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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

Linh Höôùng vaø Ñieàu Haønh:

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

OÂng Laâm Kim Baûo
OÂng Hoaøng Xuaân Lai
OÂng Nguyeãn Maïnh Chí
Chò Vuõ Thò Hueä
Chò Phaïm Thu Tuyeát

LM. Giuse Traàn Vaên Kieåm

BAN CHAÁP HAØNH CÑCG VIEÄT NAM
GIAÙO PHAÄN ORANGE

(xem tiếp trang 7)

DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Chúa Nhật 6-3-2016 Số 679CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C

TRỞ VỀ VỚI CHA

Đọcđiđọc lạidụngôn“NgườiConHoangĐàng”ănnănthốnghối trởvềvới cha
củamình, chúng ta sẽ thấy tìnhyêucủangười cha thậtbao lavànhânhậu.Dụngôn
“NgườiConHoangĐàng”haydụngôn“TìnhPhụTử” làđoạnTinMừngtuyệtđẹpcủa
ThánhLuca. Khi suyniệmvềdụngônnàyngười taphải xácquyết rằng tìnhyêu, lòng
thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa đã chạm tới tuyệt đỉnh. Sự tha thứ và lòng
thương xót của Thiên Chúa thì lớn hơn tất cả tội lỗi của con người. Quả thật câu nói
đó là lờianủivà làchân l ấ ả ữ ế ừ ỏ ườngtội lỗi,để trởvềvới
Chúa và sẽ không còn sợ hãi vì tội của mình quá lớn, để không được tha thứ, và sẽ
không còn bao giờ có mặc cảm, vì những tội ấ ổ ã phạm, bởi vì tình
thươngvàlòngthươngxótcủaChúalớnhơntấtcảmọi tội lỗichúngtađãphạm.

ể ể ình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa lớn lao chừng nào, chúng ta hãy
nhìn vào câu chuyện của thằng con “trời đánh” trong dụ ngôn Người Con Hoang
Đànghaycònđượcgọi làdụngônNgườiChaNhânHậu: Thằngconhoangđàngđòi
người cha chia gia sản cho mình. Rồi sau khi có của cải, chàng ạ ệ ớ
ình, không thương tiếc chamình, chàng lên đườngăn chơi phungphí. Sau khi tiêu

hết đồng xu cuối cùng thì trongmiền đó xảy ra nạn đói kém, chàng phải sống cùng
cựcthânphậncủamộtngười làmthuêvàbị sai rađồngđểchănheo.Tronggiâyphút
đó, chàngđãnghĩ tới chacủamìnhvàmuốn trở vềnhàcha.Chàngnghĩ rằngchàng
không còn xứng đáng là con nữa và chỉ muốn người cha đối xử với mình như một
người làm công. Trên đường trở về, cha chàng đã vui mừng nhìn thấy đứa con từ
đàng xa, ông đã vội vã chạy tới ôm chàng, tha thứ tất cả vàmở tiệc ừ ởi vì
thằngcontưởngnhưđãchết,nay ãtrởvề.

Chúa luôn luônnhưngườimục tửkhôngmuốnmột conchiênnàobị lạc xabầy.
Chúa luôn luôn làngười Chamongmuốnđứa conhoangđàng trở vềđónnhận tình
thươngtrongvòngtay thathứcủaNgài. TrongtìnhyêucủaThiênChúa,dùrằngmột
conngười có yếuđuối tội lỗi vàhènmạtđếnđâu, thì đó cũng làngười con củaChúa,
đóvẫn làmộtnhâ ị ộ ìcóthểthaythếđược. TìnhthươngcủaThiên
Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta, đó là chân lý.
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Có một nơi kia thường xảy ra nạn

trộmcắp,vịquanrachỉ thị:nếuaiăncắpsẽbịđánh10roi,nhưngvẫnbịăncắp,quan
tăng lên 20 roi. Vẫn không hết nạn ăn cắp, quan tăng lên 30 roi. Bất ngờ người ta
khámpháramẹcủaquan lầnnàychính là thủphạm ắp.Thươngmẹ lắm,nhưng
luật phải thi hành, quan cho lính bắtmẹ lại và cho đánh 30 roi. Tuy nhiên, trước khi
bắt đầu đánh, quan cởi áo ra và nằm trên người mẹ để chịu đòn thay chomẹ. Quả
thật giây phút hy sinh và chịu tội cho người mình thương quá đẹp đẽ! Bởi vì tình
thương của Thiên Chúa quá lớn cho nên Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống thế
làmngười là ChúaGiêsu, Đấng đã bị treo trên thập giá, hy sinh và chịu tội thay cho
mỗi người chúng ta. Nhìn lên ThánhGiá của Con Chúa không ai có quyền nghi ngờ
và thất vọng về tình thương của Thiên Chúa. Thập giá của Chúa Giêsu Kitô luôn là
hình ảnhminh chứnghùnghồn về tình yêu Thiên Chúađể chúng ta biết quay về với
Ngài.

ănc

Lm Tr n Văn Ki mầ ể

Máu các v t đ o đị ử ạ ã trở thành
hạt giống cho sự hiệp nhất Kitô
Giáo (VietCatholic.org-Ngày29/02/16)

Trong buổi tiếp kiến tại Vatican
sáng 29/02, ĐTC Phanxicô nói với
Thượng Phụ Chính Thống Giáo
Ethiopia Tewahedo, đại diện cho 35
triệu tín hữu:

Ngài khen ngợi nỗ lực lớn lao
của Ethiopia trong việc cải tiến
hoàn cảnh đời sống của người dân
và xây dựng một x àng
công chính hơn, kể cả việc trân qu

“Những gì hiệp nhất
chúng ta lớn lao h ì chia
rẽ chúng ta.”

ã có tất cả mọi sự giống nhau, vì
chúng ta cùng chia sẻ một

ã trở nên hạt giống
cho các Kitô hữu mới, thì ngày nay
máu của bao nhiêu vị tử

ã trở nên
hạt giống cho việc hiệp nhất Kitô
giáo. Sự

ơn những g
“Giáo Hội

Chính Thống Tewahedo Ethiopia và
Giáo Hội Công Giáo Rôma hầu như
đ

đức tin,
một Phép Rửa, và một Đức Chúa,
một Đấng Cứu Chuộc là Chúa
Giêsu Kitô. Chúng ta là anh chị em
trong Chúa Kitô. Cũng giống như
Giáo Hội tiên khởi, máu của các vị
tử đạo đổ ra đ

của các vị tử đạo là
một lời mời gọi chúng ta, tại đây và
bây giờ, phải tiến bước trên con
đường đi tới sự hiệp nhất lớn lao
hơn.”

Ngài tiếp:

ã hội ngày c
ý

giá trị và sự

đạo khác
thuộc tất cả các Giáo Hội đ

đại kết

đóng góp của phụ nữ.



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 CONSTRUCTION

- 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

7556 Ivy Ave. WSMTER, CA 92683

�

�

�

LIFE INSURANCE

AUTO - HOME - BUSINESS

MEDICARE ADVANTAGE

+ OBAMACARE

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

Giặt thả , sơn nhà, lót gỗ, gạch,
door. window, add phòng,
thay gỗ mục roofing, trim

m

714 417-8503 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

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

Mở khóa (Lock-out service 24/7)

PHƯỚC HẠNH TRAVEL & TOURS
9319 Bolsa Ave., Westminster

CHÖÔNG TRÌNH CHÍNH PHUÛ
FREE PHONE CHO NGÖÔØI LOW INCOME
1. Taëng moät cell phone
2. Khoâng traû tieàn haèng thaùng
Chæ caàn moät trong nhöõng ñieàu kieän sau ñaây:

* Income döôùi $25,000/naêm
* Medi-Medi * Coù Medical
* Food Stamps

Tôùi
Trung Taâm

ñeå ghi danh
GOOD DAY

14044 Magnolia #223, Westminster, CA 92683
(goùc Westminster & Magnolia trong khu Teøo Sandwiches)

714
902-1140

HOMETECH CONSTRUCTION
License: 524674 (Since 1988)

714 265.0773(Home)
OÂ. Thaêng:

714 345.0773(Cell)

Room addition - xây nhà mới,
các dịch vụ sửa chữa.

14541 Brookhurst St, B-10
Westminster, C 92683

Ste.
A 714-839-7818

LAW OFFICES OF PHO VAN PHAM
Ñaëc traùch:- Luaät Di Truù: Baûo laõnh Thaân Nhaân.., Ñaàu Tö.

- Tai Naïn Xe Coä; Trade Marks; Corporation.
- Laäp Di Chuùc; Living Trust.

9191 Bolsa Ave. #206, WSMTER, CA 92683

LITTLE SAIGON IMMIGRATION SERVICES
Lo giấy tờ, Live Scan, Notary
Public, Quốc tịch, Thẻ xanh, Bảo
lãnh, ộc thân, Uỷ
quyền VN.

Công hàm đ

714-554-1424

Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:00 PM ñeán 9:00 PM,
baêng taàn 1480 AM

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

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

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

Cha Xöù:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:

ÑOÂ. Phaïm Quoác Tuaán
714-963-1811

8 PM thöù Baûy, 6:30 PM Chuùa Nhaät

3:30 - 4:30 PM thöù Baûy
11:0

714-963-1811 x 109

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

1:30 PM, 3:15 PM &
5:45 PM thöù Saùu haèng tuaàn

PM
0 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng

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

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

Quaûn Nhieäm:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

1100  S. Center St.
Santa Ana, CA 92704

LM. Raphael Xuaân Nguyeân
LM. Phaïm Danh, SVD

714-751-5335

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

PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng

PM thöù Baûy

:00 PM thöù Tö
3

COÄNG ÑOAØN ST. POLYCARP
Saint Polycarp Church

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Laàn Chuoãi Loøng Chuùa TX:

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

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

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

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

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

huùa tuaàn

COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Saint Nicholas Church

Nieân Tröôûng:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

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

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

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

Cha Quaûn Xöù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. 714-

6:30 PM thöù Baûy

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

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

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

COÄNG ÑOAØN WESTMINSTER
Blessed Sacrament Church

14072 S. Olive St.
Westminster, CA 92683

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

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

PM
. tuaàn

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

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

Phoù Vieän Tröôûng:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. Nguyeãn Vaên Tuyeân

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

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

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

COÄNG ÑOAØN ANAHEIM
Saint Boniface Church

NHAØ THÔØ CHUÙA KITOÂ CÖÙU THEÁ
Christ our Savior Catholic Parish

120 N. Janss St. Anaheim, CA 92805

2000 W. Alton Ave., Santa Ana

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Trònh Danh 714-956-3110, Ext. 130

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

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

8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
PM

Leã Chuùa Nhaät:
Phuï Traùch:

Ñaïi dieän:

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

Giaùo Xöù: 714-444-1500

COÄNG ÑOAØN HUNTINGTON BEACH
Saint Bonaventure Church

16400 Springdale
Huntington Beach, CA 92649

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

6:30 PM thöù Baûy

3:30 - 4:30 thöù Baûy

Nguyeãn

OÂ. Nguyeãn Ñöùc Chuyeân 714-883-0729

7:15 PM thöù Saùu haèng tuaàn
PM PM

6:30 PM trong Leã thöù Baûy cuoái thaùng

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

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Traàn Loäc 714-633-5800

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

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

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

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

Phoù Teá Vónh Vieãn:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Chaàu Thaùnh Theå:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

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

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

LM. Trònh Minh Thaùi
LM. Nguyeãn Timothy

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

Cha Phoù /Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Traàn Quang Tueä 714 427-3938

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

: 0 M thöù Baûy tuaàn I vaø III.

