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PHUÏC VUÏ TRONG TIN YEÂU & HIEÄP NHAÁT

TRUNG TAÂM COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM
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1538 N. Century Blvd.
Santa Ana, CA 92703
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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

CHÚA NHẬT V PHỤC SINHChúa Nhật 3-5-2015 Số 635

CÂY NHO VÀ NHÀNH NHO

Vănhào ãviết như sau: “Trênbàn tôi là sợi dâyGuitar, tôi xoaynóqua
lại theo các chiều khác nhau, nó không bị ràng buộc chi cả. Vì nó ược cuộn tròn
nênkhi tôi xoắ ầunày thì ầu kia cũngbật dậy, sợi dâydẫynảy trong tay tôi,mà
chẳng phát ra một âm thanh nào. Hiện tượng này biến mất khi tôi buộc nó vào
chiếcđànGuitar,haiđầubịgắnchặ ểsợ ẳng, rồi vớ ầungóntay, tôi
gảynhẹvàosợidâyvà lạ thay,mộtâmvangnổi lênhầunhưdudương.Đâychính là
lúc sợ ược tự ể tạonênnốtnhạc.”Gắnkết chặt chẽ thìmớiphát sinhđược
âmthanhdudương.

TinmừngcủathánhGioanhômnaycũngdiễn tảquaẩndụvườnnho, câynho
và cànhnho.Mở ầubài TinMừ ứcGiêsunói vớ ệ: 'Thầy là câynho
đíchthực,vàChathầy làngười trồngnho”, còncácmôn ệ“Thầy làcâynho,cáccon
là nhành.” Dụ ngôn cây nho trướ ã ược sử dụng trong Cựu Ướ
ược so sánh như vườn nhomà Thiên Chúa yêumến (Is 5,1-7; Gr 2,21; Tv 80,8-18).
Chẳnghạ ãmôtảmối tươngquangiữaThiênChúavớidânNgười với lối ví
vườn nho. Như ã không hoàn thành trách nhiệm củamình là vườn nho
trungtíncủaThiênChúa.Nay,ĐứcGiêsumôtảmìnhnhư Israenmới, và tựgọimình
là “vườ ực”. Trong khi conngườ ã thất tín tronggiaoước là dân công
chính và trung tín của Thiên Chúa, thì chính ứcGiêsu sẽ ọn hảo vai trò

ự trung tín với ThiênChúa và việ ứcGiêsu tựhiếndâng cuộc sống thay cho
ta, thì chúng ta cũngcó thể trở thànhnhữngnhánhcành trổ ứcKitô
là cây nho đích thực và chúng ta là một phần của Người. Chúng ta gắn kết với
Người, bằng cách kiên trì giữ Lời của Người, các bí tích và tình yêu của Người. Bài
đọc thứ hai cho thấy hoa trái củ ứcGiêsu là cácmônđệ sẽ sinh hoa kết trái. “Hỡi
anh em là những người con bé nhỏ ừng yêu thương nơ ầu môi chót
lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điề

ết rằ ứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ ược yên lòng
trước mặt Thiên Chúa” (1Ga 3, 18). Hoa trái của sự kết hợp vớ ức Giesu chính là
việc yêu thương tha nhân, “tuân giữ ề ủa Người và làm những gì ẹp
lòngNgười”.

Trong cách trồng cây cà chua, cây yếu ớt ngã xoài trênmặ ất, nhiều khi lá bị
héo úadậpnát. Nhưngnế ược cột vàomột cọc dự ứng,mọi phần tử củ

ược phơi ra ánh nắng, cây sẽ mơn mởn và đâm nhiều bông trái. Chính vì bị
ràngbuộcmàcâyđã cónhiều triển vọng sinhhoakết quả” (ThiênPhúc, Lời gọi yêu
thương, tr. 39). Chúng ta cần lặp lại lờ ức Giêsu đã nói với chúng ta: “Không có
Thầycácconkhông làmđượcgì” (Ga14, 5). Chúng ta số ược lànhờcóơnChúa,
nhờkếthợpmật thiết vớiNgười, ở trongNgười, vàgắn liền vớiNgười. Tất cảmọi sự
phải nằm trong tay Chúa. ời sống thiêng liêng của chúng ta chỉ có thể phát triể
ược khi có ơ ỡ, ngoài Chúa ra khôngai có thể ỡ chúng ta làm
đượcviệcgì sinhơníchchophầnrỗichúngtacả!
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Lm Joseph Nguyễn Thái.

Sứ điệp ĐTC Phanxicô nhân
ngày Thế giới cầu cho Ơn gọi
(Thanhlinh.net-Ngày26/04/15)

VATICAN - Chúa nhật thứ tư
Phục Sinh 26-4-15, Chúa nhật
Chúa Chiên Lành, cũng là ngày
Thế Giới cầu cho ơn gọi lần thứ
52, ĐTC chủ sự thánh lễ tại Đền
thờ Thánh Phêrô để truyền chức
linh mục cho 19 Phó Tế như một
cử chỉ khích lệ ơn gọi. Nhân dịp
này, ĐTC đã công bố sứ điệp với
chủ đề “

” để nhắn nhủ các
tín hữu. Trích dẫn sứ điệp của
ĐTC:

Xuất hành, kinh nghiệm
cơ bản về ơn gọi

“Sự hiến dâng cuộc sống
của mình trong thái

ình.

ình trạng ổn
ình,

ình, giải tỏa sự tập trung vào

đ

định giả tạo của m

ộ truyền
giáo chỉ có thể thực hiện được nếu
chúng ta có khả năng ra khỏi
chính m Đó là sự 'xuất hành'
đặc biệt qua việc đáp trả lại tiếng
gọi của Thiên Chúa; để Chúa dẫn
chúng ta ra khỏi t

để lên
đường tiến về Chúa Giêsu Kitô,
đích điểm đầu tiên và cuối cùng,
và là hạnh phúc của đời ta. Thực
vậy, ơn gọi Kitô trước tiên là một
lời mời gọi yêu thương, thu hút và
gửi chúng ta đi xa hơn bản thân
m



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

- Thầy dạy piano và vocal vớ ệm
- Thầy hiệ ệ ục vụ tại 3 nhà thờ:

- Hằ ớp họ ể giúp các em rèn luyện và
biểu diễn với professional artists.

i hơn 10 năm kinh nghi
m đàn và hát phn đang đ

ng năm l c có recital đ
the Christ Cathedral, La Vang, và St. Columban.

