tội và chầu Mình Thánh Chúa liên tục 24 giờ tại Rôma
và trên toàn thế giới

ỳ ệ ẩ ị ạ ộ ình
Công Giáo Thế Giới đang tiến hành tốt đẹp

(VietCatholic
News, 21-2-2015)

(VietCatholic News, 21-2-2015)

(Radio Vatican, 23-
2-2015)

đ

ổi. Giáo Hội Công Giáo La-
tinh đ

đ

ĐTC Phanx

Đại hội kỳ 8 các Gia Đ

ân sách dự chi cho Đại Hội, Đức Cha Charles Chaput
(TGM Philadelphia) nói: "L ăng
say đối với Đại Hội Các Gia Đ

Hoa K , Philadelphia: vi c chu n b Đ i H i Gia Đ
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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.

: U $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 626 7�

(tiếp theo trang 1)

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

Khi tình huyn ình ì sự sốt
sắng, lòng kiên nhẫn và sự trìu mến bao bọc ng

ình huynh
ình huynh

òng quảng

ình ý thức hệ, nh ì lời nói và g
ình huynh

ã hội kỹ thuật và bàn giấy r
ình

ình Chúa mới có quyền tha thứ, nên phải cầu nguyện và

òng chúng ta, chứ không phải chỉ dốc lòng
cách hời hợt thoáng qua. Trái tim

n, là những tội nhân cần sám hối và hoán cải. Hãy trở
về trong vòng tay của Ng òng th

vào lời Chúa nói
với ông Môisê: "

ình trôi theo những quán tính, ình
ình huống và những thói quen. Nh

ãy dừng
lại và suy nghĩ một chút trong ngày: lối sống của tôi là gì, nh

Chúng ta nên tìm hiểu sâu xa và suy nghĩ thêm về mối quan hệ
giữa chúng ta với Thiên Chúa, với cha mẹ, anh chị em ruột thịt, vợ
chồng, con cái. Tìm kiếm thành công và của cải mà không có ý
nghĩ nào dành cho Chúa và cho gia ình thì luôn luôn sai trái.

ì
không biết lựa chọn giữa sự sống và cái chết.

Nhịp sống của tôi hiện nay là gì? Tôi có suy t ì tôi

ình.

h đệ trong gia đ đặc biệt tỏa sáng th

đệ Kitô.
Có rất nhiều anh chị em đang sống t

để đời m

đ

ười em trai em gái
bé nhỏ yếu đuối, đau bệnh hoặc tàn tật. Có được một anh chị em
yêu thương chúng ta, là một kinh nghiệm sâu xa, không thể trả giá
và thay thế được. Điều này cũng xảy ra đối với t

đệ Kitô trên toàn thế
giới, chắc chúng ta không thể đánh giá đúng đắn l đại
của họ. Họ đi gặp người nghèo và yếu đuối, không để vâng lời một
chương tr ưng bởi v ương sống của
Chúa Kitô . Ngày nay, hơn bao giờ hết, cần phải đem t
đệ trở vào các trung tâm x ườm rà để sự
tự do và công b được thể hiện đúng đắn.

Trong Thánh Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay, ĐTC giảng rằng: chỉ
một m ăn
chay, phải thú nhận tội lỗi để cầu xin Ngài tha thứ. Phải hoán cải
nội tâm, trở về với Chúa với tất cả trái tim, nghĩa là thực hiện cuộc
hoán cải trong tận đáy l

được coi là trọng tâm của sự chọn
lựa.

Thật tốt đẹp khi chúng ta cầu nguyện trong than khóc. Nhưng
phải phân biệt tiếng khóc bên ngoài với tiếng khóc của con tim.
Chúa không ngừng xót thương và tha thứ. Ngài kêu gọi chúng ta
trở về với Ngài với một quả tim tinh khiết, thanh tẩy bằng nước
mắt, để được thông phần niềm vui với Ngài. Chúng ta là những thụ
tạo có giới hạ

ười Cha đầy l ương xót, thống hối
và tín thác nơi Ngài.

Bài giảng của ĐTC Phanxicô đặt trọng tâm

Sự lựa chọn của Môisê cũng là sự lựa chọn mà mỗi Kitô hữu
phải đối mặt mỗi ngày; đây là sự lựa chọn khó khăn. Thật dễ dàng
khi để đời m được định
đoạt bởi các t ưng chúng ta phải
chọn Thiên Chúa chứ không chọn các "vị thần" khác (là những kẻ
chỉ mang lại những điều tầm thường, phù du chóng qua). H

ư thế
nào? Những con đường này đang đưa tôi về đâu?