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

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

Hoaøng

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Vaên Luaân
LM. Nicolas Toaøn Nguy n

714-775-6200
714-775-6200

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

ễ
Sr. Nguy n Tin, LHC 714-775-6200

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

ễ

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

Cha Quaûn Xöù:
Cha Phoù:
Cha Phoùù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

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

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

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

SVD 775-7733 / 775-9465

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

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

ễ

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



LÔØI
CHUÙA

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I

Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm

Ñaùp Ca

Ngày tháng năm 20113 3 6

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 679 � 3

Is 43: 16-21

Pl 3:8 - 14
Ga 8:1-11

CHÚA NH TẬ V MÙA CHAY

- Chúa Nhật 06-03-2016 Chúa Nhật IV Mùa
- Thứ Hai 07-03-2016 Thánh Nữ Pe-pê-tu-a

và Thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử đạo.
- Thứ Ba 08-03-2016 Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
- Thứ Tư 09-03-2016 Thánh Phanxica thành Roma, nữ tu.
- Chúa Nhật 13-03-2016 Chúa Nhật V Mùa Chay.

Chay.  Năm C.

Năm C.

Tv 125:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6

�

�

�

�

BAØI ÑOÏC I:

ÑAÙP CA

BAØI ÑOÏC II

CAÂU XÖÔÙNG TRÖÔÙC PHUÙC AÂM

Gs 5:9a 10-12

Baøi trích saùch Giosueâ.

Tv 33:2-3, 4-5, 6-7

(9a)

Toâi chuùc tuïng Chuùa trong moïi luùc,
mieäng toâi haèng lieân læ ngôïi khen Ngöôøi.
Trong Chuùa linh hoàn toâi haõnh dieän,
baïn ngheøo haõy nghe vaø haõy möøng vui.

Caùc baïn haõy cuøng toâi ca ngôïi Chuùa,
cuøng nhau ta haõy taùn taï danh Ngöôøi.
Toâi caàu khaån Chuùa, Chuùa ñaõ nhaäm lôøi,
vaø Ngöôøi ñaõ cöùu toâi khoûi ñieàu lo sôï.

Haõy nhìn veà Chuùa ñeå caùc baïn vui töôi,
vaø caùc baïn khoûi hoå ngöôi beõ maët.
Kìa ngöôøi ñau khoå caàu cöùu vaø Chuùa ñaõ nghe,
vaø Ngöôøi ñaõ cöùu hoï khoûi moïi ñieàu tai naïn.

2 Cr 5:17-21

Baøi trích thö thöù hai cuûa Thaùnh Phaloâ Toâng Ñoà gôûi tín höõu
Coârintoâ.

Lc 15:18

Trong nhöõng ngaøy aáy, Chuùa phaùn cuøng Giosueâ raèng: “Hoâm
nay, Ta ñaõ caát söï dô nhôùp cuûa Ai-caäp khoûi caùc ngöôi!” Con caùi
Israel taïm truù taïi Galgali vaø möøng leã Vöôït Qua vaøo ban chieàu
ngaøy möôøi boán trong thaùng, treân caùnh ñoàng Gieâricoâ. Ngaøy hoâm
sau leã Vöôït Qua, hoï aên caùc thöùc aên ñòa phöông, baùnh khoâng men
vaø luùa maïch gaët naêm aáy. Töø khi hoï aên caùc thöùc aên ñòa phöông, thì
khoâng coù manna nöõa. Vaø con caùi Israel khoâng coøn aên manna
nöõa, nhöng hoï aên thoå saûn naêm ñoù cuûa xöù Canaan.

Anh chò em thaân meán, neáu ai ôû trong Ñöùc Kitô, thì ngöôøi ñoù seõ
laø moät thuï taïo môùi, nhöõng gì laø cuõ ñaõ qua ñi: naày ñaây taát caû moïi söï
ñaõ trôû thaønh môùi. Vì moïi söï bôûi Thieân Chuùa, Ñaáng ñaõ nhôø Ñöùc
Kitô giao hoøa chuùng ta vôùi mình, vaø trao phoù cho chuùng toâi chöùc
vuï giao hoøa. Thaät vaäy, Thieân Chuùa laø Ñaáng giao hoøa theá gian
vôùi chính mình Ngöôøi trong Ñöùc Kitôâ, neân khoâng keå chi ñeán toäi
loãi cuûa loaøi ngöôøi, vaø ñaët leân moâi mieäng chuùng toâi lôøi giao hoøa.
Neân chuùng toâi laø söù giaû thay maët Ñöùc Kitôâ, nhö chính Chuùa duøng
chuùng toâi maø khuyeân baûo. Vì Ñöùc Kitôâ, chuùng toâi van anh chò em
haõy giao hoøa vôùi Thieân Chuùa. Ñaáng khoâng heà bieát toäi, thì Thieân
Chuùa laøm neân thaân toäi vì chuùng ta, ñeå trong Ngaøi, chuùng ta trôû
neân söï coâng chính cuûa Thieân Chuùa.

Toâi muoán ra ñi trôû veà vôùi cha toâi vaø thöa ngöôøi raèng: Thöa
Cha, con ñaõ loãi phaïm ñeán trôøi vaø ñeán cha.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Ñ. Caùc baïn haõy neám thöû vaø haõy nhìn coi cho bieát Chuùa
thieän haûo nhöôøng bao.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

� PHUÙC AÂM

Khi aáy, nhöõng ngöôøi thu thueá vaø nhöõng keû toäi loãi ñeán gaàn
Chuùa Gieâsu ñeå nghe Ngöôøi giaûng, thaáy vaäy, nhöõng ngöôøi bieät
phaùi vaø luaät só laåm baåm raèng: “OÂng naày ñoùn tieáp nhöõng keû toäi loãi
vaø cuøng ngoài aên uoáng vôùi chuùng.” Baáy giôø Ngöôøi phaùn baûo hoï duï
ngoân naøy: “Ngöôøi kia coù hai con trai. Ñöùa em thöa vôùi cha raèng:
thöa cha, xin cha cho con phaàn gia taøi thuoäc veà con.” Ngöôøi cha
lieàn chia gia taøi cho caùc con. Ít ngaøy sau, ngöôøi em thu nhaët taát caû
cuûa mình, traåy ñi mieàn xa vaø ôû ñoù aên chôi xa xæ phung phí heát tieàn
cuûa. Khi noù tieâu heát tieàn cuûa thì vöøa gaëp naïn ñoùi lôùn trong mieàn
ñoù, vaø noù baét ñaàu caûm thaáy tuùng thieáu. Noù vaøo giuùp vieäc cho moät
ngöôøi trong mieàn, ngöôøi naøy sai noù ra ñoàng chaên heo. Noù muoán
aên nhöõng ñoà caën baõ heo aên cho ñaày buïng, nhöng cuõng khoâng ai
cho. Baáy giôø noù hoài taâm laïi vaø töï nhuû: Bieát bao ngöôøi laøm coâng ôû
nhaø cha toâi ñöôïc aên uoáng dö daät, coøn toâi, toâi ôû ñaây phaûi cheát ñoùi.
Toâi muoán ra ñi trôû veà vôùi cha toâi vaø thöa ngöôøi raèng: Thöa cha,
con ñaõ loãi phaïm ñeán trôøi vaø ñeán cha, con khoâng ñaùng ñöôïc goïi laø
con cha nöõa, xin cha ñoái xöû vôùi con nhö moät ngöôøi laøm coâng cuûa
cha. Vaäy noù ra ñi vaø trôû veà vôùi cha noù. Khi noù coøn ôû ñaøng xa, cha
noù chôït troâng thaáy, lieàn ñoäng loøng thöông; oâng chaïy ra oâm
choaøng laáy coå noù vaø hoân noù hoài laâu. Ngöôøi con trai luùc ñoù thöa
raèng: Thöa Cha, con ñaõ loãi phaïm ñeán trôøi vaø ñeán cha, con khoâng
ñaùng ñöôïc goïi laø con cha nöõa. Nhöng ngöôøi cha baûo caùc ñaày tôù:
Mau mang aùo ñeïp nhaát ra ñaây vaø maëc cho caäu, haõy ñeo nhaãn vaøo
ngoùn tay caäu vaø xoû giaày vaøo chaân caäu. Haõy baét con beâ beùo laøm
thòt ñeå chuùng ta aên möøng: vì con ta ñaây ñaõ cheát, nay soáng laïi, ñaõ
maát, nay laïi tìm thaáy. Vaø ngöôøi ta baét ñaàu aên uoáng linh ñình.
Ngöôøi con caû ñang ôû ngoaøi ñoàng. Khi veà gaàn ñeán nhaø, nghe
tieáng ñaøn haùt vaø nhaûy muùa, anh goïi moät teân ñaày tôù ñeå hoûi xem coù
chuyeän gì. Teân ñaày tôù noùi: Ñoù laø em caäu ñaõ trôû veà vaø cha caäu ñaõ
gieát beâ beùo, vì thaáy caäu aáy veà maïnh khoûe. Anh lieàn noåi giaän vaø
quyeát ñònh khoâng vaøo nhaø. Cha anh ra xin anh vaøo. Nhöng anh
traû lôøi: Cha coi, ñaõ bao naêm con haàu haï cha, khoâng heà traùi leänh
cha moät ñieàu naøo, maø khoâng bao giôø cha cho rieâng con moät con
beâ nhoû ñeå aên möøng vôùi chuùng baïn. Coøn thaèng con cuûa cha kia,
sau khi phung phí heát taøi saûn cuûa cha vôùi boïn ñaøn ñieám, nay trôû
veà thì cha laïi sai laøm thòt beâ beùo aên möøng noù. Nhöng ngöôøi cha
baûo: Hôõi con, con luoân ôû vôùi cha, vaø moïi söï cuûa cha ñeàu laø cuûa
con. Nhöng phaûi aên tieäc vaø vui möøng, vì em con ñaõ cheát nay soáng
laïi, ñaõ maát nay laïi tìm thaáy.