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

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

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

Anh Đào Lê714.899-0505 - 24/24

NHAØ QUAØN ABC

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

Giaûng vieân Ñaïi Hoïc Nha Khoa USC
töø naêm 1986

714 633.3336

714 554.4676
714839.9091

714 662.2360

714890.1122
896.9512

Baùc Só NGUYEÃN THÒ BÍCH ÑAØO

Baùc Só NGUYEÃN VIEÄT CÖÔØNG

Baùc Só ÑAËNG PHI LONG, M.D.

BAÙC SÓ NHA KHOA
LEÂ ÑAÏI KHOA, D.D.S.

Dipl. Amer. Board of Internal Med. & Pulmonary Disease

Chuyeân trò: Caùc beänh noäi thöông vaø beänh phoåi, tim, cao maùu, bao töû, ruoät,
tró, gan, tuùi maät, thaän, ñöôøng tieåu, tieåu ñöôøng, böôùu coå, nhieãm truøng, hoa
lieãu, gaày, maäp, phong thaáp, thaàn kinh, nhöùc ñaàu, phoåi, khaùm toång quaùt.

9211 Bolsa Ave. #220
Westminster, CA 92683

(Khu chôï AÙ Ñoâng Market, treân laàu)

2619 W. Edinger, #B1
Santa Ana, CA 92704

(Gaàn goùc Fairview)

714.898.9966 714.241.9038

OPTOMETRY
DIEM D. NGUYEN, O.D.
JOSEPH THINH DO, O.D.
Professional Eyecare * Express Lab.
Fashion Eyewear * Contact Lenses

9565-9567 Bolsa Ave.
Westminster, CA 92683

(Trong khu Bolsa Mini Mall)

8181 Bolsa Ave.
Midway City, CA 92655

10530 Bolsa Ave., #C - Westminster, CA 92683 10161 Bolsa Ave., #206C - Westminster, CA 92683

714.775.8080

714.891.4335/698.8181
St. Catherine Dental

235 E. Katella Ave. - Orange, CA 92867

Chuyeân trò: Beänh noäi thöông, y khoa gia ñình, beänh ngöôøi giaø.
Ñieàu chænh caùc daây thaàn kinh b ñeø eùp, co ruùt: Ñaàu, Maët, Coå, Ngöïc, Buïng,
Cô Quan Noäi Thöông, Töù Chi vaø Coät Soáng cho caùc beänh kinh nieân khoù trò

ị

St. Nicholas Dental
2414 S. Fairview St. #101 - Santa Ana, CA 92704

B.S Y-KHOA HOAØNG KIM HUY D.C., PHD., M.D.

www.heavenly dentistry.com

LOC QUANG DO, DDS & THANH THI DINH, DDS
Nha Khoa Toång Quaùt

Thaåm Myõ vaø Nieàng Raêng - NHAÄN BAÛO HIEÅM

Chuyeân Khoa Ñöôøng Tieâu Hoùa, Bao Töû vaø Gan
- Diplomate American Board of Gastroenterology
- Diplomate American Board of Internal Medicine

CHUYEÂN TRÒ:
Bao töû ñaày hôi, loeùt bao töû, chaûy maùu bao töû,
aên khoâng tieâu, oùi möûa.

Vaøng da, söng gan, chai gan, saïn tuùi maät.
Ñau buïng caáp tính.

: Khoù nuoát, ngheïn thöùc aên, ôï chua.
: Ñau buïng, taùo boùn, tieâu chaûy, ñi caàu ra maùu.
Ñau nhöùc haäu moân, chaûy maùu haäu moân.

Gan:

Thöïc quaûn
Ruoät
Tró:

Trong khu tieäm thuoác taây St. Joseph Pharmacy & Lily’s Bakery - treân laàu chôï Saøigoøn Môùi

Nhaän MEDICAL
MEDICARE vaø BAÛO HIEÅM

Giôø laøm vieäc:
Thöù Hai - Thöù Saùu: 10 AM - 6 PM

Thöù Baûy: 10 AM - 12 PM

BS Nha Khoa NGUYEÃN ÑÖÙC MINH

Chuyeân IMPLANT
BEACH GROVE DENTISTRY

12880 Beach Blvd. #AA
Stanton, CA 90680

7441 Garden Grove Blvd #C, Garden Grove, CA 92841

NHAØ QUAØN AN LAÏC
- Chuyên lo mọi dịch vụ mai táng
- Nhận chuyển thi hài, tro cốt
- Lò hoả táng sạch sẽ và ngay TT/Quận Cam

ể ế ạ ộ ố ờ.
ình trả tr ớ ậ ự.

đi các nơi

- Có th thăm vi ng t i m t s nhà th
- Có chương tr ư c cho h u s
- Có giá thật hạ cho hỏa táng trực tiếp: $585.00

FD 2105

714 489-5571 Khang Lê
Fdr 2980

714 841.6001

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

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

6926 Westminster Blvd
714.891.3344

CHUYEÂN XOÙA TICKET

Kinh Nghieäm - Uy Tín - Taän Taâm

TRAFFIC TICKET FIXERS

14541 Brookhurst St. #B7
Westminster, CA 92683

714-486-1337

9240 E. Valley Blvd.
Rosemead, CA 91770

626-280-3300
Cell:

714-872-1999

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

714839.7660MILE SQUARE DENTISTRY
NHA KHOA TOÅNG QUAÙT & THAÅM MYÕ

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

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

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

USC GRADUATE

Huøng Jim Nguyeãn

714 590.5555James:

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

ẻ ắ
ọ ở

(Giá đ c bi t cho CĐ Công Giáo)ặ ệ

Elaine Vu, Realtor - DRE 01754553

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

Chuyên viên địa ốc
THÀNH THẬT, TẬN TÂM

MUA BÁN NHÀ
SAIGON TOW 24/7
Nhận: Kéo xe khắp nơi.
Mở khóa xe.
Mua xe hư, ụng, cũ.
Mua cả xe bỏ

đ

383-7777
924-0001714

11

Cell: 714-720-8830

NV TOWING

VEÙ MAÙY BAY

NGƯỜI VIỆT

KEÙO XE 24/7

714 200.8683 362.4850

SÔN GIAËT THAÛM
ØMINH SÔN NHA

Caïo saïch ceiling cuõ töø A-Z

714 893.1010
9211BolsaAve. #210Westminster, CA92683

SÓ TAÁN NGUYEÃN
JASON THAI CAO

PHOØNG NHA KHOA - BAÙC SÓ NHA KHOA

(Beân caïnh nhaø haøng Seafood Cove II)
714

823.6855

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

- Bảo hiểm cao,13 n

xuyên bang

đi khắp nơi
ăm

kinh nghiệm

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

ư ư
ư

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

Andy Plumbing 24/24

15972 Euclid St
714.775.7422

5015 W Edinger Ave #H
714.531.2488

Mua xe hư,
c , đ ng.

