
BAÛN TIN HAÈNG TUAÀN CUÛA COÄNG ÑOÀNG COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM - GIAÙO PHAÄN ORANGE

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 627Chúa Nhật 8-3-2015 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

THANH TẨ ỀN THỜY Đ

Trên tờ tuổi trẻOnlineThứ ầnThịThanhThanhtảcảnh“Rãi
tiền lẻ khắ ền chùa!”. “Cứmỗi dịp gần tết kéo dài đến tháng bahằ ổng
chùa lại léo xéo cả ổi tiền lẻ vào lễ chùa. Những tờ tiề ồ ượ ổi
thành từng cục như viên gạch mộc, cứ “ ặ ứ ồng
tiền chẵn thì ổ ược70.000hoặ ồng loại chuyêndùngđể “sắp lễ”…Chỉ
xót thương cho văn hóa đi chùa và xót thương cho “viên ngọc điêu khắc và kiến
trúc” chùaMíađãbịnhữ ồng tiềncủangườ ồngcốtquàngxiên” làmmấtvẻ
trangnghiêm, thanhtịnh.Dukhách,ngườicó liêmsỉ ều thấyxaoxáccái cảmgiác
thần linh bị báng bổ. Ông ngọc hoàng, ngài thiên lôi, bà Liễu Hạnh, rồ ến ông
QuanCông,bàbồtát,18vị lahán, tất tậ ềubịépngồiôm…tiền lẻ”.

ọc bài viết này, tôi liên tưở ến một cảnh tượng thậm chí còn bát nháo
hơn thếdiễn rangay tạimộtnơi cực kỳ thánh thiêngđối với dânDoThái, đó làđền
thờ Gierusalem vào thời Chúa Giesu. Từ xa xưa, người Do Thái quý trọ ền thờ
Giêrusalem với nhiều ý nghĩa. Trước hế ền Thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện và
gặp gỡ con ngườ ồng thời cũng là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ
nhau ể phượng thờ, cảm tạ, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa. Thế nhưng, một số
ngườ ã biến nó thành nơi buôn bán và đổi chác tiền bạc (Ga 2, 13-25). Thứ ế
ền thờ là dấu chỉ của tình yêuhiệpnhấtmuôndânnước: “Từmuônphương ta về

đây sánhvai lênđườ ườ ưa tađi lênĐềnChúa ta…”Thếmàgiới chức lãnh
ạ ãbiến thànhnơi cạnh tranh, kèn cựa, xôbồ vàphậnbiệ ối xử (phụ

nữ, dân ngoại, kẻ tội lỗi….). ChúaGiêsu đã lật nhào, xô đổ tất cả nhằm thanh tẩ
ền thờ khỏi nhữ ềubất xứng! Sau cùng, đền thờ còn lànơi biểu tượng của sự

thiêng thánh. Khi nói đến sự thánh thiêng, ngườiDo thái thườ ế ềnThờ.
Vì ối với họ, không có nơi nào khác ngoài Đền Thờ, con người có thể tìm ược tất
cảnhữnggì là thiêng thánhvàsiêuviệt củacõi thiêngiới. Tuynhiên,ĐềnThờấ ã
bị làmchoôuếbằ ủmọi thứdốigian, trục lợi,muadanh, lạmquyền.Trướcthực
trạngđó,ChúaGiêsuđãxua ổi tất cảnhữngkẻ làmchoĐềnThờbịônhơ,nhằm
trả lại sựthánhthiêngchoĐềnThờ. ồngthờiChúaGiêsumuốnmạckhảimộ ền
thờsố ộnghơ làThânThểcủaNgài.

Chính nơi Thân Thể củ ức Kito là đền thờ chúng ta tìm đượ ầ ủ ba ý
nghĩa trên Và trongĐứ ũ ã trở nênđền thờ số ộ ã
ược thánh hiến ngày lãnh nhận phép Thánh Tẩ ã nói với giáo

đoàn Côrintô: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần ngự ền
thờ ấy”. Đó là một hồng ân cao cả Thiên Chúa dành chomỗi người chúng ta qua
ConMột yêudấucủaNgài làĐứcGiêsuKitô. ThiênChúayêu thíchngựnơ ền thờ
tâmhồn chúng ta hơn là đền thờ bằnggỗđá, dù là gỗ thơ ởi lẽ ền thờ
bằnggỗ ẫ ẹp vàđồ sộ thế nàođi chăngnữa thìmột ngày kia, cũng
sẽtiêutan.ChỉcóThânthểChúaKitôvàtâmhồnchúngtamới làđềnthờvữngbền.
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Lm Joseph Nguyễn Thái

ĐTC kêu g i c u nguy n
cho Siria, Irak và Venezuela

ọ ầ ệ

(VietVatican.org-Ngày01/03/15)

VATICAN - Trong buổi đọc
kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 1-
3-15 với gần 50 ngàn tín hữu tại
Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC
Phanxicô tái kêu gọi cầu nguyện
cho các nạn nhân bạo lực tại Siria,
Irak, và cho bình an tại Venezuela.
Trong bài huấn dụ, Ngài nói:
“

ã nhắc
ình hình thê thảm tại Siria và Irak.

Lắng nghe Chúa Kitô là lên
đường đồng hành với Chúa để
biến cuộc sống của m

ương cho tha
nhân, trong sự tuân phục thánh

độ không
dính bén những sự trần thế và tự
do trong nội tâm. Trên con đường
ấy có thánh giá, thử thách, nhưng
luôn có hạnh phúc. Chúa sẽ ban
cho chúng ta hạnh phúc nếu
chúng ta tiến bước trên con đường
của Người

ình thành
một món quà tình th

ý
Thiên Chúa, với thái

”. ĐTC đ đến
t
Ngài nói: “Anh chị em thân mến,
rất tiếc là từ Siria và Irak vẫn
không ngừng có những bạo lực
kinh khủng, những vụ bắt cóc
người và đàn áp gây hại cho các
tín hữu Kitô và những nhóm khác.