Lc 15:1-3, 11-32

Baøi trích Phuùc AÂm theo Thaùnh Luca.

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

714 725-1180

“Real Estate Agent”
BRUCE NGUYEN

Thành tín - Tận tâm - Nhanh chóng

List nhà chi phí thấp
Có chương trình vay tiền

dành cho người nước ngoài

THIEÂM NGUYEÃN

QUAN TAØI - MOÄ BIA

714 894.3723 Cell: 714 334.3505

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

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

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

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

phuïc vuï
veà

haäu söï

TOBIA CASKETS & FUNERAL

Joseph
NGUYEÃN AÙNH
Di Truù - Baûo Laõnh

10161 Bolsa Ave., #105A
714.965.0777/210-2244373.2376

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

Jennifer & Traàn Quang Phuïc

LINA L. NGUYEN
Chuyeân veà baûo hieåm:

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
OBAMA CARE vaø MEDICARE

714 373.2412

714 720.4489

THAØNH PLUMBING 24/24
Lic. #949538

joetranfarmers gmail.com@

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

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

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

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

hộp số, kéo frame, body & paint

714 638.1622

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

10711  Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92843

(Goùc Nelson & Garden Grove)

www.peekfuneralhome.com

714 726.5434Xin goïi Le:

LE CONSTRUCTION
Chuyeân nghieäp loùt caùc

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

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

, CA 92683

ATLANTIC - TÀI
Auto Glass & Auto Repairs

rebuild engine, transmission, diesel

636-5888 cell 251-2486714. 714.

FLAGS COLLISION CENTER
Body Shop & Mechanical

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

5%
discount

cho nhà thờ

STATE FARM
INSURANCE

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

Agent
Lic. #OD96505

- Phaåm chaát cao
- Giaù caû phaûi chaêng

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

13041 Euclid St., Garden Grove, CA

24 giờ TOWING
FREE ESTIMATE

12796 Nutwood St.
G.G, CA 92840

Law Office of JACKSON F. QUAN

714 or 714660-3377 653-3860

�

�

Tai Nạn Xe Cộ

Thủ Tục Trục Xuất Thuê Nhà
� Luật Di Trú

HOÏC ÑÒA OÁC

714.658-5435
DRE BROKER #01714869

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

www.999inc.net

Hành nghề
Chuyên sửa mọi trở ngại.

ởi, máy lạnh.
Tủ lạnh bị chả ớc

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

L/L Andy:

trên 10 năm.

Máy sư
y nư

ư
o đ

714.468-3862

AC, TỦ LẠNH

Toå Hôïp Luaät Sö
MICHAEL SMITH

714 636.1228DUÕNG PHAÏM

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

Garden Grove, CA 92843

714 531.0341

Tieäm Hoa
LE’S FLORIST

14336 Brookhurst St.
Garden Grove, CA 92843

* Giá đặc biệt cho người Công Giáo

PHI'S AUTO BODY & REPAIR
Complete Auto Bodyworks

307.6669714.
9861 Garden Grove, Garden Grove, CA 92844

"Ask for
Parishioners

Discount "

714 902.5779
714 892-7638

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

HUAÁN ÑIEÄN LAÏNH

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

714-531-3055

ặ , hấp:

Nhận sửa các loại quần áo.

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

n áo cư

SKYLARK DRY CLEANER

10

Xin gọi Vinny Le
Cell: 714.713-8134

Office: 714.541-5351

Lợp mái nhà, và sửa,
việc làm bả ả

ủ loạ
ịnh giá miễ

ệm

o đ
i mái ngói.

Đ

m,
làm đ

n phí,
trên 15 năm
kinh nghi

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

We recommend Boral roofing product
License verification.

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

WESTMINSTER ROOFING

Quý Vị sẽ được:
Giá Tốt Nhất - Tiếp Đón

Ân Cần, Niềm Nở
và Lịch Thiệp.

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

ư

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

714
531-5754

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

Lasting Memory Caskets
L/L Nguyễn Xuân Tỉnh

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

MICHAEL DÖÔNG

NHAØ QUAØN
HERITAGE DILDAY CHAPEL

17911 BEACH BLVD. HUNTINGTON BEACH, CA 92647

(FD-1193)

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

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

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

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

ALL SEASONS

PAUL NGUYỄN

Lic. #855251
L/L TUAÁN

714
Bus: 852.3627
Cell: 425.6890

Joseph’s Plumbing & Rooter

714 531.4249714 531.4249714 531.4249
VINCE PHÖÔÙC LEÂVINCE PHÖÔÙC LEÂ

FREE ESTIMATESFREE ESTIMATES

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

Solar Power, ñeå giaûm bôùt
tieàn ñieän haèng thaùng.

204.8482 310-8589714. 714.�

UNT Driving School
HOÏC ON-LINE - $25.00

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

lớn tuổi - Giúp giải quyết DMV safety.

24 hrs.

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

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

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

Vinh Hadad
(Manager)

- ố ố
ợ

- ử ớ ả
ớ

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



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

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

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

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

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

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

9431 Heil Ave., (corner Bushard) Fountain Valley
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Trân í ời ý ứ ý C ý ĩ ữ à ộ à ú ế ự à
ạ ú à á

C ã à ạ á ộ ệt

vào lúc
, 14072 S. Olive St., Westminster, CA92683.

Westminster Blvd.,
Westminster, CA92683.

Sự hiện diện của quý vị là một sự khích lệ và đóng góp quý báu vào “Tiến Trình Tuyên Thánh” Cha
Trương Bửu Diệp.

trọng k nh m Qu Đ c Cha, qu ha, qu tu s nam n v C  ng đo n dân Ch  a đ n tham d ng y
để t ơn Thiên Ch  a v c m

ơn ha đ l m r ng danh Gi o H  i Vi Nam.

tại 6731

GI L N TH 70 HA P X TRƯƠNG B U DI P

Đ

Ti c giỗ: l c 1 gi trưa th ẩy 12-3-2016 nh h  ng Seafood Palace,

Ỗ Ầ Ứ C HANXICÔ AVIÊ Ử Ệ

Lễ giỗ: Do Đức Cha aminh Mai Thanh Lương chủ tế 11 giờ sáng thứ Bẩy 12-3-2016 tại
nhà thờ Blessed Sacrament

ệ ú ờ ứ B à à

P Xhanxicô aviê

Ban Tổ Chức trân trọng kính mời.

V N PHÒNG CÁO THỈNH ÁN TUYÊN THÁNHĂ

CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Thiệp Mời

Để ti n sắp x p, xin liên lạc:ệ ế
Ô. Hư ng: Ô. H  c: (626) 277-8707 Ô. Lực:ở (714) 260-3507 - ọ - (562) 726-9306

* Q ha đồng tế xin mang o alba v giây stolauý C á à

Cáo Thỉnh Viên: LM. Phêrô Trần Thế Tuyên
Cell: 780-554-6094

Phó CTV: LM. Tôma Nguyễn Hoàng Diệu
Cell: 780-201-9355

Calista Vuong Piano Studio:
học âm nhạc tại Mỹ. Chuyên dạy classical

piano & piano accompaniment for pop and
church music.

Học trò sẽ

Cô giáo tốt nghiệp
đại

được đi thi lấy Certificate of Merit cấp
tiểu bang và liên bang.

Liên lạc Ms. Vương 714.510-1429

Piano

Lesson

Công ty chuyên về tài chánh và bảo hiể
ển mạnh ở vùng Orange County cầ ối tác.

ều kiện:
1/ Có tinh thần cầu tiến.

ọc hỏi.
3/ Có tinh thầ ời.
4/ Cầ ản tiếngAnh.

m, đang
phát tri n đ
Đi

n căn b

2/ Siêng năng h
n giúp ngư

Liên lạc: David 714. 889-9017

Bảo Hiểm GOOD DAY INSURANCE.
Cầ ối Tác.n Đ

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 6-3-2016 13-3-2016đến Chúa Nhật

CÁC SINH HO T T I TRUNG TÂM CÔNG GIÁOẠ Ạ

3. ÒNG HOPE COMMUNIT

Sinh Hoạt trong tuần:

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

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

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

ứ :
ứ :

Thứ Sáu ầu tháng

Thứ Bảy:

Th Tư
Th Sáu

đ

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

-

pm pm

8:45 am 9 am

Thánh Lễ
ầ ấ VN.

Chầu, Kính Lòng Thương Xót Chúa
& Thánh Lễ

ấ ứ ẹ

Ch u và Kh n Các Thánh TĐ

Kh n Đ c M La Vang

Kính Lòng Thương Xót Chúa

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

Fourth Sunday of Lent (C)
Luke 15:1-3, 11-32

Chúa Nhật 06-03-2016

ứ

Thứ Sáu 11-03-2016

Thứ Bảy 12-03-2016

Chúa Nhật 13-03-2016

- Dòng Ba Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:00 pm
- Đ ng Hương Nam Thái . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 05:00 pm
- Đan Viện Xitô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03:00 pm – 05:00 pm

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

- azareth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 02:00 pm

- Liên Trường Việt Ngữ . . . . . . . . . . . . . . 08:00 am – 02:00 pm
- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 04:00 pm

- Legio Mariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 02:00 pm
- Thánh Lễ Tạ Ơn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 12:00 pm

ồ

GĐ N

Th Năm 10-03-2016

Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to
Jesus, but the Pharisees and scribes began to complain, saying,
“This man welcomes sinners and eats with them.” So to them Jesus
addressed this parable: “A man had two sons, and the younger son
said to his father, 'Father give me the share of your estate that should
come to me.' So the father divided the property between them. After
a few days, the younger son collected all his belongings and set off
to a distant country where he squandered his inheritance on a life of
dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine
struck that country, and he found himself in dire need.

So he hired himself out to one of the local citizens who sent him
to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods
on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his
senses he thought, 'How many of my father's hired workers have
more than enough food to eat, but here am I, dying from hunger.