Có
thể tích lũy được mọi thứ, nhưng cuối cùng sẽ trở nên thất bại, v

ư về những g
đang thực hiện không? Chúng ta nên xin Chúa ban cho ân sủng để
có can đảm cần thiết mà chọn Ngài trong mỗi lựa chọn của đời
m

�

�

mạc Mùa Chay

Lòng can đảm lựa chọn Chúa mọi ngày

ĐTC Phanxicô khai (WHĐ, 21-2-2015)

(VietCatholic News,
20-2-2015)

Hôm nay Ta đặt trước mặt ngươi cuộc sống và sự
thịnh vượng, cái chết và sự diệt vong. H

Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, mà Ta truyền cho ngươi
hôm nay, h ước đi trong đường lối của Người.”

ãy tuân theo các huấn lệnh
của

ãy yêu mến và b

Khi Chúa khuyên chúng ta:

ì

òa
Arméni trong một gia ình v òn nhỏ. Ngài
là một

òng kính mến Chúa Giêsu và

éni. Trong số các tác
phẩm của ngài có cuốn chú giải Sách Nhã Ca, nhiều bài tán tụng
Chúa và

ãn
với Mẹ Thiên Chúa.” Trong kinh nguyện này, ngà

ình thức th

ã nhìn nhận sự thánh thiện của Thánh Gregorio, gọi ngài là vị
trổi v ý, các tác phẩm và khoa học thần bí. Lễ kính
Thánh nhân vào ngày 27-2 hằng n

Tòa Thánh ã công bố kế hoạch cho một sáng kiến toàn cầu
nhằm khuyến khích ng òa Giải và
Chầu Thánh Thể. ình mang tên
"24 giờ cho Chúa," với một buổi cử hành Phụng Vụ sám hối vào
ngày 13 tháng 3 tại

em giáo dân.

òa Thánh khuyến khích các giáo phận và giáo
xứ trên toàn thế giới tham gia vào ch ình này.

ình Công Giáo Thế Giới sẽ tiến hành từ
ngày 22

ình, giúp
ã quyên góp

òng quảng òng h
ình Công Giáo Thế Giới cũng nh

ình, vốn là nền tảng xã hội. Dân chúng rất phấn khởi vì cuộc
viếng th

“Dừng lại, hãy lựa chọn ngay
ngày hôm nay!” Ngài không bỏ rơi chúng ta, mà ở với chúng ta để
trợ giúp chúng ta. Nhưng chúng ta phải có niềm tin vào Ngài, v

đây là lời khích lệ tuyệt
vời từ Thánh Vịnh 1. Chúa luôn luôn ở với chúng ta, cả trong thời
điểm lựa chọn.

ĐTC Phanxicô sẽ tuyên phong Thánh Gregorio làng Narek
người Armeni là Tiến Sĩ Hội Thánh; đây là vị Tiến Sĩ thứ 36 của
Giáo Hội.

Thánh nhân sinh năm 950 tại làng Narek thuộc cộng h
ăn sĩ, và mồ côi mẹ khi c

Đan sĩ, rồi thụ phong LM và trở thành Viện Phụ một Đan
viện. Ngài sống rất khiêm tốn và bác ái, dấn thân làm việc và cầu
nguyện, đầy l Đức Mẹ. Cha Gregorio
được xem là một thần học gia nổi bật, và là một trong những thi sĩ
quan trọng nhất của nền văn chương Arm

Đức Mẹ (đặc biệt là bài tụng ca Đức Trinh Nữ Maria và
kinh nguyện số 80 mang tựa đề ”Từ thẳm sâu tâm hồn, chuyện v

i cũng đào sâu
mầu nhiệm Nhập Thể, kín múc từ đó những điểm để chúc tụng vẻ
đẹp của Đức Mẹ). Cha Gregorio cũng có một bộ sưu tập 95 kinh
nguyện dưới h ơ phú gọi là ”Narek” là tên Đan viện nơi
ngài sinh sống.

Ngài qua đời năm 1010, thọ 60 tu

ượt về đạo l
ăm. Giáo Hội Arméni ghi tên

ngài vào số các vị Tiến Sĩ.