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



LÔØI
CHUÙA

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I
Ñaùp Ca
Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm Ga 3:14-21

Ngày      tháng    năm 20115 3 5

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 627 � 3

2 Sb 36:14-16, 19-23
Tv 136:1-2, 3, 4-5, 6

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Ep 2:4-10

- Chúa Nhật 08-03-2015 Chúa Nhật III Mùa Chay
- Thứ Hai 09-03-2015 Thánh Phanxica thành Rôma,

nữ tu
- Chúa Nhật 15-03-2015 Chúa Nhật IV Mùa Chay

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

BAØI ÑOÏC II

Xh 20:1-17
Trong nhöõng ngaøy aáy, Chuùa phaùn baûo nhöõng lôøi sau ñaây:

“Ta laø Thieân Chuùa ngöôi, Ñaáng ñaõ daãn daét ngöôi ra khoûi
vuøng Ai Caäp, khoûi nhaø noâ leä. Ngöôi khoâng ñöôïc thôø thaàn
naøo khaùc tröôùc maët Ta, ñöøng chaïm troã töôïng goã, hay veõ hình
caùc vaät treân trôøi, döôùi ñaát, trong nöôùc döôùi loøng ñaát. Ñöøng
thôø laïy vaø phuïng söï caùc hình töôïng aáy, vì Ta laø Chuùa, Thieân
Chuùa ngöôi, Chuùa huøng maïnh, Chuùa ganh tò, tröøng phaït con
vì toäi loãi cha, cho ñeán ba boán ñôøi, nhöõng keû gheùt Ta; Ta toû
loøng nhaân laønh ñeán ngaøn ñôøi ñoái vôùi nhöõng ai kính meán Ta
vaø tuaân giöõ caùc giôùi raên Ta. Ngöôi ñöøng laáy danh Chuùa,
Thieân Chuùa ngöôi, maø löôøng gaït, vì Chuùa khoâng theå khoâng
tröøng phaït keû naøo laáy danh Ngöôøi maø löôøng gaït. Ngöôi haõy
nhôù thaùnh hoùa ngaøy Sabbat. Ngöôi laøm luïng vaø laøm taát caû
moïi vieäc trong saùu ngaøy, coøn ngaøy thöù baûy laø ngaøy Sabbat,
thì thuoäc veà Chuùa, Thieân Chuùa ngöôi; trong ngaøy ñoù, ngöôi,
con trai, con gaùi, toâi tôù nam nöõ, suùc vaät, ngoaïi kieàu troï trong
nhaø ngöôi, taát caû khoâng ñöôïc laøm vieäc gì. Vì trong saùu ngaøy,
Chuùa ñaõ taïo döïng trôøi, ñaát, bieån, vaø taát caû moïi vaät trong ñoù,
roài Ngöôøi nghæ trong ngaøy thöù baûy: cho neân Chuùa chuùc phuùc
vaø thaùnh hoùa ngaøy Sabbat. Ngöôi haõy toân kính cha meï, ñeå
ngöôi ñöôïc soáng laâu daøi trong xöù maø Thieân Chuùa seõ ban cho
ngöôi. Ngöôi chôù gieát ngöôøi, chôù phaïm toäi ngoaïi tình, chôù
troäm caép, chôù laøm chöùng doái haïi anh em mình, chôù tham lam
nhaø cuûa keû khaùc, chôù ham muoán vôï baïn höõu, toâi tôù nam nöõ,
boø, löøa vaø baát cöù vaät gì cuûa baïn höõu.”

1 Cr 1:22-25

Anh chò em thaân meán, caùc ngöôøi Do Thaùi ñoøi hoûi nhöõng
daáu laï, nhöõng ngöôøi Hy Laïp tìm kieám söï khoân ngoan, coøn
chuùng toâi, chuùng toâi rao giaûng Chuùa Kitoâ chòu ñoùng ñinh

Baøi trích saùch Xuaát Haønh.

Tv 18:8-11

(Ga 6:69)
Luaät phaùp Chuùa toaøn thieän, boài boå taâm linh;
chæ thò Chuùa coá ñònh, phaù ngu keû doát.

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

Loøng toân sôï Chuùa thuaàn khieát, coøn maõi muoân ñôøi:
phaùn quyeát cuûa Chuùa chaân thöïc, coâng minh heát thaûy.

Nhöõng ñieàu ñoù ñaùng chuoäng hôn vaøng, hôn caû vaøng roøng,
ngoït hôn maät vaø hôn caû maät töï taøng ong.

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

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Ñ. Laïy Chuùa, Chuùa coù lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

treân thaäp giaù, moät côù vaáp phaïm cho ngöôøi Do Thaùi, moät söï
ñieân roà ñoái vôùi caùc ngöôøi ngoaïi giaùo, nhöng ñoái vôùi nhöõng
ngöôøi ñöôïc goïi, daàu laø Do Thaùi hay Hy Laïp, thì Ngaøi laø
Chuùa Kitoâ, quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa, thì vöôït haún söï
khoân ngoan cuûa loaøi ngöôøi, vaø ñieàu yeáu ñuoái cuûa Thieân
Chuùa thì vöôït haún söï maïnh meõ cuûa loaøi ngöôøi.

Ngöôøi ta soáng khoâng nguyeân bôûi baùnh, nhöng bôûi moïi lôøi
do mieäng Thieân Chuùa phaùn ra.