I shall get up and go to my father and I shall say to him, “Father, I
have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to
be called your son; treat me as you would treat one of your hired
workers.”' So he got up and went back to his father. While he was
still a long way off, his father caught sight of him, and was filled
with compassion. He ran to his son, embraced him and kissed him.
His son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and
against you; I no longer deserve to be called your son.' But his father
ordered his servants,'Quickly bring the finest robe and put it on him;
put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened
calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this
son of mine was dead, and has come to life again; he was lost, and
has been found.' Then the celebration began. Now the older son
had been out in the field and, on his way back, as he neared the
house, he heard the sound of music and dancing. He called one of
the servants and asked what this might mean. The servant said to
him,

'Your brother has returned and your father has slaughtered the
fattened calf because he has him back safe and sound.' He became
angry, and when he refused to enter the house, his father came out
and pleaded with him. He said to his father in reply,

'Look, all these years I served you and not once did I disobey
your orders; yet you never gave me even a young goat to feast on
with my friends. But when your son returns who swallowed up
your property with prostitutes, for him you slaughter the fattened
calf.' He said to him, 'My son, you are here with me always;
everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice,
because your brother was dead and has come to life again; he was
lost and has been found.'”

"But we had to celebrate and rejoice! This brother of yours was
dead, and has come back to life. He was lost, and is found." – Luke
15:32

If someone raped and murdered your daughter and then
repented, would you attend the party given by God in honor of the
repentant rapist-murderer? If you are a normal human being, you
would grow "angry at this and would not go in" (Lk 15:28).

By God's grace, there are many repentant rapists, murderers,
blasphemers, persecutors, and men and women formerly filled with
arrogance (see 1 Tm 1:13). God the Father is constantly throwing

Reflection: THE PRODIGALS' VICTIMS

parties for all His returned prodigal children, and He invites all their
victims and their families to come to the celebration. However,
those who see themselves as victimized, rather than prodigal,
naturally don't feel like going to the party.

Only by accepting God's grace to forgive the prodigals will the
victims be able to come to the party. There they may realize that the
prodigals are victims and the victims prodigals. There they will see
even more clearly not only the horror of sin but also the miraculous
glory of repentance and forgiveness. There they will see the Victim
Who is not a prodigal. There they will see God.

Father, by Your grace, may I forgive everyone for
everything.

"If anyone is in Christ, he is a new creation. The old
order has passed away; now all is new!" – 2 Cor 5:17

Praise You, Lord Jesus, for dying to forgive our sins.
Praise You, Lord, Mercy incarnate. All glory to You forever and
ever!

Sts. Perpetua and Felicity (d. 203?) 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.

St. John of God (1495-1550) Having given up active
Christian belief while a soldier, John was 40 before the depth of his
sinfulness began to dawn on him. He decided to give the rest of his
life to God's service, and headed at once for Africa, where he hoped
to free captive Christians and, possibly, be martyred.

St. Frances of Rome (1384-1440). Her life combines
aspects of secular and religious life. A devoted and loving wife, she
longed for a lifestyle of prayer and service, so she organized a group
of women to minister to the needs of Rome's poor.

Prayer:

Promise:

Praise:

Saints of the week
3.7 -

3.8 -

3.9 -
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Lịch GiảiTội Mùa Chay 2016.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 202

ại Lễ Acies

- C
- . : B -

N -
- . : ThứBa15-3 7:00 pm
- . : ThứHai 14-3 7:00 pm,
- . : ThứHai 7-3 7:00 pm
- . t. : ThứBảy5-3 3:30 pm,

ThứBảy12-3 3:30 pm,
ThứBảy19-3 3:30 pm

- . : ThứBảy5-3 3:30 pm,
ThứBảy12-3 3:30 pm,
ThứBảy19-3 3:30 pm

- . arp: ThứBảy5-3 3:30 pm,
ThứBảy12-3 3:30 pm,
ThứBảy19-3 3:30 pm

- . CG: ThứBảy19-3 1:00 pm
- . : H - ,

T -
ThứSáu 18-3 10:00 am

- . T N. : N -
- . T -
- . H -

N -

òng Trung Tâm sẽ nhận

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

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

ình c
t 6

hiepthong2013@gmail.com.Hoặc trênWebsite:www.
vncatholic.net.

Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể qúy anh chị em
quân binhLegioMariae về thamdự ại LễAcies:

ChúaNhậ - - ại TrungTâmCôngGiáo, 1538
N.CentruyBlvd, SantaAna,CA92703.

Thờ ể cùng nhau lập lại lời
tuyên thệ trung thành với MẹMaria: “Lậy Nữ ẹ con,
toàn thân con thuộc vềMẹ, vàmọi sự của con là củaMẹ”.

ĐAnaheim: ThứBa15-3 6:30 pm
CĐ St.Barbara

CĐ St.Columban
CĐ CostaMesa
CĐ ĐứcMẹLaVang
CĐ Hg Beach

CĐ Orange

CĐ Polyc

CĐ TamBiên Thứ ai 14 3 7:00 pm
Thứ ư16 3 7:00 pm,

CĐ Tustin Thứ ư9 3 7:00 pm
CĐ Westminster

đơn ghi danh cho lớp
.

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

. Không hoàn tiền lại sau
khi đ

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

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

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

NgàyĐ
t ngày 13 03 2016, t

i gian: 9:00 sáng – 2:00 trưa. Đ
Vương là M

Thứ a 15 3 7:00 pm,
Thứ ăm17 3 7:00 pm

CĐ ĐứcMẹH

CĐ T V ĐứcMẹ Thứ ăm10 3 7:00 pm inHall

Thứ ai 7 3 7:00 pm,
Thứ ăm10 3 7:00 pm

Văn ph

đếnThứNăm lúc 9:30am–4pm.

đầy

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

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.

Thông Báo Legio Mariae - Đ

Sự hiện diện của mỗi quân binh rất quan trọng và thiết thực,
hầu sẽ ợc nhận lãnh n ứcMaria sứcmạnh phúc lành và góp
phần vào sự ế ời số ời quân
binh làm tròn bổn phậ ới lá cờ ứcMaria.

CuriaNữ òaBình.

Cộ ức Mẹ Mông Triệu, Anaheim kính mời quý Cụ,
quý Ông Bà và Anh Chị ến tham dự buổi Giảng Phòng và
Thánh Lễ do Linh Mục Giuse Trịnh Ngọ ớng dẫn với
Chủ ề ấngTừBi vàNhânHậu".

Ngày: Thứ Sáu 18-03-2016, lúc 6:30 tối tạ ờng
GiáoXứSt.Boniface, 120N. Janss St.,Anaheim, CA92805.

Chân thành kínhmời,
ứcMẹMôngTriệu,Anaheim

ể chuẩn bị tâmhồn trongMùa chayThánh, và hòa nhịp cùng
với Giáo Hộ Lòng Th ộ

ứ Thánh Columban sẽ tổ chức 03 ngày
tĩnh tâmMùaChay từThứ ếnThứBảy 19/03 với chủ
ề:

ị ể ờng Giáo Xứ St. Columban, 10801
StanfordAve.,GardenGrove,CA92840.

Xin Kính mời toàn thể Cộ ất cả mọ
ời cùng thamdự.
Mọi chi tiết xin liên lạc với Ông Chủ Tịch Nguyễn Hùng Jim,

phone: (714) 872–1999

Ngàygiờ: - -
TCG .

Kỳ thi bao gồm4cấp học, cho học sinh từ 7 tới 15 tuổi.

Mọi chi tiết khác về kỳ thi, xin quý phụ huynh liên lạc với các
tr

tranvminh77@gmail.com

đư ơi Đ
ng thiêng liêng giúp ngư

ndư
VươngH

ng đoàn Đ

c Danh hư
"Chúa làĐ

i Thánh Đư

ương Xót. C ng Đoàn
Chúa Kitô Vua, Giáo X

m: Thánh Đư

ng đoàn dân Chúa và t i
ngư

Liên Trường Việt Ngữ Công Giáo trân trọng thông báo về kỳ
thi Chính tả và Luận văn cho học sinh của các trường Công giáo
thuộcGiáo phậnOrange.Chi tiết kỳ thi như sau:

ThứBảy12 3 2016, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Ghi danh thi tại các trườngCônggiáo do học sinh theo học.

êm phần sinh động và giúp quảng bá cho phong trào học
tiếngViệt.

ường do con em theo học hay gọi về thầy Trần VănMinh (714)
398-9641;

thăng ti n đ
Đ

Em đ

Đ

CĐĐ

Đ
i trong Năm Thánh

Năm17/03 đ
đ

Đ a đi

Địa điểm:T , 1538N.CenturyBlvd., SantaAna

Mong quý phu huynh khuyến khích con em tham dự kỳ thi để
góp th

�

�

�

�

�

�

Mùa Chay 2016 - CĐ. Đức Mẹ MôngTriệu, Anaheim

TĩnhTâm Mùa Chay Của Cộng Đoàn Chúa KitôVua

Thông báo thi Chính tả và Luận văn của LiênTrườngViệt
Ngữ Công Giáo

Làm sao lãnh
Với “Lòng th ình Yêu ở cùng” trong liên

hệ Thiên ình.
Nhữ ớc chân sau cùng của Chúa trong Tuần Thánh.

Giảng thuyết: Linh mục Nguyễn Trọ ớc (Nguyễn
Tầ ờng) – Dòng Tên

Ơn Toàn xá trong năm Thánh.
ương xót” là “T

ng bư
ng Tư

m Thư

Chúa & gia đ
Hành Trình ức Tin 2016Đ năm

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

(CST 2080648-40)Email:
Tel. + 1 (714) 229 0036  -  www.hanhtrinhductin.com

lienlac@hanhtrinhductin.com

1) Hành hương 16 ngày (Rome & ấtThánh)

2) ức Mẹ Âu Châu (4 , $4300 có bảo hiểm, 3 bữ /ngày)

3) Hành hươ ấtThánh &Tắm biển Dead Sea (11 ngày)

Năm Thánh Đ

Đ a ăn

ng Đ

Từ 15 ến .
Từ ến .
Từ 6 ến .

14 ngày từ 8 - 21 tháng 5
Từ 16 - 29 tháng 10

từ ến .
từ ến .
từ ến .