:
ũ ụ

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

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

ắ ỉ

13802 Brookhurst St. G.G, CA 92843

Global Travel & Services
714-589-2881

�

�

Trung tâm truy tìm và tân
tiến nhất, uy tín nhất. bằng máy

Châm cứu toàn khoa,
, chữa trị ức và các bệ

ời lớn, trẻ em.

MPIC
MRI

high-field, Ultrasound, Mammogram, Digital X-ray, Bone
Scan

BS Nguyên Kha Ph.D, OMD, L.Ac:

Nhận Medicare, bảo hiểm….
khai thông huyệ ạo

ung thư nghẽn tim mạch
Kết quả trong ngày

…..

t đ đau nh nh nan y
ngư

250 Hospital Circle, Westminster, CA 92683

714-899-3498

TRUY TÌM UNG THÖ

714 892.8519

FIVE STARS AUTO REPAIR
Chuyeân söûa

Heä thoáng ñieän vaø hoäp soá

7391 Westminster Ave.
(Ñoái dieän nhaø thôø Westminster)

HUAÁN LUYEÄN VIEÂN NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM
� �

�

� �

� �

� �

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

714839.3891

Baùc Só Nha Khoa
Nguyeãn Maïnh Huøng

D.D.S.

- Giaûng vieân ñaïi hoïc Nha Khoa University
Southern California.

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

15671 Brookhurst St., Westminster, CA 92683

715.4612
561.4388

714

DMV Lic. #4501

Chuyên thông ống cống nghẹt.
Kinh nghiệm, thành thật.

L/L Phước Vũ
714.757-5748

THUNDER'S ROOTER
PLUMBING 24/24

TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE

LIEÂN LAÏC VAÊN PHOØNG ÑEÅ ÑÖÔÏC TIEÁT KIEÄM TOÁI ÑA $$$ !!!

GIAÙ REÛ NHAÁT



LÔØI
CHUÙA

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

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

Ngày      tháng    năm 20110 5 5

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 635 � 3

Cv 10:25-26, 34-35, 44-48
Tv 98:1, 2-3, 3-4

CHUÙA NHAÄT VI PHUÏC SINH

1 Ga 4:7-10
Ga 15:9-17

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

BAØI ÑOÏC II

Trong nhöõng ngaøy aáy, khi tôùi Gieârusalem, Saoloâ tìm
caùch tieáp xuùc vôùi caùc moân ñeä; nhöng moïi ngöôøi ñeàu sôï ngaøi,
khoâng tin raèng ngaøi ñaõ trôû thaønh moân ñeä. Barnaba daãn ngaøi
ñeán gaëp caùc Toâng ñoà vaø ngaøi thuaät laïi cho caùc oâng bieát treân
ñöôøng ngaøi ñaõ thaáy Chuùa theá naøo, ñaõ ñöôïc Chuùa phaùn daïy,
vaø taïi Ñamas ngaøi daïn dó xöng danh Ñöùc Gieâsu theá naøo. Vaø
töø ñoù, ngaøi ra vaøo Gieârusalem vôùi caùc oâng, vaø daïn dó xöng
danh Chuùa. Ngaøi cuõng giaûng daïy cho daân ngoaïi, vaø tranh
luaän vôùi nhöõng ngöôøi Hylaïp; neân hoï tìm caùch gieát ngaøi.
Caùc anh em bieát vieäc ñoù, neân ñem ngaøi xuoáng Xeâsareâa, roài
tieãn ñöa ngaøi veà Tarxeâ. Hoäi thaùnh ñöôïc bình an trong mieàn
Giuñeâa, Galileâa vaø Samaria, soáng trong söï kính sôï Chuùa,
ñöôïc xaây döïng vaø ñaày ôn an uûi cuûa Thaùnh Thaàn.

(26)

Caùc con thaân meán, chuùng ta ñöøng yeâu baèng lôøi noùi vaø
mieäng löôõi, nhöng baèng vieäc laøm vaø chaân thaät. Do ñoù,
chuùng ta bieát mình thuoäc veà söï thaät, vaø seõ ñöôïc vöõng loøng
tröôùc maët Chuùa. Vì neáu loøng chuùng ta coù khieån traùch chuùng
ta, thì Thieân Chuùa coøn lôùn hôn loøng chuùng ta vaø Ngöôøi

Cv 9:26-31

Baøi trích saùch Toâng Ñoà Coâng Vuï.

Tv 21:26b-27, 28, 30, 31-32

Bôûi Chuùa maø lôøi con ca ngôïi vang leân trong ñaïi hoäi,
con seõ laøm troïn nhöõng lôøi khaán höùa cuûa con,
tröôùc maët nhöõng ngöôøi toân sôï Chuùa.
Baïn cô baàn seõ aên vaø ñöôïc no neâ,
nhöõng keû tìm kieám Chuùa seõ ca khen Chuùa:
“Taâm hoàn caùc baïn haõy vui soáng tôùi muoân ñôøi.”

Thieân haï seõ ghi loøng vaø trôû veà vôùi Chuùa,
khaép cuøng bôø coõi ñòa caàu;
vaø toaøn theå baù taùnh chö daân seõ phuû phuïc tröôùc thieân nhan
Chuùa.
Bao ngöôøi nguû trong loøng ñaát seõ toân thôø duy moät Chuùa,
bao keû naèm xuoáng buïi tro seõ saáp mình tröôùc thieân nhan.
Vaø linh hoàn con seõ soáng cho chính Chuùa.

Mieâu dueä con seõ phuïc vuï Ngaøi,
seõ töôøng thuaät veà Chuùa cho theá heä töông lai,
vaø chuùng keå cho daân haäu sinh bieát ñöùc coâng minh Chuùa,
raèng: “Ñieàu ñoù Chuùa ñaõ laøm.”

1 Ga 3:18-24

Baøi trích thö thöù nhaát cuûa Thaùnh Gioan Toâng Ñoà.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Ñ. Laïy Chuùa, bôûi Chuùa maø lôøi con ca ngôïi vang leân
trong ñaïi hoäi.

.

.

.