Leã Vöôït Qua cuûa daân Do Thaùi gaàn ñeán, Chuùa Gieâsu leân
Gieârusalem. Ngöôøi thaáy ôû trong ñeàn thôø coù nhöõng ngöôøi
baùn boø, chieân, chim caâu vaø caû nhöõng ngöôøi ngoài ñoåi tieàn
baïc. Ngöôøi chaép daây thöøng laøm roi, ñaùnh ñuoåi taát caû boïn
cuøng vôùi chieân boø ra khoûi ñeàn thôø, ngöôøi haát tung tieàn cuûa
nhöõng ngöôøi ñoåi baïc, xoâ ñoå baøn gheá cuûa hoï vaø baûo nhöõng
ngöôøi baùn chim caâu raèng: “Haõy ñem nhöõng thöù naøy ñi khoûi
ñaây, vaø ñöøng laøm nhaø Cha Ta thaønh nôi buoân baùn.” Moân ñeä
lieàn nhôù laïi caâu Kinh Thaùnh: Söï nhieät thaønh vì nhaø Chuùa seõ
thieâu ñoát toâi. Baáy giôø ngöôøi Do Thaùi baûo Ngöôøi raèng: “OÂng
haõy toû cho chuùng toâi thaáy daáu gì laø oâng coù quyeàn laøm nhö
vaäy.” Chuùa Gieâsu traû lôøi: “Caùc oâng cöù phaù huûy ñeàn thôø naøy
ñi, noäi trong ba ngaøy Ta seõ döïng laïi.” Ngöôøi Do Thaùi ñaùp
laïi: “Phaûi boán möôi saùu naêm môùi xaây ñöôïc ñeàn thôø naøy maø
OÂng, OÂng seõ döïng laïi trong ba ngaøy ö?” Nhöng Ngöôøi,
Ngöôøi coù yù noùi ñeàn thôø laø thaân theå Ngöôøi. Vì theá, khi Chuùa
Gieâsu töø coõi cheát soáng laïi, caùc moân ñeä môùi nhôù lôøi ñoù, neân
ñaõ tin Kinh Thaùnh vaø tin lôøi Ngöôøi ñaõ noùi. Trong thôøi gian
Ngöôøi ôû laïi Gieârusalem möøng leã Vöôït Qua, nhieàu keû tin
danh Ngöôøi, vì muïc kích nhöõng pheùp laï Ngöôøi laøm. Nhöng
chính Chuùa Gieâsu khoâng tin töôûng hoï, vì Ngöôøi bieát taát caû
moïi ngöôøi vaø khoâng caàn ai laøm chöùng veà ngöôøi naøo: Ngöôøi
bieát roõ moïi ñieàu trong loøng ngöôøi ta.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

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

�
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CAÂU XÖÔÙNG TRÖÔÙC PHUÙC AÂM

PHUÙC AÂM

Mt 4:4b

Ga 2:13-25
Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Gioan.

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

Chuyên về xây cất – Nhà, Tiệm Nails,
Nhà hàng, Dental Offices. Remodeling,
Comercial & Residential (room addition)
We specialist in Homes Solar
& Financial

MODEL BUILDERS, INC.

Please contact
Tony

714-342-8866

State License # 819811
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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

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

Chúng ta hãy
qua những

bài Thánh Ca Suy Niệm, những hình ảnh linh
và những lời nguyện thiết tha dẫn a

tâm hồn chú ến với Chúa là Thiên-Chúa
của TìnhYêu.

à Trần Chúc
í ời

theo bước chân của Chúa Giêsu
trên con đường cứu chuộc của Ngài,

đư

Magnifica Chorale v Nhạc Trưởng
trân trọng k nh m .

động,
ng ta đ

* Thánh ca sẽ c trình bày qua các ngôn ngữ Việt,

Anh và La-tinh.

đượ

Một ch ng trình Thánh Nhạc Tĩnh Tâm Mùa Chayươ
A Lenten Musical Meditation)(JOURNEY OF LOVE –

HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG

MAGNIFICA CHORALE và TRẦN CHÚC thực hiện
với sự ng góp của tiếng hát TÚ-LANđó

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
1538 N. Century Blvd., Santa Ana, CA 92703

Chiều Thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2015
5:30 pm: Thánh Nhạc Tĩnh Tâm Mùa Chay
6:30 pm: Thánh Lễ do LM Anthony Nguyễn

thuộc Dòng Ngôi Lời chủ tế.

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&

4 � Chuùa Nhaät ngaøy 8-3-2015  -  Chuùa Nhaät III Muøa Chay

SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 8 15-3-2015đến 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 : -

Third Sunday of Lent (B)
John 2:13-25

Chúa Nhật 08-03-2015

Thứ Hai 09-03-2015

ứ

Thứ Sáu 13-03-2015

Thứ Bảy 14-03-2015

Chúa Nhật 15-03-2015

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

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

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

- St. Polycarp . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm
- ặ ủ
- ình Nazareth . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

- Liên Trường Việt Ngữ . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 03:00 pm
- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 04:00 pm

- Legio Mariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 02:00 pm

ồ
ồ ả

Anh Đăng
Canh Tân Đ c S ng. . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
Gia Đ

Th Năm 03-12-2015

Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to
Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep,
and doves, as well as the money changers seated there. He made a
whip out of cords and drove them all out of the temple area, with the
sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers and
overturned their tables, and to those who sold doves he said, “Take
these out of here, and stop making my Father's house a marketplace.”
His disciples recalled the words of Scripture, Zeal for your house
will consume me. At this the Jews answered and said to him, “What
sign can you show us for doing this?” Jesus answered and said to
them, “Destroy this temple and in three days I will raise it up.” The
Jews said, “This temple has been under construction for forty-six
years, and you will raise it up in three days?” But he was speaking
about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the
dead, his disciples remembered that he had said this, and they came
to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. While he was
in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his
name when they saw the signs he was doing. But Jesus would not
trust himself to them because he knew them all, and did not need
anyone to testify about human nature. He himself understood it well.

"In the temple precincts He came upon people engaged in selling
oxen, sheep and doves, and others seated changing coins." – John
2:14

As I write this, on a Sunday morning, we will soon celebrate
Mass. The ushers are busily collecting money and lighting candles.
Before Mass, there will be announcements. The first announcement
will be about the $200 door prize for bingo this afternoon. During
Mass, we will not preach because the bishop has a tape on the
archdiocesan fund drive. After Mass, there will be two groups at the
door. One will sell our monthly church lottery tickets. The other will
sell tickets on hams which will be raffled off at our Lenten fund-
raiser. (Yes, you read correctly.)

Everything that I have just said is literally true. As I write, all of
these appeals are being made in less than one hour to those going to
church here this Sunday morning in Lent. Don't get me wrong. I'm
not out to criticize the dedicated people of this parish. But is Jesus
pleased with this? Can you imagine Jesus calling bingo or raffling off
hams to support His ministry?

Jesus said and says: "Get them out of here! Stop turning my
Father's house into a marketplace!" (Jn 2:16) "He made a [kind of]
whip of cords and drove sheep and oxen alike out of the temple area,
and knocked over the money-changers' tables, spilling their coins"
(Jn 2:15).