đ
23/10 đ

đ

đ
đ

đ

30 tháng 5 LM. Francis ùi ă Quyết
7 tháng 11 LM. Hà Đăng Đoàn

21 tháng 11 LM.Trịnh MinhThái

– : L.M. Francis BùiVăn Quyết
– : L.M. Nguyễ ứcVượng (Houston)

Sau đó, Hành hương ĐấtThánh &Tắm biển Dead Sea (chỉ trả thêm $2,200)

20 30 tháng 5 LM. Francis BùiVăn Quyết
28/10 7 tháng 11 LM. Hà Đăng Đoàn
11 21 tháng 11 LM. Trịnh MinhThái

Linh h
Linh

ướng:

hướng:

Linh hướng:

Linh hướng

Linh hướng

Linh hướng:

Linh hướng:

Linh hướng:

B V n

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

4cánhcử (chỉđượcmở nhậnơnToànXá

Fatima,Lộ ức,Santarem,Lisieux,Paris,Rome,Assisi, Lanciano,SanGiovanni
Triềukiế ứcGH, ộHồngYThuận,4cử ,2phép lạThánhThể
Cầuthangthánh,MẫuThánhGiáthật, ảngtreo“VuadânDoThái”
ChaPiôvới5DấuThánh,Thánh ồng,ThánhPhanxicô&ThánhClaire
Paris:ThánhCatherineLaboure,StLouis&StVincentdePaul Nhàthờ ứcBà
iTour lênThápEiffel,Duthuyề ốisôngSeine ểngắmthápEiffel lên èn

Brazil:dângthánhlễdướibứctượngChúaCứuThế ĩ ại, kỳquanmới thếgiới
ứcMẹAparecida(bổnmạ ứcMẹLujan(bổnmạng3nướcNamMỹ)

Thácnước lớn I thếgiới IguassuFalls: thamquantháccả2bênBrazil&Argentina
BuenosAires:dângthánhlễnơiĐứcMẹhiệnratừ1983–1990(Vaticancôngnhận)
ặcbiệt:quêhươngGiáoHoàngPhanxicô, thamquannơiNgàisống&làmviệc

Lima:nhà,tuviện,phòngngủ,mộcủavị ộc:StMartindePorres
ếgiới (world-heritage listed)hùngvĩ&nổi tiếng.

Điqua aNămThánh trongNămThánh)

Đ
nĐ Thămm aNămThánh

Đinh&Gai&b

Đ
Đ n&ănt đ đ

v đ
Đ ngBrazil)&Đ

Đ
Thánhđenquenthu

MachuPicchu:di tíchvănhóath

nước

n Đ

Têrêsa Hài Đ

4) Hành hương Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Peru + St Martin de Porres)
: LM. Nhạc Sĩ Hả15 ngày từ 21/9 ến 5 tháng 10 -đ Linh hướng i Đăng
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702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

(Góc Harbor và Westminster, trong khu Harbor Commerce Center,
cạnh phòng mạch bác sĩ David Dang, gần Trung Tâm Công Giáo)

- Tư vấn miễn phí.
- Giao thuốc miễn phí cho các cụ cao niên trong vòng 10 miles.
- Chích ngừa đủ loại cho người lớn và trẻ em trên 8 tuổi.
- Tư vấn và chích ngừa trước khi đi du lịch các nước châu Á và Việt Nam

Nhà Thuốc Tây
Maria Pharmacy

Tận tâm phục vụ cộng đoàn với các dịch vụ sau đây:

Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm,
Medicare, Medi-cal, và CalOptima.

(714) 554-4754
13872 Harbor Blvd, #1A - Garden Grove, CA 92843

P.S. Nếu cần thêm thông tin, xin Quý Vị vui lòng liên lạc với :
/ 760-666-0203 -

Đan Viện
Tel. 714-625-9466 Email: saintjoseph.ocist@yahoo.com

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

à c ng
đoàn dân Chúa, h ờ ờ ế ự

i 1538 Century Blvd., Santa
Ana, CA 92703.

Và

tại 6731 Westminster Blvd.
#122 -Westminster, CA 92683 -Tel. 714-891-1131

Sự hiện diện của Quý Vị là dấu chỉ của Tình Thương Chúa đối
với chúng tôi và là nghĩa cử đầy tình tương thân tương ái
nhằm giúp an Viện xây dựng TRUNG TÂM TĨNH TÂM. Công
trình này với mục p ứng nhu cầu của Khách Tĩnh Tâm
ngày càng nhiều và giúp việc tổ chứcThánh Lễ kínhThánh Cả
Giuse hằng n m tại ĐanViện được thuận lợi hơn.

TM. Cộng Đoàn ĐanViện và Ban Điều Hành,

Lm. M. Antôn Phạm Sĩ Hanh, O.Cist.

Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ v ộ
y sinh th i gi quý báu đ n tham d

Đ
đích đá

ă

Thánh
Lễ Tạ Ơn lúc 4:00 PM ngày Chúa Nhật, 6 tháng 3

6, tạ Trung Tâm Công Giáo

Buổi Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng TRUNG TÂM TĨNH TÂM
Ứ Ẹ VANG

NHÀ HÀNG SEAFOOD PALACE,

năm
201

Đ C M LA

Tiếp tân lúc 6:00 PM và khai mạc ĐÚNG 6:30 PM cùng ngày

THƯ MỜI THAM Ự Ễ
Ạ Ứ Ữ &

TIỆC GÂY QUỸ XÂY DỰNG TRUNG TÂM TĨNH TÂM

D THÁNH L THÁNH GIUSE
B N TRĂM NĂM Đ C TRINH N MARIA

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH GIUSE * CHUYÊN TRỊ:
�

�

�

�

Đ đặ
Đa đa đầ

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

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

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

DOCTOR OF CHIROPRACTIC

10080 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840

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

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

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

*  Nhận bảo hiểm PPO.

ă đặ
ă
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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.

: � $70 gởi về .

ã ghi danh /
òng

TTCG, t t (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở
2

. Nếu bỏ lớp, i khoá sau
/

một người(each person) và
Không

hoàn lại tiền sau khi đ

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

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

địa chỉ Trung Tâm CGVN/

, tại Văn Ph
hứ Hai tới hứ Năm

phải ghi danh đóng tiền học lạ

Chỉ nhận
No Refund.

2
months prior class begins.

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

Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center.

Send in registration form and payment

Certificate of Completion will be issued after
completi all requirement

tháng trước/

Cấp Chứng Chỉ

Ký tên/ _____________________________________

Ngày/ _________________

Signature:

Date:

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

� �
� � �

#202 - 3/19-20/2016 #203 -5/21-22/2016

#204 -7/16-17/2016 #205 - 9/17-18/2016 #206 -11/12-13/2016

KINH LÒNG THƯƠNG XÓTNĂM THÁNH

Lạy Chúa Giêsu Kitô, / Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời, /
vàai thấyChúa là thấyChúaCha.

Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa / và chúng con sẽ được cứu độ. / Ánh
mắt đầy yêu thương củaChúađãgiải thoát ôngZakêu và thánhMatthêu khỏi ách nô lệ
bạc tiền; / làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna không còn tìm hạnh
phúc nơi loài thụ tạo; / cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa, / và hứa ban

thiênđàngchokẻ trộmcó lònghối cải.

Xin cho chúng con được nghe những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria, / như thể Chúa đang nói với
mỗingười chúngcon: /

Chúa chính là gươngmặt hữuhình củaChúaCha vôhình, / Đấngbiểu lộ quyềnnăng củaNgài trước hết bằng
sự tha thứ và lòng thương xót: / Xin làmchoHộiThánhphản chiếu gươngmặt hữuhình củaChúa trên trái đất
này. /Chúa làĐấngphụcsinhvinhhiển.

ãmuốncác thừa tácviêncủaChúacũngmặc lấy sựyế ố đểcó thểcảmthôngvớinhữngngườimê
muội lầm lạc, / xin làmcho tất cảnhữngai tiếp cận với cácngài / đều cảm thấyhọđangđược ThiênChúaquan
tâm, /yêumếnvà thứ tha.

Xin saiThầnKhíChúađếnxứcdầuthánhhiếnmỗingười chúngcon, / ể này / trở
thành nămhồng ân của Chúa cho chúng con; / và đểHộiThánh Chúa, / với lòng h ớ

Chúađ uđu i /

đ
ăng saym i, / có thểmang

TinMừng ếnchongườinghèo, / côngbốsự tựdochocác tùnhânvànhữngngườibị ápbức, / trả lại ánh sáng
chokẻmù lòa.

LạyChúaGiêsu, / ờ ờ ể ầ ủ ứ Mẹcủa /xinbanchochúngconnhững
ơn chúng con ang cầu xin. / Chúa là ấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha / và Chúa Thánh Thần ến

muôn ời. /Amen.

đ

đ Đ đ

đ

nh l i chuy nc uc aĐ cMaria, /

“Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”

NămThánhLòngThươngXót

LòngThươngXót,

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 679 7�

(tiếp theo trang 1)

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

�

�

�

ĐGH Phanxicô: Câu chuy n v lòng nhân hậu là lịch
sử của Giáo Hội

Cuốn sách đầu tiên của ĐTC dành cho trẻ em được
chào đón nồng nhiệt tại Ý

Đức Thượng Phụ Kirill kêu gọi người Chính thống
giáo và người Công giáo chống lại sự làm mất tính Kitô

ệ ề
(Thanhlinh.net - Ngày 27/02/16)

(VietCatholic.org - Ngày 28/02/16)

VATICAN - Hội nghị
Benedicto XVI :

ã diễn ra
/02. ã gặp gỡ những tham dự viên vào

hôm thứ Sáu. Ngài l ý rằng Tông th
ình ã uyên suốt

lịch sử của Giáo Hội: Lòng nhân hậu. Lời của

Sau cùng, Mọi tín
hữu và mọi tổ chức của Giáo Hội hãy biểu lộ rằng T

ã gặp một nhóm trẻ em tại
Vatican. ã giúp Ngài viết cuốn sách

ình cho thiếu nhi. Cuốn sách có hình vẽ và những
câu hỏi khó của trẻ em từ khắp n ã

ã công bố những
thông

òng Tên Civiltà Cattolica. Cha Spadaro trình

ình bằng ngôn ngữ

kỷ niệm 10 năm công bố Tông Thư
của Đức với chủ đề

” đ từ ngày 25
đến 26 ĐTC Phanxicô đ

ưu ư đầu tiên của người
tiền nhiệm của m đ đề cập đến một một chủ đề x

Đó là ĐTC
Phanxicô:

ĐTC bày tỏ mong muốn:
hiên Chúa

yêu thương nhân loại.