Đ

Đ

Đ

thoâng bieát moïi söï. Caùc con thaân meán, neáu loøng chuùng ta
khoâng khieån traùch, thì chuùng ta tin töôûng nôi Thieân Chuùa,
vaø baát cöù ñieàu gì chuùng ta xin, thì chuùng ta cuõng ñöôïc Ngöôøi
ban cho, vì chuùng ta giöõ giôùi raên Ngöôøi vaø laøm ñieàu ñeïp
loøng Ngöôøi. Vaø ñaây laø giôùi raên cuûa Ngöôøi: Chuùng ta phaûi
tin vaøo thaùnh danh Con cuûa Ngöôøi laø Chuùa Gieâsu Kitoâ, vaø
phaûi thöông yeâu nhau, nhö Ngöôøi ñaõ ban giôùi raên cho chuùng
ta. Ai giöõ caùc giôùi raên cuûa Ngöôøi, thì ôû trong Ngöôøi vaø
Ngöôøi ôû trong hoï. Do ñieàu naày maø chuùng ta bieát Ngöôøi ôû
trong chuùng ta, ñoù laø Thaùnh Thaàn maø Ngöôøi ñaõ ban cho
chuùng ta.

Chuùa phaùn: “Caùc con haõy ôû trong
Thaày, vaø Thaày ôû trong caùc con; ai ôû trong Thaày, keû aáy seõ
sinh nhieàu traùi.”

Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng: “Thaày
laø caây nho thaät, vaø Cha Thaày laø ngöôøi troàng nho. Nhaønh
naøo trong Thaày khoâng sinh traùi thì Ngöôøi chaët ñi, coøn nhaønh
naøo sinh traùi thì Ngöôøi tæa saïch ñeå noù sai traùi hôn. Caùc con
ñaõ ñöôïc tæa saïch nhôø lôøi Thaày ñaõ noùi vôùi caùc con. Caùc con ôû
trong Thaày, vaø Thaày ôû trong caùc con. Cuõng nhö nhaønh nho
töï noù khoâng theå sinh traùi ñöôïc, neáu khoâng dính lieàn vôùi caây
nho, caùc con cuõng vaäy, neáu khoâng ôû trong Thaày. Thaày laø
caây nho, caùc con laø nhaønh. Ai ôû trong Thaày vaø Thaày ôû trong
ngöôøi aáy, keû aáy seõ sinh nhieàu traùi, vì khoâng coù Thaày, caùc
con khoâng theå laøm ñöôïc gì. Ai khoâng ôû trong Thaày, thì bò
vöùt ra ngoaøi nhö nhaønh nho, vaø seõ khoâ heùo, ngöôøi ta seõ thu
laïi, quaêng vaøo löûa cho noù chaùy ñi. Neáu caùc con ôû trong
Thaày, vaø lôøi Thaày ôû trong caùc con, thì caùc con muoán gì, cöù
xin, vaø seõ ñöôïc. Ñaây laø ñieàu laøm Cha Thaày ñöôïc vinh hieån
laø caùc con sinh nhieàu traùi, vaø nhö theá caùc con trôû neân moân
ñeä cuûa Thaày.”

Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

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

�

�

ALLELUIA

Alleluia, alleluia.

Alleluia.

PHUÙC AÂM

Ga 15:4a, 5b

Ga 15:1-8

Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Gioan.

- Chúa Nhật 03-05-2015 Chúa Nhật V Phục Sinh.
- Chúa Nhật 10-05-2015 Chúa Nhật VI Phục Sinh.

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

10

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

photostudiotony.com
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

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

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)

Nhà Tĩnh Tâm Bé Nhỏ
714.932-3800

A Little Retreat House

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

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.

Luật Sư PHẠM VĂN PHỔ: ẶC TRÁCH BẢO LÃNHĐ
Đ u Tư, Con Nuôi (các Ti u  Bang)

Tai N n, Living Trust ( alifornia)
ầ ể

ạ C
14541 Brookhurst Street, B-10
Westminster, C 92683

#
A 714-839-7818
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PHƯỚC HẠNH TRAVEL & TOURS
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Vào tháng 9-2015, ại Hội Thế Giới về ình

Nhân dịp này ớc Hạnh Travel & Tours

- Một ặc biệt gồ và Du
Ngoạn miề ỳ và Canada

ớc Hạnh Travel & Tours,

Đ Gia Đ

Tour đ
n Đông Hoa K

sẽ ợc
tổ chức tại Philadelphia từ ế

ức Giáo Hoàng Francis sẽ tới chủ tọa kế ại Hội vào
hai ngày thứ Bảy 26-9 và Chúa Nhật 27-9. Thánh lễ ại trào

ức Thánh Cha chủ tế tạ ờng Liberty Square
Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, vào sáng Chúa Nhậ

ể kế ại Hội.
sẽ hợp tác với

các hộ ể tổ chức chuyế ự ại Hội nói trên.
1 - Cho cá nhân từng quý vị: Cung cấ ề
(khách sạn nếu cần).
2 - Cung cấp chuyế ồm máy bay, tour bus và lịch trình
chuyế ầu của các hộ
3

. Chuyế
ệt này bao gồ ức Thánh Cha tạ

ẽ tham quan thắng cảnh và kính viếng
các linh tích tại Washington DC, New York, thác Niagara
Falls, Montreal, St. Joseph's Orat ền Thánh Giuse),
Q ờng
ThánhAnna).

ể biết rõ các chuyế ạc:

9319 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683

đư
ngày 22 đ

i công trư

i đoàn đ
p máy bay đi và v

n đi theo yêu c i đoàn.

m 2 ngày đón chào Đ

uebec, St. Ann de Beaupre (Vương Cung Thánh Đư

n đi trên đây xin liên l

n 27 tháng 9 - 2015.
Đ t thúc Đ

đ
do Đ

t
27-9 đ t thúc Đ

n đi tham d Đ

n đi g

n tour đăc
bi i
Philadelphia, sau đó s

ory (Đ

Đ

Phư

m 9 ngày: Hành Hương

Phư

Tel: 714-897-2366; Cell: 714-598-7854
Email: phambb@yahoo.com

THÔNG BÁO TĨNH HUẤN: CHỦ ĐỀ:
THÁNH THỂ: Nguồn Sống Của Người Kitô Hữu.

ĐGH. Phanxicô, vào ngày 13/03/2015 đ
ăm Thánh đặc biệt, được gọi là:“Năm Thánh

L ương Xót”. Bắt đầu vào ngày 08/12/2015
đến 20/11/2016.
Để t Đạo Thánh
Thể nơi L ương Xót trước khi bước vào
Năm Thánh

Huynh Đoàn Thánh Thể kết hợp với quí Lm. Th ộc
D

Trân trọng Kính Mời Cộng Đồng Dân Chúa mọi
thành phần, không phân biệt Hội Đoàn, Đoàn Thể cố
gắng đến tham dự.

HĐTT. Phêro Vũ Đức Bảo

ã công bố
mở N

òng Th

ìm hiểu, học hỏi sâu xa ý nghĩa Linh
òng Chúa Th

- u
òng Thánh Thể Việt Nam tổ chức buổi Tĩnh Huấn

,

Trân trọng kính mời.
Thày PT. Joseph Nguyễn Ánh
TM.