ười Công Giáo đến với Bí tích H
icô sẽ chủ sự chương tr

Đền Thờ Thánh Phêrô. Trong 24 giờ sau đó, các
Nhà Thờ ở Rôma sẽ tổ chức Chầu Thánh Thể và các Linh mục sẽ
túc trực để giải tội cho anh chị

"24 giờ cho Chúa" là một dự án của Hội Đồng Giáo Hoàng về
Tân Phúc Âm Hóa. T

ương tr

đến 25-9 năm nay với sự hiện diện của ĐTC Phanxicô vào
những ngày kết thúc. Đại hội sẽ đón tiếp các diễn giả và tham dự
viên, Công Giáo và không Công Giáo, đến từ các nơi trong nội địa
Hoa kỳ và các nước trên thế giới, để thảo luận về những phương
thức củng cố và nâng đỡ các gia đ đương đầu với những
thách đố ngày nay. Ban Tổ Chức đ được 67% trong
tổng số ng

đại tuyệt vời và l
ư

đối với ĐTC Phanxicô là những đặc tính của nỗ lực quyên góp
khởi đầu của chúng ta; tất cả đều bày tỏ ước muốn nâng đỡ định chế
gia đ

ăm của ĐTC Phanxicô. Sự hiện diện của ngài tại
Philadelphia vào tháng 9 thu hút dân chúng thuộc mọi tín ngưỡng
cùng nhau nói chuyện, phục vụ; nói chung là cùng nhau yêu
thương."

“Phúc thay bạn nào hy vọng nơi Chúa;”

�

�

�

Giáo Hội có thêm một vị Tiến Sĩ Hội Thánh

Giải tội và chầu Mình Thánh Chúa liên tục 24 giờ tại Rôma
và trên toàn thế giới

ỳ ệ ẩ ị ạ ộ ình
Công Giáo Thế Giới đang tiến hành tốt đẹp

(VietCatholic
News, 21-2-2015)

(VietCatholic News, 21-2-2015)

(Radio Vatican, 23-
2-2015)

đ

ổi. Giáo Hội Công Giáo La-
tinh đ

đ

ĐTC Phanx

Đại hội kỳ 8 các Gia Đ

ân sách dự chi cho Đại Hội, Đức Cha Charles Chaput
(TGM Philadelphia) nói: "L ăng
say đối với Đại Hội Các Gia Đ

Hoa K , Philadelphia: vi c chu n b Đ i H i Gia Đ
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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.

: U $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



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

$ 0035
1 người
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Vases

12112 Brookhurst St #15 - Garden Grove, CA 92840

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

* Bảng số xe
* Xe ngoài tiểu bang
* Xin hồ sơ lái xe

(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

10286 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843
(Đối diện B  7 M ón Ánh Hồng, trong khu S ig n C enter) - (714) 775-3400

info@IINSCenter.com

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 626 � 5

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 3/2015

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

�

�

�

Lớp Computer
ả

Khóa trung cấp

Khóa căn b n dành riêng cho người mới biết hoặc chưa
biết về computer. Lớp sẽ khai giảng vào Thứ Sáu ngày 27
tháng 2 năm 2015, từ 10 sáng tới 12 giờ trưa. Chương trình
dạy cách bảo trì và bổ túc máy vi tính, cách sử dụng Windows,
Internet và MSWord.

bắt đầu Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm
2015 lúc 12 giờ trưa tới 2 giờ chiều. Chương trình gồm có
Windows Utilities, Movies Maker, MS Office (Word, Excel,
PowerPoint, Publisher, Access).

Mọi chi tiết xin liên lạc tại: Hội Hy Vọng Phục Vụ Cộ
ồng,TrungTâm Công Giáo. T: (714) 265-1181

ng
Đ Đ

�

�

�

Lịch GiảiTội Mùa Chay 2015

Thông BáoVề Đêm Gia Đình NazarethTháng 3

Chương trình Xưng tội và Tĩnh Tâm Mùa Chay tại Cộng đoàn
St. Polycarp.

- . Thứ Hai 16/3 7:00 pm
ứ N

- . Thứ Ba 10/3 7:00 pm,
Thứ Hai 16/3 7:00 pm

- . ứ T 00 pm
- . ứ ẹ a Vang Thứ Hai 16/3 7:00 pm
- . Thứ Ba 24/3 7:00 pm
- . Thứ Hai 16/3 7:00 pm
- . Thứ Ba 3/3 7:00 pm
- . ứ ẹ Thứ Bảy 28/3 1:00 pm
- . Thứ Ba 17/3 7:00 pm
- . Thứ Ba 10/3 7:00 pm