Đó là những trẻ em đ đầu
tiên của m

ơi trên thế giới, đ được xuất
bản và chào đón nồng nhiệt tại

điệp quan trọng cho Giáo Hội như Laudato Si, Lumen
Fidei. Giờ đây, Ngài bắt đầu một công việc khác là một cuốn
sách dành cho trẻ em có tựa đề “Kính thưa Đức Thánh Cha
Phanxicô.” Cuốn sách là một đứa con tinh thần của Cha
Antonio Spadaro, một linh mục và biên tập viên của tạp chí
D lên ĐGH 31
bản vẽ và những câu hỏi của trẻ em trên khắp thế giới và ĐTC
Phanxicô đưa ra những câu trả lời của m
đơn giản nhất. Ví dụ: Cậu bé 8 tuổi Ryan K., ở Canada hỏi:

Câu trả
lời của ĐGH là:

Trong cuộc gặp gỡ tại
Vatican, một cậu bé hỏi “làm Giáo Hoàng” có dễ không?
ĐTC nói

“Deus Caritas Est”
“Tình yêu không bao giờ chấm dứt

“Tông thư đầu tiên của Đức Benedicto XVI liên
quan đến một chủ đề, cho phép chúng ta hồi tưởng toàn bộ
lịch sử của Giáo Hội, và c
Đó là một câu chuyện về t được từ Thiên Chúa,
đem đến toàn thế giới. L được l

điểm tựa của lịch sử Giáo Hội và lịch sử của mỗi
người chúng ta.”

“Thiên Chúa đ ước khi tạo thành trời đất?”
“Thiên Chúa tạo nên “thời gian”, nhưng

trên hết tất cả mọi sự “Ngài yêu mến.”

:“Thật dễ dàng và thật khó. Cũng giống như cuộc
đời của bất kỳ người n ười giúp
đỡ cha. Ví dụ, là tất cả các con đang giúp cha bây giờ. Khi
trái tim cha tràn đầy hạnh phúc, cha sẽ có thể làm những việc
khó khăn hơn và làm nhiều thứ hơn. Và cũng có những
khoảnh khắc khó khăn v

òn là lịch sử của của lòng nhân hậu.
ình yêu nhận

òng nhân hậu ãnh nhận và ban
phát là

ã làm gì tr

ào. Thật dễ dàng vì có nhiều ng

ì công việc nào cũng

Hôm 26/02, ĐTC Phanxicô đ

Ý. ĐTC đ

có những khó
khăn”.

giáo và sự đàn áp

Phìn Hồ Thầu – một bản dân tộc H'Mông cần chia sẻ

(Thanhlinh.net - Ngày 26/02/16)

(Thanhlinh.net - Ngày 27/02/16)

S
ại Rio de Janeiro, Ba Tây, quốc gia

Công giáo lớn nhất thế giới,
ã kêu gọi các Kitô hữu Chính thống giáo và Công giáo

tham gia các nỗ lực trong cuộc chiến chống lại việc lật
: “

:

ời ã
phát quà Tết tại bản Phìn Hồ Thầu, xã Tả Phời nằm

trong thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

họ ì
lòng yêu mến những ng

ã c ò, lợn gà
và hoa màu của những ng Bản Phìn Hồ Thầu
có 34 gia ình sống trên những quả núi tách biệt, sóng

cũng

ã
leo lên tới

ìn thấy trời, má

K ình nào có
nhà vệ sinh. Con cái phải bỏ học từ rất sớm

ì không có quần áo và giày dép. Quang
cảnh thật là òng! ình và thấy
họ chỉ tồn tại chứ không phải là

ì cái gì họ cũng cần. Nhìn họ ngắm nghía những chiếu áo,
chiếc quần mà thấy th nhớ

ời Kinh Thánh:

ãy th ình của Chúa

au một buổi cầu nguyện bên tượng Chúa Giêsu Kitô Vua
trên núi Corcovado, t

Thượng phụ Kirill của Mặc Tư
Khoa đ

đổ các
giá trị Kitô giáo

Đức Thượng phụ nói

Vào một ngày mưa rét đầu xuân Bính Thân, ngày
23.02.16, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành – quản xứ giáo
xứ Lào Cai và phái đoàn những ngư tới
thăm và

. Phái đoàn khởi hành
từ nhà thờ Cốc Lếu, giáo xứ Lào Cai lúc 7g00. Trời mưa mỗi
lúc một nặng hạt hơn nhưng vẫn quyết tâm lên đường v

ười dân tộc và những người nghèo.
Cái rét đậm và băng tuyết đ ướp đi biết bao trâu b

ười dân Lào Cai.
đ điện

thoại không có, điện không có, đất không có để trồng
trọt nên người dân nơi này bị đói quanh năm suốt tháng. Với
độ cao khoảng 1600 mét so với mặt nước biển, phái đoàn đ

đỉnh của bản và thấy cảnh tượng người dân sống
thật là điêu tàn. Có nhà nh i lợp bằng giấy
bóng. Có nhà lợp bằng pro xi măng, vách nứa hoặc gỗ rừng.

hông nhà nào lát gạch hay xi măng. Không gia đ
để đi chăn trâu và

bế em. Các em bé th
đau l Đoàn thăm một số gia đ

sống. Cái đói, cái rét, cái
nghèo dẫn đến cái thiếu học và thiếu hiểu biết. Quần áo và
dụng cụ đoàn mang cũng nhiều nhưng chẳng thấm vào đâu cả
v

ương tâm! Điều này làm mọi người

Xin mọi người h ương đến một “thân h
Giêsu” đang bị đói rét và khổ cực…

Chúng ta còn một số

1.” “Ngày nay, nhiều K

ã không thể tìm ra cách tiếp cận chung
hĩa khủng bố...

làm dấu thánh gi
khi một số quốc

;
; khi nhân

loại vẫn còn phá thai giết trẻ em, và
…”

bất đồng về tín lý,
nhưng không ai ngăn cản được chúng ta chiến đấu, tay trong
tay, để chấm dứt các cuộc đàn áp, lật đổ các giá trị Kitô giáo,
kết thúc sự làm mất tính Kitô giáo của nền văn minh nhân loại
thế kỷ 2 itô hữu
đang bị giết hại ở Trung Đông và Phi châu, các nhà thờ và tu
viện của họ bị phá hủy, và toàn bộ các khu định cư và thị trấn
của các tín hữu đang bị tiêu diệt, đồng thời, cộng đồng thế
giới đ để chống lại chủ
ng Kitô hữu cũng phải chịu những nỗi bất
hạnh ở Âu châu, nơi mà một lực lượng chính trị tàn ác đang
truy đuổi Kitô giáo ra khỏi đời sống công cộng, khi mọi người
đang bị cấm á ở các nơi công cộng và nơi sở
làm; gia cấm sử dụng từ “Lễ Giáng Sinh”
(Chistmas), và thay thế bằng “kỳ nghỉ mùa đông” (winter
holiday) khi một số quốc gia từ chối hôn nhân là sự hiệp nhất
thiêng liêng giữa một người nam và một người nữ

số lượng li dị ngày càng
gia tăng

�

thiện nguyện đ

đến

đến L “Các con dù
ã vì danh sẽ không bị quên.”

cho người khác chỉ một
bát nước l Đức Giêsu cũng
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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.

: � $70 gởi về .

ã ghi danh /
òng

TTCG, t t (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở
2

. Nếu bỏ lớp, i khoá sau
/

một người(each person) và
Không

hoàn lại tiền sau khi đ

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

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

địa chỉ Trung Tâm CGVN/

, tại Văn Ph
hứ Hai tới hứ Năm

phải ghi danh đóng tiền học lạ

Chỉ nhận
No Refund.

2
months prior class begins.

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

Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center.

Send in registration form and payment

Certificate of Completion will be issued after
completi all requirement

tháng trước/

Cấp Chứng Chỉ

Ký tên/ _____________________________________

Ngày/ _________________

Signature:

Date:

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

� �
� � �

#202 - 3/19-20/2016 #203 -5/21-22/2016

#204 -7/16-17/2016 #205 - 9/17-18/2016 #206 -11/12-13/2016

KINH LÒNG THƯƠNG XÓTNĂM THÁNH

Lạy Chúa Giêsu Kitô, / Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời, /
vàai thấyChúa là thấyChúaCha.

Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa / và chúng con sẽ được cứu độ. / Ánh
mắt đầy yêu thương củaChúađãgiải thoát ôngZakêu và thánhMatthêu khỏi ách nô lệ
bạc tiền; / làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna không còn tìm hạnh
phúc nơi loài thụ tạo; / cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa, / và hứa ban

thiênđàngchokẻ trộmcó lònghối cải.

Xin cho chúng con được nghe những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria, / như thể Chúa đang nói với
mỗingười chúngcon: /

Chúa chính là gươngmặt hữuhình củaChúaCha vôhình, / Đấngbiểu lộ quyềnnăng củaNgài trước hết bằng
sự tha thứ và lòng thương xót: / Xin làmchoHộiThánhphản chiếu gươngmặt hữuhình củaChúa trên trái đất
này. /Chúa làĐấngphụcsinhvinhhiển.

ãmuốncác thừa tácviêncủaChúacũngmặc lấy sựyế ố đểcó thểcảmthôngvớinhữngngườimê
muội lầm lạc, / xin làmcho tất cảnhữngai tiếp cận với cácngài / đều cảm thấyhọđangđược ThiênChúaquan
tâm, /yêumếnvà thứ tha.

Xin saiThầnKhíChúađếnxứcdầuthánhhiếnmỗingười chúngcon, / ể này / trở
thành nămhồng ân của Chúa cho chúng con; / và đểHộiThánh Chúa, / với lòng h ớ

Chúađ uđu i /

đ
ăng saym i, / có thểmang

TinMừng ếnchongườinghèo, / côngbốsự tựdochocác tùnhânvànhữngngườibị ápbức, / trả lại ánh sáng
chokẻmù lòa.

LạyChúaGiêsu, / ờ ờ ể ầ ủ ứ Mẹcủa /xinbanchochúngconnhững
ơn chúng con ang cầu xin. / Chúa là ấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha / và Chúa Thánh Thần ến

muôn ời. /Amen.

đ

đ Đ đ

đ

nh l i chuy nc uc aĐ cMaria, /

“Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”

NămThánhLòngThươngXót

LòngThươngXót,

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 679 7�

(tiếp theo trang 1)

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

�

�

�

ĐGH Phanxicô: Câu chuy n v lòng nhân hậu là lịch
sử của Giáo Hội

Cuốn sách đầu tiên của ĐTC dành cho trẻ em được
chào đón nồng nhiệt tại Ý

Đức Thượng Phụ Kirill kêu gọi người Chính thống
giáo và người Công giáo chống lại sự làm mất tính Kitô

ệ ề
(Thanhlinh.net - Ngày 27/02/16)

(VietCatholic.org - Ngày 28/02/16)

VATICAN - Hội nghị
Benedicto XVI :

ã diễn ra
/02. ã gặp gỡ những tham dự viên vào

hôm thứ Sáu. Ngài l ý rằng Tông th
ình ã uyên suốt

lịch sử của Giáo Hội: Lòng nhân hậu. Lời của

Sau cùng, Mọi tín
hữu và mọi tổ chức của Giáo Hội hãy biểu lộ rằng T

ã gặp một nhóm trẻ em tại
Vatican. ã giúp Ngài viết cuốn sách

ình cho thiếu nhi. Cuốn sách có hình vẽ và những
câu hỏi khó của trẻ em từ khắp n ã

ã công bố những
thông

òng Tên Civiltà Cattolica. Cha Spadaro trình

ình bằng ngôn ngữ

kỷ niệm 10 năm công bố Tông Thư
của Đức với chủ đề

” đ từ ngày 25
đến 26 ĐTC Phanxicô đ

ưu ư đầu tiên của người
tiền nhiệm của m đ đề cập đến một một chủ đề x

Đó là ĐTC
Phanxicô:

ĐTC bày tỏ mong muốn:
hiên Chúa

yêu thương nhân loại.