Lord, have mercy.
"Christ [is] the Power of God and the Wisdom of God.

For God's folly is wiser than men, and His weakness more powerful
than men." – 1 Cor 1:24-25

Praise Jesus, Who is the Lion of Judah (Rv 5:5) and turns
the tables on all of us.

- St. Frances of Rome (1384-1440) Frances's 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. Born of wealthy
parents, Frances found herself attracted to the religious life during

Reflection: JESUS, BINGO, LOTTERY,AND RAFFLES

Prayer:
Promise:

Praise:

Saints of the week
3.9

her youth. But her parents objected and a young nobleman was
selected to be her husband. As she became acquainted with her new
relatives, Frances soon discovered that the wife of her husband's
brother also wished to live a life of service and prayer. So the two,
Frances and Vannozza, set out together – with their husbands'
blessings – to help the poor. Frances became more and more
convinced that this way of life was so necessary for the world, and it
was not long before she requested and was given permission to found
a society of women bound by no vows. They simply offered
themselves to God and to the service of the poor. Once the society
was established, Frances chose not to live at the community
residence, but rather at home with her husband. She did this for seven
years, until her husband passed away, and then came to live the
remainder of her life with the society – serving the poorest of the
poor.

- St. Dominic Savio (1842-1857) So many holy persons
seem to die young. Among them was Dominic Savio, the patron of
choirboys. Born into a peasant family at Riva, Italy, young Dominic
joined St. John Bosco as a student at the Oratory in Turin at the age of
12. He impressed John with his desire to be a priest and to help him in
his work with neglected boys.Apeacemaker and an organizer, young
Dominic founded a group he called the Company of the Immaculate
Conception which, besides being devotional, aided John Bosco with
the boys and with manual work. All the members save one, Dominic,
would in 1859 join John in the beginnings of his Salesian
congregation. By that time, Dominic had been called home to
heaven. As a youth, Dominic spent hours rapt in prayer. His raptures
he called "my distractions." Even in play, he said that at times "It
seems heaven is opening just above me. I am afraid I may say or do
something that will make the other boys laugh." Dominic would say,
"I can't do big things. But I want all I do, even the smallest thing, to be
for the greater glory of God."

3.10
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THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT
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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 dụngWindows, 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

- .Anaheim Thứba 24/3 7:00 pm

Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể qúi anh chị em quân
binh Legio Mariae về tham dự ngày tại Trung Tâm
Công Giáo 1538 N. Centruy Blvd, Santa Ana, CA 92703, vào lúc
9:00 giờ sáng ậ ế

ễ ờ ề ể ậ ạ ờ tuyên thệ
trung thành với Mẹ Maria:

Sự hiện diện của mỗi quân binh rất quan trọng và thiết thực, vì
sẽ ợ ậ ãnh n ứ ứ ạ ể

ờ n binh chúng ta làm tròn bổn phận d ớ ờ ữ ớ
ụ ụ ờ ã hội trong n ớ

ữ òaBình.

CĐ

Chúa Nh t ngày 15 tháng 03 năm 2015 và k t thúc
sau Thánh L lúc 2:00 gi chi u, đ cùng nhau l p l i l i

đư c nh n l ơi Đ c Maria s c m nh, phúc lành đ giúp
ngư i quâ ư i lá c N Tư ng
Maria và ph c v Chúa qua cácmôi trư ng x

HĐ.CuriaN VươngH

- . ThứHai 16/3 7:00 pm
ứN

- . ThứBa10/3 7:00 pm,
ThứHai 16/3 7:00 pm

- . ứT 00pm
- . ứ ẹ aVang ThứHai 16/3 7:00 pm
- . ThứBa24/3 7:00 pm
- . ThứHai 16/3 7:00 pm
- . ThứBa3/3 7:00 pm
- . ứ ẹ ThứBảy28/3 1:00 pm
- . ThứBa17/3 7:00 pm
- . ThứBa10/3 7:00 pm

ứ
- . / ứ Mẹ ứN 00pm
- . ThứBa24/3 7:00 pm

ứT
ThứSáu 27/3 9:00 am

- . ứN 00pm,
ứT

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 vàGiảng 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 với A/c Lê John Mừng và

CĐ St.Barbara

CĐ St.Columban

CĐ CostaMesa Th ư1/4 7:
CĐ Đ cM L
CĐ HuntingtonBeach
CĐ Orange
CĐ Polycarp

CĐ TamBiên
CĐ ThánhLinh ,

Th tư 11/3 7:00 pm

CĐ Tustin ,
Th ư25/5 9:00 am,

CĐ Westminster
Th ư25/3 7:00 pm

Đêm Gia Đ đư c t ch c vào th Sáu,
ngày 13 3 2015 t iTrungTâmCôngGiáo, 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 ngYKhoaĐ iH cUCI 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 naymà ph n l n ngư i CôngGiáo 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 uChúaNh t, 19 tháng 4 năm2015, t iTrư ngSaint 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

,
Th ăm19/3 7:00 pm

CĐ Đ cM HCG

CĐ TT VNĐ c Th ăm12/3 7:

Th ăm19/3 7:

ợ ổ ứ ứ
ạ ừ ế ờ ố

cho Đ i H i Gia Đ

Gia Đ

(in Hall)

� ạ ễThông Báo Legio Mariae - Đ i L Acies

ạ ễ

.

Đ i L Acies,

“ ậ ữ ẹ
ộ ề ẹ ọ ự ủ ủ ẹ”

L y N Vương là M con, toàn thân
con thu c v M , và m i s c a con là c a M

ămm i.