ứ
- . / ứ Mẹ ứ N 00 pm
- . Thứ Hai 23/3 4:00 pm

ứ
Thứ Sáu 27/3 9:00 am

- . ứ N 00 pm,
ứ T

ình Nazareth tháng 3 sẽ
-  -
Trong ề ớ ọ ỏ ể ẩ ị ạ ộ ình Thế

Giới tại Philadelphia, ễ , Tiến Sĩ Thần Học Luân
Lý và Giảng S ờ ạ ọ ẽ ình bày về mục vụ
luân lý: “ ầ ờ ố ờ ữ ồ ợ

ể ự ố ộ ắ ắ ờ ặ ờ ạ
ầ ớ ờ ờ ìm d ợ ả

ờ ờ ĩ ằ ậ òi hỏi phải áp dụng mọi
ph ự ố ờ ằ ữ

ạ ộ ầ ế ờ ộ ổ ọc hỏi giá trị không thể
bỏ qua.

ình Nazareth bắt ầ ậ
ẽ ợ ổ ứ ừ ề ứ ế

ề ậ ạ ờ
Tham dự viên sẽ có dịp nhìn lại quảng ờ ã

ể ọ ỏ ẻ ầ ệ ìm ph ứ ể
ờ ố ình. Muốn biết thêm chi tiết, xin

liên lạc vớiA/c Lê John Mừng và Lan ở số 714-538-5161.
ình Nazareth xin trân trọng kính mời.

ình X ộ ĩ ủ

% ội chung của các sắc dân trong Giáo xứ vào lúc 7giờ30 tối
Thứ Ba ngày 3 tháng 3/2015.

% Tĩnh Tâm Mùa Chay vào các ngày:
- Thứ ờ tối, Tĩnh Tâm với chủ ề:

“Chợt một ngày tóc trắ do Linh Mục Nguyễn Bá Thông
giảng thuyết và chia sẻ.

- Thứ ờ tối, Tĩnh Tâm với chủ
ề: “ ờ ồi” (Naked without shame) do Linh mục Nguyễn

Bá Thông giảng thuyết và chia sẻ.
- Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3/2015, lúc 7giờ tối, Diễn Nguyện Mùa

CĐ St. Barbara

CĐ St. Columban

CĐ Costa Mesa Th ư 1/4 7:
CĐ Đ c M L
CĐ Huntington Beach
CĐ Orange
CĐ Polycarp

CĐ Tam Biên
CĐ Thánh Linh ,

Th tư 11/3 7:00 pm

CĐ Tustin ,
Th tư 25/5 9:00 am,

CĐ Westminster
Th ư 25/3 7:00 pm

Đêm Gia Đ đư c t ch c vào th Sáu, ngày
13 3 2015 t i Trung Tâm Công Giáo, t 7 đ n 9 gi t  i.

chi u hư ng h  c h  i đ chu n b
Lm. Nguy n Thanh Sơn

ư trư ng Y Khoa Đ i H  c UCI s tr
Đ u Đ i Và Cu  i Đ i: Nh ng Phương Pháp H  i Sinh và Tr

Sinh Đ Kéo Dài S S  ng”, m  t th c m c thư ng g p trong th i đ i
hôm nay mà ph n l n ngư i Công Giáo chưa bao gi t ư c câu tr
l i thích đáng. Có ngư i ngh r ng lu t Chúa đ

ương pháp kéo dài s s  ng. Có ngư i cho r ng khi ngưng nh ng
ho t đ ng n y là gây tôi gi t ngư i. M  t bu  i h

đ u nh n Đơn Ghi Danh cho Khóa 10
Nazareth, s đư c t ch c t chi u th Sáu, 17 tháng 4 năm 2015 đ n
chi u Chúa Nh t, 19 tháng 4 năm 2015, t i Trư ng Saint Jeanne de
Lestonnac, Tustin. đư ng đ đi
qua đ h  c h  i, chia s , cùng nhau c u nguy n và t ương th c đ
thăng hoa đ i s  ng hôn nhân và gia đ

- Chương tr ưng T  i và T nh Tâm Mùa Chay c  a CĐ. St.
Polycarp như sau:

Xưng t

Tư ngày 4 tháng 3/2015, lúc 7gi
ng như vôi”

Năm, ngày 5 tháng 3/2015, lúc 7gi
Ơn tr

,
Th ăm 19/3 7:00 pm

CĐ Đ c M HCG

CĐ TT VN Đ c Th ăm 12/3 7:

Th ăm 19/3 7:

ợ ổ ứ ứ
ạ ừ ế ờ ố

cho Đ i H  i Gia Đ

Gia Đ

Gia Đ

đ

đ i, em đây r

(in Hall)

Chay với chủ ề: “LẶNG: - Lặ ể nhìn. - Lặ ể nghe. - Lặ ể
ngắm.” với sự góp mặt của các ca sĩ: Ngọ ấ ạt -
Minh Tú - Trần Ngọ -

ờ ộ ầ ế ự.