:
“Chứng Nhân Lòng Chúa Th

Thời gian: Thứ Bảy ngày 09/05/2015 từ 2:00 pm -
5:00 pm

,

ương Xót Nơi
Thánh Thể”.

Địa điểm: 730 S. Euclid St. Santa Ana, CA 92704
(Hội trường Giáo Xứ ST. BARBARA)

Vases

1) Hành hươ ức Mẹ Guadalupe & Oxcala –Tắm biển Cancun (5-sao)
10 tháng 12 LM. Nhạc Sĩ Hả ,

2) Hành hươ ức Mẹ Âu Châu (4 : $4,300 có bảo hiểm, 3 bữ
/ngày)

– : LM. Hà Đăng Đòan
– : Ô. Hoàng Minh Thắng

ng Đ
3 i Đăng

ng Đ a
ăn

Đ.

8 ngày từ ến .

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

đ Linh hướng:

nước

Linh hướng
Linh hướng

SDD

(Phila)
(Rome)Fatima,

Lộ ức, Santarem, Lisieux, Paris, Rome, Assisi, Lanciano, San Giovanni

Xem nhiều bằng chứng của các linh hồn

(Phila)
(Tustin)

Đ
�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

Triều kiế ức GH, ộ HY Thuận, 4 cửa                            2 phép lạ Thánh Thể
Cầu thang thánh, Mẫu Thánh Giá thật, ảng treo “Vua dân Do Thái”
Cha Piô với 5 Dấu Thánh, Thánh Têrêsa Hài Đồng, Thánh Phanxicô & Thánh Claire
Paris: Thánh Catherine Laboure, St Louis & St Vincent de Paul Nhà thờ ức Bà Paris

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

Brazil: dâng thánh lễ dưới bức tượng Chúa Cứu Thế ĩ ại, kỳ quan mới thế giới
ức Mẹ Aparecida (bổn mạ ức Mẹ Lujan (bổn mạng Argentina)

Thác nước lớn I thế giới Iguassu Falls: tham quan thác cả 2 bên Brazil & Argentina
Buenos Aires: dâng thánh lễ nơi Đức Mẹ hiện ra từ1983 – 1990 (Vatican công nhận)

ặc biệt: quê hương đương kim GH Phanxicô, tham quan các nơi Ngài sống & làm việc
Lima: nhà, tu viện, phòng ngủ & mộ của vị ộc: St Martin de Porres

ế giới (world-heritage listed) hùng vĩ & nổi tiếng.

n Đ Thăm m Năm Thánh,
Đinh & Gai & b

Đ
Đ n & ăn t

v đ
Đ ng Brazil) & Đ

Đ
Thánh đen quen thu

Machu Picchu: di tích văn hóa th

OPTIONAL: gửi từ Luyện Ngục

Linh hướng:
Linh hướng:

Linh hướng

Linh hướng:

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

3) Hành hươ ấtThánh &Tắm biển Dead Sea (11 ngày)
8 tháng 6 LM. Trịnh Minh Quân

6 16 tháng 11 LM. Trịnh Ngọc Danh

4) Hành hương Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Peru + St Martin de Porres)
: LM. Chris Phạm QuốcTuấn

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

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

7) Hành hương ức Mẹ LaVangViệt Nam & ChaTrương Bửu Diệp
30 tháng 9 - L.M. NguyễnVinh Sơn

ng Đ

Đ

đ

Đ

�

�

từ 29/5 ến .
từ ến .

15 ngày từ 30/9 ến 14 tháng 10 -

14 ngày, từ

từ

15 ngày từ ến

đ
đ

đ

16 đ

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

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

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

Haønh Trình Ñöùc Tin naêm 2015

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&

4 � Chuùa Nhaät ngaøy 3-5-2015  -  Chuùa Nhaät V Phuïc Sinh

SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 3 10-5-2015đến Chúa Nhật-5-2015

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 : -

Fifth Sunday of Easter (B)
John 15: 1-8

Chúa Nhật 03-05-2015

ứ 07-05-2015

Thứ Sáu 08-05-2015

Thứ Bảy 09-05-2015

Chúa Nhật 10-05-2015

- Dòng Ba Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 pm
- Cursillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:00 pm
- ỷ ệ ố
- Giáo Xứ Hà Nội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 05:00 pm

- Ơn Thiên Triệu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
- Sinh Viên C.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm
- Cursillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

- Sinh Viên C.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm
- ình Nazareth . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

- Thánh Lễ Cho Người Khuyết Tật . . . 01:30 pm – 05:00 pm
- Lớp computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 04:00 pm

- Đ ng Hương Trung chánh . . . . . . . . . 09:00 am – 04:30 pm
- Tạ Ơn Thượng Thọ . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 01:00 pm

K ni m 50 năm hôn ph i. . . . . . . . . . 10:00 am – 12:00 pm

Gia Đ

ồ

Th Năm

Jesus said to his disciples: “I am the true vine, and my Father is
the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear
fruit, and every one that does he prunes so that it bears more fruit. You
are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in
me, as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own
unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in
me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I
in him will bear much fruit, because without me you can do nothing.
Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch
and wither; people will gather them and throw them into a fire and
they will be burned. If you remain in me and my words remain in you,
ask for whatever you want and it will be done for you. By this is my
Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples.”

"They even refused to believe that he was a disciple." –Acts 9:26
Paul had been a notable sinner. By the grace of God, Paul became

a new convert to Christianity. Many in the Jerusalem community
couldn't believe Paul's conversion was sincere. "They even refused to
believe that he was a disciple" (Acts 9:26). Paul was notorious for
persecuting the Church. Understandably, the Christians didn't trust
Paul. They may have thought he was pretending to be a Christian so
he could later arrest them (seeActs 26:10).

Scripture cautions against too readily taking new believers at their
word. When the new generation of Israelites promised to serve the
Lord, Joshua wanted extra assurance of their willingness to commit
themselves to the Lord (Jos 24:19ff). John the Baptizer didn't believe
the Sadducees and Pharisees as they came forward to be baptized. He
challenged them to "give some evidence that" they meant to reform
(Mt 3:8). Similarly, Paul advises the Church not to promote a new
convert too quickly, "lest he become conceited" (1 Tm 3:6).

Are you a new disciple of Jesus? If you face this situation of not
being readily accepted by the community, take Jesus' advice. Humble
yourself before God and concentrate on bearing fruit (Jn 15:16).
Accept your cross as a pruning from the Father, your loving
Vinegrower, Who always does what is best for you (Jn 15:1-2). Bear
the fruit of "patient endurance, kindness, generosity, faith, mildness,
and chastity" (Gal 5:22-23) and "good deeds" (Eph 2:10).
"Give...evidence" of your belief in Jesus (Mt 3:8). Glorify God by
bearing much fruit and being His faithful disciple (Jn 15:8). "That
should be the proof they need" (Mt 8:4).