Lanở số 714-538-5161.
ìnhNazareth xin trân trọng kínhmời.GiaĐ

�

�

�

Cộng oàn Thánh Linh Tĩnh Tâm Mùa Chay (tháng 3,
2015)

Tĩnh tâm Mùa Chay tại Cộng đoànWestminster

TĩnhTâm Mùa Chay

Đ

Ăn năn và sám hối là điều cần thiết để được vào Nước Trời.
ưng sámhối thế nào cho đúng?Ăn năn thế nàomới thực sự được

ThiênChúa chấp nhận và thứ tha?
Xin mời cộng đồng dân Chúa đến tham dự ba tối tĩnh tâmMùa

Chay do LMNguyễn 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
SámHối củaSaolô

15 PM: Davít và Gương Sám
Hối

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

C ng đoàn Thánh Phêrô, Westminster, s có bu i T nh Tâm
trongMùa Chay vào Th Năm, ngày 12 tháng 3 năm 2015. Thánh
L lúc 6 gi t i và sau đó là Gi ng Thuy t v i Ch đ

đ đ

Nh

(Tv41, 4):

, 17270WardSt. FV92708, Phone: (714) 963-1811

.
Thứ Sáu 13 tháng 3, 7:15 PM - 9:
.

.

ộ ẽ ổ ĩ
ứ

ễ ờ ố ả ế ớ ủ ề “
, do LinhMục TạAnh Kiệt

phụ trách.
KínhmờiCộng oànDânChúa ến thamdự.

Giáo xứ chánh tòa ChúaKitô kínhmời cộ òan tham dự 3 tối
tĩnh tâmmùa chay với Linhmục Nguyễn Thiết Thắng, ĩ dòng
Biể ức vớ ề tài HyVọ ối, 7:00 PM - 10:00 PM
giảng vàThánhLễ trong nhà thờ lớn (Arboretum).

-Thứ2ngày 9 tháng 3: Hy vọng là sống kết hiệp vớiChúa
-Thứ3ngày 10 tháng 3: Hy vọng là sống trong lòngGiáoHội
- 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. ThùyTrang 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

Thánh Lễ:
T ự ề ế ủ”ham d nhi u, nhưng chưa bi t đ

ng đ
Đan s

n Đ i đ ng. 6:30 PM ăn t

- 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

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

Tên /Full Name

Email:

/

Tên Cha/Mẹ/

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

Địa chỉ/

Điện thoại/

Address:

phone:

Birthdate:

:

Parents:

Phái/Gender: M / F

Ngày sinh/

Nơi sinh Place of Birth

Họ/ ĐLast ệm/ Gọi/Middle First

mm /dd /yy

city / country

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

Lệ phí/Fee

Note: Ghi danh 2 Register 2 months in advance

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

: � $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

Then please call (714) 567-0106 or email us at ocinfo@vyc5.org.

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 627 7�

(tiếp theo trang 1)

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

Chúng tôi không quên họ, nhưng gần gũi họ và kiên tr
để sớm chấm dứt bạo lực không thể dung thứ mà họ

đang phải chịu. Đồng thời tôi xin tất cả mọi người, theo khả
năng của m khổ của
những người đang ở trong thử thách v đức tin mà họ tuyên
xưng Tôi nhắn nhủ tất cả mọi người h

ười, tôn trọng
tính chất thánh thiêng của sự sống con người và tôi khuyến
khích mở lại để mưu ích cho đất nước, mở
lại cuộc gặp gỡ và đối thoại chân thành và xây dựng. Tôi
phó thác đất nước Venezuela yêu quí cho sự chuyển cầu từ
mẫu của Đức Mẹ Coromoto

ác giáo xứ và nhà thờ trên toàn thế giới, trong
tất cả các Thánh Lễ có giáo dân tham dự. Đây là một sự kiện
lớn sẽ được nhớ đến như là sự khởi đầu của một cuộc sống
thiêng liêng trăm hoa đua nở, và như một nỗ lực mới để tham
gia vào các cuộc đối thoại tuyệt vời giữa Thiên Chúa và con
người”.

ì cầu
nguyện

ình, hãy hoạt
ì

ãy từ
bỏ bạo lực và tôn trọng phẩm giá của mỗi ng

hành trình chung

“Hôm nay chúng tôi khai mạc hình thức mới của Phụng vụ
trong tất cả c

động để thoa dịu đau

”. Ngài nói tiếp: “

”.

ã cử hành Thánh Lễ
ài nói:

ã trôi qua kể từ ngày lịch sử này.

òng Chúa Quan
Phòng- Don Orione thuộc Giáo phận Rôma và Học Viện
Giáo Hoàng về Phụng vụ ở Rôma, là ngôi tr

òng Chúa Quan Phòng Don
Orione,

ã bỏ phiếu với một tỷ lệ nghiêng ngửa là 3-2

ình hay thay

�

�

Kỷ niệm 50 năm thánh lễ đầu tiên bằng tiếng địa
phương

Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về cuộc
bỏ phiếu của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ

(VietCatholic.net- Ngày 01/03/15)

(VietCatholic.net- Ngày 02/03/15)

Ngày 7 tháng 3 năm 1965, Chân Phước Giáo Hoàng
Phaolô Đệ Lục đ đầu tiên bằng tiếng

Năm mươi năm đ
Để kỷ niệm biến cố đó, ĐTC Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ
vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy, 7 tháng 03, tại đúng giáo
xứ Ognissanti. Một hội nghị mang tên “Hiệp Nhất Trong
Lời Tụng Ca” cũng sẽ được tổ chức bởi d

ường nằm ngay
bên cạnh giáo xứ Ognissanti. Diễn giả chính là cha Flavio
Peloso, bề trên tổng quyền d

ĐGM phụ tá Giuseppe Marciante của giáo phận
Rôma, và Đức TGM Francesco Pio Tamburrano, là Giám
Mục hiệu toà của Foggia-Bovino.

Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 26/02, Ủy Ban
Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ, gọi tắt là FCC, cho biết
ủy ban đ

ến và sự phát triển kinh tế quốc gia trên mạng lưới internet.
Ủy Ban chống lại những động thái phân biệt đối xử với
những người sản xuất chương tr

Ý
tại giáo xứ Ognissanti, ở Rôma. Mở đầu thánh lễ, Ng

để tiếp
tục ủng hộ chính sách cho quyền tự do phát biểu, những sáng
ki

đổi nội dung
phát biểu của họ xuất phát từ những lợi nhuận kinh tế. Đức
Cha John C. Wester của giáo phận Salt Lake, chủ tịch Ủy

Ban Truyền Thông của HĐGM Hoa Kỳ đ

đ

đ

CRACOVIA. Cho đến nay đ

ã ra một thông cáo
báo chí chào mừng quyết

ình phát sóng và truyền
hình cáp, một phần lớn, ã

ì ã ình bày qu

ã hỗ trợ
tính mở của Internet, n

ã có h
ý tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ sẽ tiến

hành tại Cracovia, ở miền nam Ba Lan, vào tháng 7 n

,
: N

; trong khi buổi canh

ã
ình hình bách hại tô

ì niềm tin của mình
trong n

ã hội".
Thống kê về con số những ng

ì niềm tin của mình không kể

g theo niềm tin
của mình tr ãi nh

định này của FCC. Ngài viết:
"Internet là một phương tiện quan trọng cho những phát biểu
về tôn giáo. Đài phát thanh, truyền h

đóng cửa trước những thông điệp
tôn giáo phi thương mại. Từ khi Internet xuất hiện cho đến
giữa những năm 2000, các nhà cung cấp dịch vụ Internet
không được phép phân biệt đối xử hoặc can thiệp vào những
g được tr a những kết nối Internet. Hôm nay,
FCC khôi phục bảo vệ này cho những người phát biểu, là
một sự bảo vệ đặc biệt quan trọng với những người phát biểu
về tôn giáo phi thương mại. HĐGM Hoa Kỳ từ lâu đ

ơi mà cả các công ty điện thoại lẫn các
công ty cung cấp dịch vụ Internet không thể làm xáo trộn
việc truy cập của người tiêu dùng vào bất kỳ trang web hợp
pháp nào”.

ơn 300 ngàn người từ
nước ngoài đăng k

ăm
2016. Tuyên bố hôm 25-2-15 với giới báo chí, ĐHY
Stanislaw Dziwisz, TGM Cracovia, cho biết trong con số
vừa nói có 200 ngàn người từ Italia và 80 ngàn từ Pháp, 16
ngàn từ Đức hơn 10 ngàn người từ Ucraina, Slovak và Hoa
Kỳ. ĐHY Dziwisz cũng nói rằng goại trưởng Ba Lan,
Ông Grzegorz Schetyna, cho biết sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp
thị thực nhập cảnh (visa) cho các bạn trẻ đến tham dự Ngày
Quốc Tế giới trẻ lần thứ 23 tại Cracovia từ 25 đến 31-7-
2016. ĐHY cũng xác nhận lễ khai mạc và cuộc gặp gỡ đầu
tiên của ĐTC Phanxicô với các bạn trẻ sẽ diễn ra tại công
viên Blonia, rộng 48 hécta thức và
thánh lễ bế mạc sẽ diễn ra tại khu vực Brzegi cách trung tâm
thành phố Cracovia 15 cây số. Khu này rộng 200 hécta, đủ
để đón tiếp hơn 1 triệu người tham dự thánh lễ. Đây là lần
thứ hai Ba Lan đón tiếp Ngày Quốc Tế giới trẻ. Lần đầu vào
năm 1991 tại Tổng giáo phận Czestochowa, nơi có Đền
thánh Đức Mẹ Đen, Nữ Vương Ba Lan. Ngày Quốc Tế giới
trẻ trước đây, được cử hành tại thành phố Rio de Janeiro hồi
tháng 7-2014 với sự tham dự của 3 triệu 700 ngàn bạn trẻ
cùng với ĐTC Phanxicô.

77% dân số thế giới đang sống dưới sự bách hại “cao
hoặc rất cao” về tôn giáo. Trung tâm nghiên cứu Pew đ đưa
ra con số nêu trên và cảnh cáo cáo rằng t n
giáo đang có chiều hướng gia tăng. Con số những người phải
sống trong những điều kiện nguy hiểm v

ăm 2007 là 68%. Báo cáo cũng cho biết thêm “Trong
198 quốc gia được nghiên cứu, có tới 102 quốc gia trong đó
các Kitô hữu bị quấy rối bởi các cơ quan chính phủ, x

ười phải sống trong những điều
kiện nguy hiểm v đến những
quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ, nơi các tổ chức Giáo Hội
và các Kitô hữu có thể bị truy tố khi hành độn

ước những vấn đề gây tranh c ư phá thai, kết
hiệp đồng tính…

�

�

Hơn 300.000 người nước ngoài đăng ký dự Ngày
QuốcTế giới trẻ tại Ba Lan

77% dân số thế giới sống dưới sự bách hại tôn giáo
nghiêm trọng

(VietCatholic.net- Ngày 26/02/15)

(VietCatholic.net- Ngày 28/02/15)
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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 /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

Then please call (714) 567-0106 or email us at ocinfo@vyc5.org.

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 627 7�

(tiếp theo trang 1)

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

Chúng tôi không quên họ, nhưng gần gũi họ và kiên tr
để sớm chấm dứt bạo lực không thể dung thứ mà họ

đang phải chịu. Đồng thời tôi xin tất cả mọi người, theo khả
năng của m khổ của
những người đang ở trong thử thách v đức tin mà họ tuyên
xưng Tôi nhắn nhủ tất cả mọi người h

ười, tôn trọng
tính chất thánh thiêng của sự sống con người và tôi khuyến
khích mở lại để mưu ích cho đất nước, mở
lại cuộc gặp gỡ và đối thoại chân thành và xây dựng. Tôi
phó thác đất nước Venezuela yêu quí cho sự chuyển cầu từ
mẫu của Đức Mẹ Coromoto

ác giáo xứ và nhà thờ trên toàn thế giới, trong
tất cả các Thánh Lễ có giáo dân tham dự. Đây là một sự kiện
lớn sẽ được nhớ đến như là sự khởi đầu của một cuộc sống
thiêng liêng trăm hoa đua nở, và như một nỗ lực mới để tham
gia vào các cuộc đối thoại tuyệt vời giữa Thiên Chúa và con
người”.

ì cầu
nguyện

ình, hãy hoạt
ì

ãy từ
bỏ bạo lực và tôn trọng phẩm giá của mỗi ng

hành trình chung

“Hôm nay chúng tôi khai mạc hình thức mới của Phụng vụ
trong tất cả c

động để thoa dịu đau

”. Ngài nói tiếp: “

”.

ã cử hành Thánh Lễ
ài nói:

ã trôi qua kể từ ngày lịch sử này.