Đó là những trẻ em đ đầu
tiên của m

ơi trên thế giới, đ được xuất
bản và chào đón nồng nhiệt tại

điệp quan trọng cho Giáo Hội như Laudato Si, Lumen
Fidei. Giờ đây, Ngài bắt đầu một công việc khác là một cuốn
sách dành cho trẻ em có tựa đề “Kính thưa Đức Thánh Cha
Phanxicô.” Cuốn sách là một đứa con tinh thần của Cha
Antonio Spadaro, một linh mục và biên tập viên của tạp chí
D lên ĐGH 31
bản vẽ và những câu hỏi của trẻ em trên khắp thế giới và ĐTC
Phanxicô đưa ra những câu trả lời của m
đơn giản nhất. Ví dụ: Cậu bé 8 tuổi Ryan K., ở Canada hỏi:

Câu trả
lời của ĐGH là:

Trong cuộc gặp gỡ tại
Vatican, một cậu bé hỏi “làm Giáo Hoàng” có dễ không?
ĐTC nói

“Deus Caritas Est”
“Tình yêu không bao giờ chấm dứt

“Tông thư đầu tiên của Đức Benedicto XVI liên
quan đến một chủ đề, cho phép chúng ta hồi tưởng toàn bộ
lịch sử của Giáo Hội, và c
Đó là một câu chuyện về t được từ Thiên Chúa,
đem đến toàn thế giới. L được l

điểm tựa của lịch sử Giáo Hội và lịch sử của mỗi
người chúng ta.”

“Thiên Chúa đ ước khi tạo thành trời đất?”
“Thiên Chúa tạo nên “thời gian”, nhưng

trên hết tất cả mọi sự “Ngài yêu mến.”

:“Thật dễ dàng và thật khó. Cũng giống như cuộc
đời của bất kỳ người n ười giúp
đỡ cha. Ví dụ, là tất cả các con đang giúp cha bây giờ. Khi
trái tim cha tràn đầy hạnh phúc, cha sẽ có thể làm những việc
khó khăn hơn và làm nhiều thứ hơn. Và cũng có những
khoảnh khắc khó khăn v

òn là lịch sử của của lòng nhân hậu.
ình yêu nhận

òng nhân hậu ãnh nhận và ban
phát là

ã làm gì tr

ào. Thật dễ dàng vì có nhiều ng

ì công việc nào cũng

Hôm 26/02, ĐTC Phanxicô đ

Ý. ĐTC đ

có những khó
khăn”.

giáo và sự đàn áp

Phìn Hồ Thầu – một bản dân tộc H'Mông cần chia sẻ

(Thanhlinh.net - Ngày 26/02/16)

(Thanhlinh.net - Ngày 27/02/16)

S
ại Rio de Janeiro, Ba Tây, quốc gia

Công giáo lớn nhất thế giới,
ã kêu gọi các Kitô hữu Chính thống giáo và Công giáo

tham gia các nỗ lực trong cuộc chiến chống lại việc lật
: “

:

ời ã
phát quà Tết tại bản Phìn Hồ Thầu, xã Tả Phời nằm

trong thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

họ ì
lòng yêu mến những ng

ã c ò, lợn gà
và hoa màu của những ng Bản Phìn Hồ Thầu
có 34 gia ình sống trên những quả núi tách biệt, sóng

cũng

ã
leo lên tới

ìn thấy trời, má

K ình nào có
nhà vệ sinh. Con cái phải bỏ học từ rất sớm

ì không có quần áo và giày dép. Quang
cảnh thật là òng! ình và thấy
họ chỉ tồn tại chứ không phải là

ì cái gì họ cũng cần. Nhìn họ ngắm nghía những chiếu áo,
chiếc quần mà thấy th nhớ

ời Kinh Thánh:

ãy th ình của Chúa

au một buổi cầu nguyện bên tượng Chúa Giêsu Kitô Vua
trên núi Corcovado, t

Thượng phụ Kirill của Mặc Tư
Khoa đ

đổ các
giá trị Kitô giáo

Đức Thượng phụ nói

Vào một ngày mưa rét đầu xuân Bính Thân, ngày
23.02.16, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành – quản xứ giáo
xứ Lào Cai và phái đoàn những ngư tới
thăm và

. Phái đoàn khởi hành
từ nhà thờ Cốc Lếu, giáo xứ Lào Cai lúc 7g00. Trời mưa mỗi
lúc một nặng hạt hơn nhưng vẫn quyết tâm lên đường v

ười dân tộc và những người nghèo.
Cái rét đậm và băng tuyết đ ướp đi biết bao trâu b

ười dân Lào Cai.
đ điện

thoại không có, điện không có, đất không có để trồng
trọt nên người dân nơi này bị đói quanh năm suốt tháng. Với
độ cao khoảng 1600 mét so với mặt nước biển, phái đoàn đ

đỉnh của bản và thấy cảnh tượng người dân sống
thật là điêu tàn. Có nhà nh i lợp bằng giấy
bóng. Có nhà lợp bằng pro xi măng, vách nứa hoặc gỗ rừng.

hông nhà nào lát gạch hay xi măng. Không gia đ
để đi chăn trâu và

bế em. Các em bé th
đau l Đoàn thăm một số gia đ

sống. Cái đói, cái rét, cái
nghèo dẫn đến cái thiếu học và thiếu hiểu biết. Quần áo và
dụng cụ đoàn mang cũng nhiều nhưng chẳng thấm vào đâu cả
v

ương tâm! Điều này làm mọi người

Xin mọi người h ương đến một “thân h
Giêsu” đang bị đói rét và khổ cực…

Chúng ta còn một số

1.” “Ngày nay, nhiều K

ã không thể tìm ra cách tiếp cận chung
hĩa khủng bố...

làm dấu thánh gi
khi một số quốc

;
; khi nhân

loại vẫn còn phá thai giết trẻ em, và
…”

bất đồng về tín lý,
nhưng không ai ngăn cản được chúng ta chiến đấu, tay trong
tay, để chấm dứt các cuộc đàn áp, lật đổ các giá trị Kitô giáo,
kết thúc sự làm mất tính Kitô giáo của nền văn minh nhân loại
thế kỷ 2 itô hữu
đang bị giết hại ở Trung Đông và Phi châu, các nhà thờ và tu
viện của họ bị phá hủy, và toàn bộ các khu định cư và thị trấn
của các tín hữu đang bị tiêu diệt, đồng thời, cộng đồng thế
giới đ để chống lại chủ
ng Kitô hữu cũng phải chịu những nỗi bất
hạnh ở Âu châu, nơi mà một lực lượng chính trị tàn ác đang
truy đuổi Kitô giáo ra khỏi đời sống công cộng, khi mọi người
đang bị cấm á ở các nơi công cộng và nơi sở
làm; gia cấm sử dụng từ “Lễ Giáng Sinh”
(Chistmas), và thay thế bằng “kỳ nghỉ mùa đông” (winter
holiday) khi một số quốc gia từ chối hôn nhân là sự hiệp nhất
thiêng liêng giữa một người nam và một người nữ

số lượng li dị ngày càng
gia tăng

�

thiện nguyện đ

đến

đến L “Các con dù
ã vì danh sẽ không bị quên.”

cho người khác chỉ một
bát nước l Đức Giêsu cũng
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Lịch GiảiTội Mùa Chay 2016.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 202

ại Lễ Acies

-C
- . : B -

N -
- . : ThứBa15-3 7:00 pm
- . : ThứHai 14-3 7:00 pm,
- . : ThứHai 7-3 7:00 pm
- . t. : ThứBảy5-3 3:30 pm,

ThứBảy12-3 3:30 pm,
ThứBảy19-3 3:30 pm

- . : ThứBảy5-3 3:30 pm,
ThứBảy12-3 3:30 pm,
ThứBảy19-3 3:30 pm

- . arp: ThứBảy5-3 3:30 pm,
ThứBảy12-3 3:30 pm,
ThứBảy19-3 3:30 pm

- . CG: ThứBảy19-3 1:00 pm
- . : H - ,

T -
ThứSáu 18-3 10:00 am

- . T N. : N -
- . T -
- . H -

N -

òng Trung Tâm sẽ nhận

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

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

ình c
t 6

hiepthong2013@gmail.com.Hoặc trênWebsite:www.
vncatholic.net.

Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể qúy anh chị em
quân binhLegioMariae về thamdự ại LễAcies:

ChúaNhậ - - ại TrungTâmCôngGiáo, 1538
N.CentruyBlvd, SantaAna,CA92703.

Thờ ể cùng nhau lập lại lời
tuyên thệ trung thành với MẹMaria: “Lậy Nữ ẹ con,
toàn thân con thuộc vềMẹ, vàmọi sự của con là củaMẹ”.

ĐAnaheim: ThứBa15-3 6:30 pm
CĐ St.Barbara

CĐ St.Columban
CĐ CostaMesa
CĐ ĐứcMẹLaVang
CĐ Hg Beach

CĐ Orange

CĐ Polyc

CĐ TamBiên Thứ ai 14 3 7:00 pm
Thứ ư16 3 7:00 pm,

CĐ Tustin Thứ ư9 3 7:00 pm
CĐ Westminster

đơn ghi danh cho lớp
.

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

. Không hoàn tiền lại sau
khi đ

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

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

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

NgàyĐ
t ngày 13 03 2016, t

i gian: 9:00 sáng – 2:00 trưa. Đ
Vương là M

Thứ a 15 3 7:00 pm,
Thứ ăm17 3 7:00 pm

CĐ ĐứcMẹH

CĐ T V ĐứcMẹ Thứ ăm10 3 7:00 pm inHall

Thứ ai 7 3 7:00 pm,
Thứ ăm10 3 7:00 pm

Văn ph

đếnThứNăm lúc 9:30am–4pm.