Father, prune me any wayYou choose. I am allYours.
"I will fulfill my vows." – Ps 22:26

Praise Jesus, Who continues to disciple us into His
Kingdom.

- James, Son of Alphaeus: We know nothing of this man
except his name, and of course the fact that Jesus chose him to be one
of the 12 pillars of the New Israel, his Church. He is not the James of
Acts, son of Clopas, “brother” of Jesus and later bishop of Jerusalem
and the traditional author of the Letter of James. James, son of
Alphaeus, is also known as James the Lesser to avoid confusing him
with James the son of Zebedee, also an apostle and known as James
the Greater. Philip: Philip came from the same town as Peter and
Andrew, Bethsaida in Galilee. Jesus called him directly, whereupon
he sought out Nathanael and told him of the “one about whom Moses
wrote” (John 1:45). Like the other apostles, Philip took a long time

Reflection: SHOW ME THE FRUIT

Prayer:
Promise:
Praise:

Saints of the week
5.3

coming to realize who Jesus was. On one occasion, when Jesus saw
the great multitude following him and wanted to give them food, he
asked Philip where they should buy bread for the people to eat. St.
John comments, “[Jesus] said this to test him, because he himself
knew what he was going to do” (John 6:6). Philip answered, “Two
hundred days' wages worth of food would not be enough for each of
them to have a little [bit]” (John 6:7). John's story is not a put-down of
Philip. It was simply necessary for these men who were to be the
foundation stones of the Church to see the clear distinction between
humanity's total helplessness apart from God and the human ability to
be a bearer of divine power by God's gift.

- St. John of Avila(1500-1569) Born in the Castile region of
Spain, John was sent at the age of 14 to the University of Salamanca to
study law. He later moved toAlcala, where he studied philosophy and
theology before his ordination as a diocesan priest. After John's
parents died and left him as their sole heir to a considerable fortune, he
distributed his money to the poor. In 1527, he traveled to Seville,
hoping to become a missionary in Mexico. The archbishop of that city
persuaded him to stay and spread the faith inAndalusia (southwestern
Spain). During nine years of work there, he developed a reputation as
an engaging preacher, a perceptive spiritual director and a wise
confessor. Because John was not afraid to denounce vice in high
places, he was investigated by the Inquisition but was cleared in 1533.
He later worked in Cordoba and then in Granada, where he organized
the University of Baeza, the first of several colleges run by diocesan
priests who dedicated themselves to teaching and giving spiritual
direction to young people. He was friends with Sts. Francis Borgia,
Ignatius of Loyola, John of God, John of the Cross, Peter ofAlcantara,
and Teresa ofAvila. John ofAvila worked closely with members of the
Society of Jesus and helped their growth within Spain and its colonies.

5.9
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Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 197

Lịch Trình Gây Quỹ Tự Túc 2015 cho Trung Tâm Công Giáo
tại các Cộng Đoàn.

Thông BáoVề Đêm Gia Đình NazarethTháng 5, 2015

ại Hội XVI của Hội BảoTrợ ƠnThiênTriệu GP. Đà Nẵng

Văn ph

đến Thứ Năm lúc 9am – 4

CĐ St. Columban 3 5
CĐ St. Barbara 10 5

CĐ St. Polycarp 23 & 24 5
CĐ Westminster Th 25 & 26 7
CĐ Thánh Linh Th 8 & 9 8

sẽ thuyết giảng về chủ đề

ăm 2014
vừa qua. Gần đây, nhiều giám mục,

Tất cả gia đ
đ

Đ

Gia Đ

Quý Đ

đ Đ

òng Trung Tâm sẽ nhận
97, khai mạc ngày 16-17 tháng 5, 2015

òng TTCG ghi danh
từ Thứ Hai pm. Hạn chót ghi danh là ngày
4 tháng 5/2015 ã ghi danh. Chứng chỉ
sẽ cấp sau khi học viên tham dự và hội

ình c

trên website:www.vncatholic. net, h
: hiepthong2013@ gmail. com.

- . Thứ Bảy 2-5 & Chúa Nhật -
- . Thứ Bảy 9-5 & Chúa Nhật -
- . Thứ Bảy 16-5 & Chúa Nhật 17-5
- . Thứ Bảy -5 Chúa Nhật -
- . ứ Bảy -7 Chúa Nhật -
- . ứ Bảy -9 Chúa Nhật -

ìn

ình
Thế Giới tại Philadelphia,

ình n

ình công giáo cùng
ình và gia ình phục vụ Giáo Hội.

Trong phần Xã Hội & Gia ình, sẽ
trình bày về

ình Nazareth xin trân trọng kính mời.

Trân trọng kính mờ ức Cha, Quý Cha, Quý Thầy Sáu, Quý
Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Vị Hộ ình, thuộc Hội Bảo Trợ

ệu Giáo Phậ ẵng, ến tham dự Thánh Lễ ồng Tế
ợc tổ chức tại: (1538 N.

Century Blvd., SantaAna, CA92703)

đơn ghi danh cho lớp Dự Bị Hôn
Nhân Khoá 1 . Những bạn
nào muốn tham dự khoá học này xin đến văn ph

. Không hoàn tiền lại sau khi đ
đầy đủ điều kiện. Xin nhắc

nhở các học viên ngoài việc học lớp Dự Bị Hôn Nhân, phải liên lạc
trực tiếp với các Cha Quản Nhiệm hoặc Cha Xứ nơi m ư ngụ để
lập hồ sơ hôn phối.

Đơn ghi danh có thể lấy oặc
qua email

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

CĐ Tam Biên

Đêm Gia Đ h Nazareth Tháng 5, 2015 sẽ được tổ chức vào thứ
Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2015 tại Trung Tâm Công Giáo, từ 7 đến 9
giờ tối.

Trong chiều hướng học hỏi để chuẩn bị cho Đại Hội Gia Đ

một đề tài nóng bỏng được bàn cải trong cuộc họp
Thượng Hội Đồng Giám Mục về Hôn Nhân và Gia Đ

thần học gia, chuyên gia Kinh
Thánh… muốn xét lại tính bất khả phân ly nầy. Tại sao cách diễn dịch
Lời Chúa của các giáo phái như Chính Thống Giáo và Tin Lành khác
với giáo huấn Công Giáo khi áp dụng vào đời sống Kitô hữu.

nhau học hỏi để bằng cách nào đó
Giáo Hội có thể phục vụ gia đ

i Viên và Gia Đ Ơn
Thiên Tri n đà N
đư

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.