òng Chúa Quan
Phòng- Don Orione thuộc Giáo phận Rôma và Học Viện
Giáo Hoàng về Phụng vụ ở Rôma, là ngôi tr

òng Chúa Quan Phòng Don
Orione,

ã bỏ phiếu với một tỷ lệ nghiêng ngửa là 3-2

ình hay thay

�

�

Kỷ niệm 50 năm thánh lễ đầu tiên bằng tiếng địa
phương

Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về cuộc
bỏ phiếu của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ

(VietCatholic.net- Ngày 01/03/15)

(VietCatholic.net- Ngày 02/03/15)

Ngày 7 tháng 3 năm 1965, Chân Phước Giáo Hoàng
Phaolô Đệ Lục đ đầu tiên bằng tiếng

Năm mươi năm đ
Để kỷ niệm biến cố đó, ĐTC Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ
vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy, 7 tháng 03, tại đúng giáo
xứ Ognissanti. Một hội nghị mang tên “Hiệp Nhất Trong
Lời Tụng Ca” cũng sẽ được tổ chức bởi d

ường nằm ngay
bên cạnh giáo xứ Ognissanti. Diễn giả chính là cha Flavio
Peloso, bề trên tổng quyền d

ĐGM phụ tá Giuseppe Marciante của giáo phận
Rôma, và Đức TGM Francesco Pio Tamburrano, là Giám
Mục hiệu toà của Foggia-Bovino.

Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 26/02, Ủy Ban
Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ, gọi tắt là FCC, cho biết
ủy ban đ

ến và sự phát triển kinh tế quốc gia trên mạng lưới internet.
Ủy Ban chống lại những động thái phân biệt đối xử với
những người sản xuất chương tr

Ý
tại giáo xứ Ognissanti, ở Rôma. Mở đầu thánh lễ, Ng

để tiếp
tục ủng hộ chính sách cho quyền tự do phát biểu, những sáng
ki

đổi nội dung
phát biểu của họ xuất phát từ những lợi nhuận kinh tế. Đức
Cha John C. Wester của giáo phận Salt Lake, chủ tịch Ủy

Ban Truyền Thông của HĐGM Hoa Kỳ đ

đ

đ

CRACOVIA. Cho đến nay đ

ã ra một thông cáo
báo chí chào mừng quyết

ình phát sóng và truyền
hình cáp, một phần lớn, ã

ì ã ình bày qu

ã hỗ trợ
tính mở của Internet, n

ã có h
ý tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ sẽ tiến

hành tại Cracovia, ở miền nam Ba Lan, vào tháng 7 n

,
: N

; trong khi buổi canh

ã
ình hình bách hại tô

ì niềm tin của mình
trong n

ã hội".
Thống kê về con số những ng

ì niềm tin của mình không kể

g theo niềm tin
của mình tr ãi nh

định này của FCC. Ngài viết:
"Internet là một phương tiện quan trọng cho những phát biểu
về tôn giáo. Đài phát thanh, truyền h

đóng cửa trước những thông điệp
tôn giáo phi thương mại. Từ khi Internet xuất hiện cho đến
giữa những năm 2000, các nhà cung cấp dịch vụ Internet
không được phép phân biệt đối xử hoặc can thiệp vào những
g được tr a những kết nối Internet. Hôm nay,
FCC khôi phục bảo vệ này cho những người phát biểu, là
một sự bảo vệ đặc biệt quan trọng với những người phát biểu
về tôn giáo phi thương mại. HĐGM Hoa Kỳ từ lâu đ

ơi mà cả các công ty điện thoại lẫn các
công ty cung cấp dịch vụ Internet không thể làm xáo trộn
việc truy cập của người tiêu dùng vào bất kỳ trang web hợp
pháp nào”.

ơn 300 ngàn người từ
nước ngoài đăng k

ăm
2016. Tuyên bố hôm 25-2-15 với giới báo chí, ĐHY
Stanislaw Dziwisz, TGM Cracovia, cho biết trong con số
vừa nói có 200 ngàn người từ Italia và 80 ngàn từ Pháp, 16
ngàn từ Đức hơn 10 ngàn người từ Ucraina, Slovak và Hoa
Kỳ. ĐHY Dziwisz cũng nói rằng goại trưởng Ba Lan,
Ông Grzegorz Schetyna, cho biết sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp
thị thực nhập cảnh (visa) cho các bạn trẻ đến tham dự Ngày
Quốc Tế giới trẻ lần thứ 23 tại Cracovia từ 25 đến 31-7-
2016. ĐHY cũng xác nhận lễ khai mạc và cuộc gặp gỡ đầu
tiên của ĐTC Phanxicô với các bạn trẻ sẽ diễn ra tại công
viên Blonia, rộng 48 hécta thức và
thánh lễ bế mạc sẽ diễn ra tại khu vực Brzegi cách trung tâm
thành phố Cracovia 15 cây số. Khu này rộng 200 hécta, đủ
để đón tiếp hơn 1 triệu người tham dự thánh lễ. Đây là lần
thứ hai Ba Lan đón tiếp Ngày Quốc Tế giới trẻ. Lần đầu vào
năm 1991 tại Tổng giáo phận Czestochowa, nơi có Đền
thánh Đức Mẹ Đen, Nữ Vương Ba Lan. Ngày Quốc Tế giới
trẻ trước đây, được cử hành tại thành phố Rio de Janeiro hồi
tháng 7-2014 với sự tham dự của 3 triệu 700 ngàn bạn trẻ
cùng với ĐTC Phanxicô.