Sẽ ợ ổ ứ 10 giờ 30 sáng ,ngày Chúa Nhật 1 tháng 3
5 tại TTCGVN, 1538 N. Century Blvd.,SantaAna, CA92703.

ụ ớ ấ ộ ế
ọ ờ ý Cha,Quý Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả Quý Vị Hội Viên

cùng gia ình,thân hữu Hội AHGP Huế , ặ ệ ừ ạ
ẻ ế ự ị ũ ầ ệ

ộ ình còn sống hoặc ã qua ờ
ễ ầ ẩ ự ế ụ ổ ố

ệ .

đ ng đ ng đ ng đ
c Quang Đông - T n Đ

năm 201

đ

đ đ i .

c và Như Mai.
Kính m i C  ng đoàn Dân Chúa xa g n cùng đ n tham d

đư c t ch c vào lúc

Linh M  c linh hư ng và Ban Ch p Hành H  i AHGP Hu trân
tr  ng kính m i Qu

đ c bi t chào m ng các b n
tr cùng đ n tham d . D p này chúng ta c  ng c u nguy n cho các ân
nhân, h  i viên và gia đ

Sau Thánh l có ph n m th c, các ti t m  c vui Xuân, x s và văn
ngh

�

�

Cộng oànThánh LinhTĩnhTâm Mùa Chay (tháng 3, 2015)

TĩnhTâm Mùa Chay

Đ
Ăn năn và sám hối là điều cần thiết để được vào Nước Trời. ưng

sám hối thế nào cho đúng? Ăn năn thế nào mới thực sự được Thiên
Chúa chấp nhận và thứ tha?

Xin mời cộng đồng dân Chúa đến tham dự ba tối tĩnh tâm Mùa
Chay do LM Nguyễn Khắc Hy hướng dẫn qua đề tài

: Nhà Thờ cộng đoàn Thánh Linh – Holy Spirit Church

: Thứ Năm 12 tháng 3, 7:00 PM - 9:00 PM: Gương Sám
Hối của Saolô

15 PM: Davít và Gương Sám Hối
Thứ Bảy 14 tháng 3, 8:00 PM - 9:15 PM: Gương Sám Hối của

Giakêu

Nh

(Tv 41, 4):
,

17270 Ward St. FV 92708, Phone: (714) 963-1811

.
Thứ Sáu 13 tháng 3, 7:15 PM - 9: .

.

Giáo xứ chánh tòa Chúa Kitô kính mời cộ òan tham dự 3 tối
tĩnh tâm mùa chay với Linh mục Nguyễn Thiết Thắng, ĩ dòng
Biể ức vớ ề tài Hy Vọ ối, 7:00 PM - 10:00 PM
giảng và Thánh Lễ trong nhà thờ lớn (Arboretum).

- Thứ 2 ngày 9 tháng 3: Hy vọng là sống kết hiệp với Chúa
- Thứ 3 ngày 10 tháng 3: Hy vọng là sống trong lòng Giáo Hội
- Thứ 4 ngày 11 tháng 3: Hy Vọng là sống các bí tích và sống cầu

nguyện.
Mọi thắc mắc xin liên lạc Ông Chủ Tịch Việt tại 714-425-7160

hoặc Sr. Thùy Trang tại 714-971-2141.

"Xin Thương
Con V Đắc Tội Với Ngài"ì Con

** Mỗi buổi có Thánh Lễ và thuyết giảng. Bài giảng kết thúc tĩnh
tâm trong Thánh Lễ thứ Bảy lúc 8 giờ tối.

Địa Điểm

Thời Gian

ng đ
Đan s

n Đ i đ ng. 6:30 PM ăn t

� Thánh Lễ Minh Niên Ất Mùi 2015 Của Hội Ái Hữu GP. Huế.

- Ý chung:

- ề

Cầu cho những người đang tham gia vào lãnh
vực nghiên cứu khoa học, biết nhắm đến mục tiêu phục
vụ lợi ích cho toàn thể nhân loại.

ầ ữ êng biệt của
giới phụ nữ vào đời sống của Giáo Hội luôn được nhìn
nhận.

Ý truy n giáo: C u cho nh ng đóng góp ri