đầy

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

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.

Thông Báo Legio Mariae - Đ

Sự hiện diện của mỗi quân binh rất quan trọng và thiết thực,
hầu sẽ ợc nhận lãnh n ứcMaria sứcmạnh phúc lành và góp
phần vào sự ế ời số ời quân
binh làm tròn bổn phậ ới lá cờ ứcMaria.

CuriaNữ òaBình.

Cộ ức Mẹ Mông Triệu, Anaheim kính mời quý Cụ,
quý Ông Bà và Anh Chị ến tham dự buổi Giảng Phòng và
Thánh Lễ do Linh Mục Giuse Trịnh Ngọ ớng dẫn với
Chủ ề ấngTừBi vàNhânHậu".

Ngày: Thứ Sáu 18-03-2016, lúc 6:30 tối tạ ờng
GiáoXứSt.Boniface, 120N. Janss St.,Anaheim, CA92805.

Chân thành kínhmời,
ứcMẹMôngTriệu,Anaheim

ể chuẩn bị tâmhồn trongMùa chayThánh, và hòa nhịp cùng
với Giáo Hộ Lòng Th ộ

ứ Thánh Columban sẽ tổ chức 03 ngày
tĩnh tâmMùaChay từThứ ếnThứBảy 19/03 với chủ
ề:

ị ể ờng Giáo Xứ St. Columban, 10801
StanfordAve.,GardenGrove,CA92840.

Xin Kính mời toàn thể Cộ ất cả mọ
ời cùng thamdự.
Mọi chi tiết xin liên lạc với Ông Chủ Tịch Nguyễn Hùng Jim,

phone: (714) 872–1999

Ngàygiờ: - -
TCG .

Kỳ thi bao gồm4cấp học, cho học sinh từ 7 tới 15 tuổi.

Mọi chi tiết khác về kỳ thi, xin quý phụ huynh liên lạc với các
tr

tranvminh77@gmail.com

đư ơi Đ
ng thiêng liêng giúp ngư

ndư
VươngH

ng đoàn Đ

c Danh hư
"Chúa làĐ

i Thánh Đư

ương Xót. C ng Đoàn
Chúa Kitô Vua, Giáo X

m: Thánh Đư

ng đoàn dân Chúa và t i
ngư

Liên Trường Việt Ngữ Công Giáo trân trọng thông báo về kỳ
thi Chính tả và Luận văn cho học sinh của các trường Công giáo
thuộcGiáo phậnOrange.Chi tiết kỳ thi như sau:

ThứBảy12 3 2016, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Ghi danh thi tại các trườngCônggiáo do học sinh theo học.

êm phần sinh động và giúp quảng bá cho phong trào học
tiếngViệt.

ường do con em theo học hay gọi về thầy Trần VănMinh (714)
398-9641;

thăng ti n đ
Đ

Em đ

Đ

CĐĐ

Đ
i trong Năm Thánh

Năm17/03 đ
đ

Đ a đi

Địa điểm:T , 1538N.CenturyBlvd., SantaAna

Mong quý phu huynh khuyến khích con em tham dự kỳ thi để
góp th

�

�

�

�

�

�

Mùa Chay 2016 - CĐ. Đức Mẹ MôngTriệu, Anaheim

TĩnhTâm Mùa Chay Của Cộng Đoàn Chúa KitôVua

Thông báo thi Chính tả và Luận văn của LiênTrườngViệt
Ngữ Công Giáo

Làm sao lãnh
Với “Lòng th ình Yêu ở cùng” trong liên

hệ Thiên ình.
Nhữ ớc chân sau cùng của Chúa trong Tuần Thánh.

Giảng thuyết: Linh mục Nguyễn Trọ ớc (Nguyễn
Tầ ờng) – Dòng Tên

Ơn Toàn xá trong năm Thánh.
ương xót” là “T

ng bư
ng Tư

m Thư

Chúa & gia đ
Hành Trình ức Tin 2016Đ năm

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

(CST 2080648-40)Email:
Tel. + 1 (714) 229 0036  -  www.hanhtrinhductin.com

lienlac@hanhtrinhductin.com

1) Hành hương 16 ngày (Rome & ấtThánh)

2) ức Mẹ Âu Châu (4 , $4300 có bảo hiểm, 3 bữ /ngày)

3) Hành hươ ấtThánh &Tắm biển Dead Sea (11 ngày)

Năm Thánh Đ

Đ a ăn

ng Đ

Từ 15 ến .
Từ ến .
Từ 6 ến .

14 ngày từ 8 - 21 tháng 5
Từ 16 - 29 tháng 10

từ ến .
từ ến .
từ ến .

đ
23/10 đ

đ

đ
đ

đ

30 tháng 5 LM. Francis ùi ă Quyết
7 tháng 11 LM. Hà Đăng Đoàn

21 tháng 11 LM.Trịnh MinhThái

– : L.M. Francis BùiVăn Quyết
– : L.M. Nguyễ ứcVượng (Houston)

Sau đó, Hành hương ĐấtThánh &Tắm biển Dead Sea (chỉ trả thêm $2,200)

20 30 tháng 5 LM. Francis BùiVăn Quyết
28/10 7 tháng 11 LM. Hà Đăng Đoàn
11 21 tháng 11 LM. Trịnh MinhThái

Linh h
Linh

ướng:

hướng:

Linh hướng:

Linh hướng

Linh hướng

Linh hướng:

Linh hướng:

Linh hướng:

B V n
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4cánhcử (chỉđượcmở nhậnơnToànXá

Fatima,Lộ ức,Santarem,Lisieux,Paris,Rome,Assisi, Lanciano,SanGiovanni
Triềukiế ứcGH, ộHồngYThuận,4cử ,2phép lạThánhThể
Cầuthangthánh,MẫuThánhGiáthật, ảngtreo“VuadânDoThái”
ChaPiôvới5DấuThánh,Thánh ồng,ThánhPhanxicô&ThánhClaire
Paris:ThánhCatherineLaboure,StLouis&StVincentdePaul Nhàthờ ứcBà
iTour lênThápEiffel,Duthuyề ốisôngSeine ểngắmthápEiffel lên èn

Brazil:dângthánhlễdướibứctượngChúaCứuThế ĩ ại, kỳquanmới thếgiới
ứcMẹAparecida(bổnmạ ứcMẹLujan(bổnmạng3nướcNamMỹ)

Thácnước lớn I thếgiới IguassuFalls: thamquantháccả2bênBrazil&Argentina
BuenosAires:dângthánhlễnơiĐứcMẹhiệnratừ1983–1990(Vaticancôngnhận)
ặcbiệt:quêhươngGiáoHoàngPhanxicô, thamquannơiNgàisống&làmviệc

Lima:nhà,tuviện,phòngngủ,mộcủavị ộc:StMartindePorres
ếgiới (world-heritage listed)hùngvĩ&nổi tiếng.

Điqua aNămThánh trongNămThánh)

Đ
nĐ Thămm aNămThánh

Đinh&Gai&b

Đ
Đ n&ănt đ đ

v đ
Đ ngBrazil)&Đ

Đ
Thánhđenquenthu

MachuPicchu:di tíchvănhóath

nước

n Đ

Têrêsa Hài Đ

4) Hành hương Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Peru + St Martin de Porres)
: LM. Nhạc Sĩ Hả15 ngày từ 21/9 ến 5 tháng 10 -đ Linh hướng i Đăng

8 � Chuùa Nhaät ngaøy 6-3-2016  -  Chuùa Nhaät IV Muøa Chay - Naêm C

702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

(Góc Harbor và Westminster, trong khu Harbor Commerce Center,
cạnh phòng mạch bác sĩ David Dang, gần Trung Tâm Công Giáo)

- Tư vấn miễn phí.
- Giao thuốc miễn phí cho các cụ cao niên trong vòng 10 miles.
- Chích ngừa đủ loại cho người lớn và trẻ em trên 8 tuổi.
- Tư vấn và chích ngừa trước khi đi du lịch các nước châu Á và Việt Nam

Nhà Thuốc Tây
Maria Pharmacy

Tận tâm phục vụ cộng đoàn với các dịch vụ sau đây:

Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm,
Medicare, Medi-cal, và CalOptima.

(714) 554-4754
13872 Harbor Blvd, #1A - Garden Grove, CA 92843

P.S. Nếu cần thêm thông tin, xin Quý Vị vui lòng liên lạc với :
/ 760-666-0203 -

Đan Viện
Tel. 714-625-9466 Email: saintjoseph.ocist@yahoo.com

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

à c ng
đoàn dân Chúa, h ờ ờ ế ự

i 1538 Century Blvd., Santa
Ana, CA 92703.

Và

tại 6731 Westminster Blvd.
#122 -Westminster, CA 92683 -Tel. 714-891-1131

Sự hiện diện của Quý Vị là dấu chỉ của Tình Thương Chúa đối
với chúng tôi và là nghĩa cử đầy tình tương thân tương ái
nhằm giúp an Viện xây dựng TRUNG TÂM TĨNH TÂM. Công
trình này với mục p ứng nhu cầu của Khách Tĩnh Tâm
ngày càng nhiều và giúp việc tổ chứcThánh Lễ kínhThánh Cả
Giuse hằng n m tại ĐanViện được thuận lợi hơn.

TM. Cộng Đoàn ĐanViện và Ban Điều Hành,

Lm. M. Antôn Phạm Sĩ Hanh, O.Cist.

Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ v ộ
y sinh th i gi quý báu đ n tham d

Đ
đích đá

ă

Thánh
Lễ Tạ Ơn lúc 4:00 PM ngày Chúa Nhật, 6 tháng 3

6, tạ Trung Tâm Công Giáo

Buổi Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng TRUNG TÂM TĨNH TÂM
Ứ Ẹ VANG

NHÀ HÀNG SEAFOOD PALACE,

năm
201

Đ C M LA

Tiếp tân lúc 6:00 PM và khai mạc ĐÚNG 6:30 PM cùng ngày

THƯ MỜI THAM Ự Ễ
Ạ Ứ Ữ &

TIỆC GÂY QUỸ XÂY DỰNG TRUNG TÂM TĨNH TÂM

D THÁNH L THÁNH GIUSE
B N TRĂM NĂM Đ C TRINH N MARIA

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH GIUSE * CHUYÊN TRỊ:
�

�

�

�

Đ đặ
Đa đa đầ

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

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

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

DOCTOR OF CHIROPRACTIC

10080 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840

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

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

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

*  Nhận bảo hiểm PPO.

ă đặ
ă