77% dân số thế giới đang sống dưới sự bách hại “cao
hoặc rất cao” về tôn giáo. Trung tâm nghiên cứu Pew đ đưa
ra con số nêu trên và cảnh cáo cáo rằng t n
giáo đang có chiều hướng gia tăng. Con số những người phải
sống trong những điều kiện nguy hiểm v

ăm 2007 là 68%. Báo cáo cũng cho biết thêm “Trong
198 quốc gia được nghiên cứu, có tới 102 quốc gia trong đó
các Kitô hữu bị quấy rối bởi các cơ quan chính phủ, x

ười phải sống trong những điều
kiện nguy hiểm v đến những
quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ, nơi các tổ chức Giáo Hội
và các Kitô hữu có thể bị truy tố khi hành độn

ước những vấn đề gây tranh c ư phá thai, kết
hiệp đồng tính…

�

�

Hơn 300.000 người nước ngoài đăng ký dự Ngày
QuốcTế giới trẻ tại Ba Lan

77% dân số thế giới sống dưới sự bách hại tôn giáo
nghiêm trọng

(VietCatholic.net- Ngày 26/02/15)

(VietCatholic.net- Ngày 28/02/15)
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THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG
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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 dụngWindows, 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

- .Anaheim Thứba 24/3 7:00 pm

Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể qúi anh chị em quân
binh Legio Mariae về tham dự ngày tại Trung Tâm
Công Giáo 1538 N. Centruy Blvd, Santa Ana, CA 92703, vào lúc
9:00 giờ sáng ậ ế

ễ ờ ề ể ậ ạ ờ tuyên thệ
trung thành với Mẹ Maria:

Sự hiện diện của mỗi quân binh rất quan trọng và thiết thực, vì
sẽ ợ ậ ãnh n ứ ứ ạ ể

ờ n binh chúng ta làm tròn bổn phận d ớ ờ ữ ớ
ụ ụ ờ ã hội trong n ớ

ữ òaBình.

CĐ

Chúa Nh t ngày 15 tháng 03 năm 2015 và k t thúc
sau Thánh L lúc 2:00 gi chi u, đ cùng nhau l p l i l i

đư c nh n l ơi Đ c Maria s c m nh, phúc lành đ giúp
ngư i quâ ư i lá c N Tư ng
Maria và ph c v Chúa qua cácmôi trư ng x

HĐ.CuriaN VươngH

- . ThứHai 16/3 7:00 pm
ứN

- . ThứBa10/3 7:00 pm,
ThứHai 16/3 7:00 pm

- . ứT 00pm
- . ứ ẹ aVang ThứHai 16/3 7:00 pm
- . ThứBa24/3 7:00 pm
- . ThứHai 16/3 7:00 pm
- . ThứBa3/3 7:00 pm
- . ứ ẹ ThứBảy28/3 1:00 pm
- . ThứBa17/3 7:00 pm
- . ThứBa10/3 7:00 pm

ứ
- . / ứ Mẹ ứN 00pm
- . ThứBa24/3 7:00 pm

ứT
ThứSáu 27/3 9:00 am

- . ứN 00pm,
ứT

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 vàGiảng 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 với A/c Lê John Mừng và

CĐ St.Barbara

CĐ St.Columban

CĐ CostaMesa Th ư1/4 7:
CĐ Đ cM L
CĐ HuntingtonBeach
CĐ Orange
CĐ Polycarp

CĐ TamBiên
CĐ ThánhLinh ,

Th tư 11/3 7:00 pm

CĐ Tustin ,
Th ư25/5 9:00 am,

CĐ Westminster
Th ư25/3 7:00 pm

Đêm Gia Đ đư c t ch c vào th Sáu,
ngày 13 3 2015 t iTrungTâmCôngGiáo, 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 ngYKhoaĐ iH cUCI 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 naymà ph n l n ngư i CôngGiáo 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 uChúaNh t, 19 tháng 4 năm2015, t iTrư ngSaint 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

,
Th ăm19/3 7:00 pm

CĐ Đ cM HCG

CĐ TT VNĐ c Th ăm12/3 7:

Th ăm19/3 7:

ợ ổ ứ ứ
ạ ừ ế ờ ố

cho Đ i H i Gia Đ

Gia Đ

(in Hall)

� ạ ễThông Báo Legio Mariae - Đ i L Acies

ạ ễ

.

Đ i L Acies,

“ ậ ữ ẹ
ộ ề ẹ ọ ự ủ ủ ẹ”

L y N Vương là M con, toàn thân
con thu c v M , và m i s c a con là c a M

ămm i.

Lanở số 714-538-5161.
ìnhNazareth xin trân trọng kínhmời.GiaĐ

�

�

�

Cộng oàn Thánh Linh Tĩnh Tâm Mùa Chay (tháng 3,
2015)

Tĩnh tâm Mùa Chay tại Cộng đoànWestminster

TĩnhTâm Mùa Chay

Đ

Ăn năn và sám hối là điều cần thiết để được vào Nước Trời.
ưng sámhối thế nào cho đúng?Ăn năn thế nàomới thực sự được

ThiênChúa chấp nhận và thứ tha?
Xin mời cộng đồng dân Chúa đến tham dự ba tối tĩnh tâmMùa

Chay do LMNguyễn 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
SámHối củaSaolô

15 PM: Davít và Gương Sám
Hối

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

C ng đoàn Thánh Phêrô, Westminster, s có bu i T nh Tâm
trongMùa Chay vào Th Năm, ngày 12 tháng 3 năm 2015. Thánh
L lúc 6 gi t i và sau đó là Gi ng Thuy t v i Ch đ

đ đ

Nh

(Tv41, 4):

, 17270WardSt. FV92708, Phone: (714) 963-1811

.
Thứ Sáu 13 tháng 3, 7:15 PM - 9:
.

.

ộ ẽ ổ ĩ
ứ

ễ ờ ố ả ế ớ ủ ề “
, do LinhMục TạAnh Kiệt

phụ trách.
KínhmờiCộng oànDânChúa ến thamdự.

Giáo xứ chánh tòa ChúaKitô kínhmời cộ òan tham dự 3 tối
tĩnh tâmmùa chay với Linhmục Nguyễn Thiết Thắng, ĩ dòng
Biể ức vớ ề tài HyVọ ối, 7:00 PM - 10:00 PM
giảng vàThánhLễ trong nhà thờ lớn (Arboretum).

-Thứ2ngày 9 tháng 3: Hy vọng là sống kết hiệp vớiChúa
-Thứ3ngày 10 tháng 3: Hy vọng là sống trong lòngGiáoHội
- 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. ThùyTrang 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

Thánh Lễ:
T ự ề ế ủ”ham d nhi u, nhưng chưa bi t đ

ng đ
Đan s

n Đ i đ ng. 6:30 PM ăn t

- 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

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