Lm. Nguyễn Uy Sỹ, cựu Giám Đốc
Trung Tâm Công G

“Những Dịch Vụ Giúp Đ Cho Các Gia Đ
Đặc Biệt về

iáo “Tính Bất Khả
Phân Ly Trong Hôn Nhân và Vai Trò của Tòa Án Hôn Phối
Trong Giáo Hội”,

Bác Sĩ Nguyễn Thanh-Tâm,
ỡ ình Có Con

Em hoặc Cá Nhân Có Nhu Cầu Thể Xác, Tâm Thần”

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Thánh Lễ : 12 giờ t n t n

Đ

i

rưa, gày 17 háng 5 ăm 2015

�

�

Cầu cho chúng ta biết khước từ nền văn hoá của
sự thờ ơ, để quan tâm đến những nỗi thống khổ của tha
nhân, nhất là những người bệnh tật và nghèo khó.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin cho
các Kitô hữu đang sống trong các bối cảnh thế tục, luôn sẵn
sàng để rao giảng về Đức Giêsu.

Ý chung:

Ý truyền giáo:

Sau Thánh Lễ có phần ẩm thự ghệ ổi tâm
tình.

c và văn n , trao đ

Kính mong quý vị tham dự ủ.
ều Hành: Hộ ởng: Phêrô Hoàng Trọng

Giáo xứ chánh tòa Chúa Kitô kính mời cộ òan tham dự Thánh
Lễ kiệu và dâng hoa kính ức Mẹ vào Th .
Ngày này n m 1917 kỷ niệm lần thứ nhấ ức Mẹ hiện ra với ba trẻ
Lucia, Jacinta và Phanxicô là ba bé ch n chiên thuộ ình nghèo
làng quê Fatima, nước Bồ ào Nha.

- 5:30 PM: Thánh Lễ tiếng Việt Nam

- 6:00 PM: tập họp trước Nhà Thờ Lớn Arboretum kiệ ức
Mẹ và Kinh Mân Côi chung quanh sân nhà thờ.

- 7:00 PM: Mỗi người sẽ ượ ể ức Mẹ và
Thánh Lễ tiếng Mỹ) trong Nhà Thờ Lớn. Mọi thắc mắc xin liên lạc
Sr. Thùy Trang tại 714-971-2141.

đông đ
TM. Ban Đi

ng đ

t Đ
c gia đ

u Đ

c phát hoa đ dâng cho Đ

i trư

Đ
ă

ă
Đ

đ

� Dâng HoaVà Kiệu ức Mẹ

,

( )

(

Đ

ứ Tư ngày 13 tháng 5

�

�

Lớp Piano Hè 2015

Khóa Học Hè 2015

(714) 265-

Trung Tâm Giáo Dục Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sẽ mở lớp
piano vào ngày Thứ Sáu mỗi tuần, học từ 3:30 pm - 5:00pm tại
TrungTâm Công Giáo

Mọi thắc mắc xin liên lạc (714) 265-1181

ụ ồ ễ ậ ộ
ộ ọ ụ ụ ộ ồ ệ

ậ ọ

Hội sẽ mở “Khóa Học Hè” cho các em học sinh từ lớp Mẫu
Giáo đến lớp 12 vào mùa hè 2015, với thành phần giáo viên ưu
tú củaTrungTâm. Chương trình Học Hè năm nay sẽ hoàn toàn
đổi mới để bảo đảm chất lượng và có thể giúp các em học sinh
nhiều hơn trong những lãnh vực sau:

Giúp các em ôn bài, chuẩn bị, và học trước để nắm vững
nhữ ế ủ ữ ọ ệ

ữ ọ à Toán trước khi các em nhập trường vào
tháng 9.

Học thêm các lớp năng khiếu như Computer, Âm nhạc,
Piano, Ca Hát, Dance, Arts and Crafts, Thể dục Thể thao như
Volleyball, Basketball, Soccer, Badminton.

Phụ huynh và các Thầy Cô sẽ liên lạc thường xuyên để
giúp các em trong những môn cần thiết.

ữ ờ ạ ã hoàn tất bài
vở để hướng dẫn các em về Đức Dục vàThể Dục.

Khai Giảng: THỨ BA, 6/30/2015, 1538 N. Century Blvd.,
Santa Ana, CA 92703 (Góc đường Harbor vàWestminster)

Mỗi tuần học từ THỨ HAI tớiTHỨ NĂM

Khóa Buổi Sáng từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Khóa Buổi Chiều từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều

ắ ầ ừ ứ ờ làm việc.
Mọi thắc mắc, xin liên lạc số điện thoại

Trung Tâm Giáo D c “H ng Y Nguy n Văn Thu n”, thu c
H i Hy V ng Ph c V C ng Đ ng, Trung Tâm Công Giáo Vi t
Nam, Giáo Ph n Orange, trân tr ng thông báo:

ng lý thuy t c a nh ng môn h c chính: Anh Văn, Vi t
Ng , Khoa H c v

Có nh ng gi sinh ho t sau khi các em đ

Ghi danh b t đ u t Th Hai, 5/4/2015 trong gi

O

O

O

O

1181.

Ông Rôcô Trầ ức Nhã

714-596.9143 & 655.1966

n Đ
Hộ ởngi Trư

LM. Phêrô Nguyễn Văn Tuyên

714-454.4822
Linh Hướng

Trọng Kính Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ Na

Đan Viện, 21010 Lucerne Valley Cutoff, Lucerne
Valley, CA92356

đó

m Nữ
và toàn thể cộng đoàn dân Chúa,

ơn Chúa và tri ân Thánh Cả Giuse cùng
cám ơn Các Ân Nhân và Thân Hữu, Đan Việ tổ
chức Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Bổn Mạng Cộng đoàn và cầu
nguyện đặc biệ ữu và Các Thành Viên
Gia đ

Thánh Lễ Bổn Mạng không chỉ là dịp để Cộng đoàn Đan Viện và
Các Ân Nhân cùng Thân Hữu hiệp một

ơn và cầu nguyện cho nhau, mà c ơ hội thuận tiện
để mọi người gặp gỡ, thắt chặt và thăng tiến t ương thân tương
ái và mối dây liên kết Các Thành Viên Gia Đ

, Đan Viện và Ban Điều Hành tha thiết kính mời
bớt thời gian đến với Chúa và với nhau dưới sự che chở và

chuyển cầu đặc biệt của Thánh Cả Giuse trong ngày Đại Lễ này
TM. Cộng Đoàn Đan Viện và Ban Điều Hành,

Với tâm tình chúc tụng tạ
n Xitô Thánh Giuse

t cho Các Ân Nhân, Thân H
ình Thánh Giuse vào lúc

tại
.

lòng một ý dâng lên Chúa
tâm tình tạ òn là c

ình t
ình Thánh Giuse tại Sa

Mạc Hồng Ân.
Trong tâm tình
Quý Vị

.

10:30AM ngày Chúa Nhật 3 tháng
5 năm 2015,

THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ TRỌNG THỂ
KÍNH THÁNH GIUSE THỢ

P.S. - Cơm trưa sẽ được Ban Điều
Hành dọn mời mọi người ngay
sau Thánh Lễ.

Để việc tổ chức được chu đáo,
xin Qu ười
tham dự cho Đan Viện hoặc Ban
Tổ Chức.

-
ý Vị vui lòng báo số ng

cũng vui lòng gọi:
Những ai cần đi xe bus,

xin Ô.

Phụng: (714) 622-8734.

Đặng
Khắc Hữu: (714) 531-
6958/(714)-675-8821, hoặc Bà
Nguyễn

Lm. M. Antôn Phạm Sĩ Hanh, O.Cist.

SAINT JOSEPH MONASTERY
Phụ Trách Đan Viện

21010 Lucerne Valley Cutoff
P.O. BOX 960 - Lucerne Valley, CA 92356
Tel. 714-625-9466
Email: saintjoseph.ocist@yahoo.com

Kính thưa: Đ ơ và
Tu S

Tu Hưu Trí t

và đư
vào lúc 5 gi Sáu ngày 5 201

Tu Hưu Trí t

ức Cha Phụ tá, Quý Cha, Thầy Phó Tế, Quý S
ỹ Nam Nữ, Quý Ân Nhân và Cộ ồng Dân Chúa.

Hội Bảo Trợ Nữ ại Việt Nam trân trọng kính mời
Quý Ân Nhân và Cộ ồng Dân Chúa tham dự

sẽ ợc tổ chức:
ờ 30 thứ 8- - 5 tại

13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840 (góc
Chapman & Lewis)

vào lúc 6 giờ 30 chiều cùng ngày tại
13280 Brookhurst St., - Garden Grove, CA92843

714-534-3996.
Sự hiện diện của Quý Ân Nhân và Cộ ồng Dân Chúa thể
hiện Tâm Tình
ần sự ỡ vào những ngày cuố ời.

Hội Bảo Trợ Nữ ại Việt Nam Trân Trọng Kính Mời.

ng Đ

ng Đ

ng Đ
nay đang

c giúp đ i đ

“Ai cho Anh Em uống mộ ớc,vì lẽ anh em thuộc về
ấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, n ờ ất phầ

ở ”
“Hãy ghi nhớ Lờ ã dậy rằ “ ì
có ph ớ ận lãnh.”

(góc
Westminster)

t chén nư
gư n

thư
i Chính Chúa Giêsu đ

ư c hơn là nh

Đ i đó không m
ng đâu

ng: Cho đi th

Thánh Lễ Tạ
ệc Tri Ân

- Thánh Lễ Tạ

- Tiệc Tri Ân:

Ơn Ti
Ơn:

Giáo Xứ Saint Callistus - Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô,

nhà hàng
Furiwa,

“Tri Ân Quý Sơ ộ ời Phục Vụ”m t đ ,

HOÄI BAÛO TRÔÏ NÖÕ TU HÖU TRÍ VIEÄT NAM

P.O. Box 6253 - Santa Ana - CA 92706
Tax ID # 20-2972346 - Tel.: 714-596-9143

Support of Retired Sisters in Vietnam Foundation
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HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ
tại PORTUGAL, SPAIN, FRANCE, MEDJUGORJE

Từ 15-10-2015 28-10-2015. Giá: $3,999 bao gồm vé bay khứ hồi
LAX

i) do Cha Phêrô Nguyễn Thành-Tài Liên lạc: Olivia
Suplemento (714) 856-5820 / Diệp Nguyễn (714) 548-0847.

2
ủ

. Rồi c, France, xem
nadette, dự thánh lễ tại “Gotto of Apparitions”. Rồi
ngắm

, sẽ

C
. (Tuỳ thuộc vào sức khỏe và thời khoá biểu của họ). Hạn

chót ghi danh: 29-5-2015.

Đến
ăn mỗi

Đến Lisbon, ở

đi “Santiago de Compostela” thăm mộ của Thánh
đi Lộ Đứ

(visionaries) tiếp xúc với Đức Mẹ lần đầu.

, thuế phi trường, di chuyển, khách sạn, hai bửa ngày (điểm
tâm và tố linh hướng.

ngày tại Fatima, thăm viếng nhà nguyện “Chapel of
Apparitions”, Vương Cung Thánh Đường và mộ c a Francisco, Jacinta và
Lucia. Sau đó Tông Đồ
Giacôbê những di tích lịch sử và thánh tích
liên hệ đến Thánh Ber
được hướng dẫn đi thắng cảnh suối và chỗ tắm chữa lành.
Madjugorje là địa điểm cuối cùng dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh James
và cùng đường này sẽ đến “Apparition Hill”, nơi mà những người trẻ

ó thể sẽ được gặp một trong
những người này

Chuyến hành hương 12 ngày từ 26/10-6/11/2015 gồm: Roma,
nước àng vào sáng 28/10 và thăm
Roma. Đến Collevalenza nơi Mẹ Thánh Speranza làm phép lạ và ở 2
đêm (theo yêu cầu của một số người đ đi trước đây). Thăm
Assissi của Thánh Phanxico và thánh Clara. Sang Medjugorje.
Bosnia. Có cuộc đi thăm thành cổ Dubrovnik ở nước Croatia. Dự
buổi hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje. Lm John Hà Trần là
cha linh hướng.
Gi : $3,400 bao gồm cả tiền tips cho các tour guides và các tài xế.
Ghi danh càng sớm càng tốt. Deposit 500 USD trước để giữ chỗ. Có
35 chỗ thôi. Hạn chót đóng đủ số tiền là 1/6/2015. Đóng sau ngày
ấy th

Ý, dự buổi triều kiến Đức Giáo Ho

ã từng

á

ì cộng thêm 100 USD.
LL: Kim Hà (714 265-1512), email: memaria2000@yahoo.com

Kim Hà, www.memaria.org

THÔNG BÁO HÀNH HƯƠNG 3 Nước:
Ý, MEDJUGORJE VÀ DUBROVNIK, CROATIA,

TỪ 26/10/2015-6/11/2015 (12 NGÀY)

10512 BOLSA AVE # 103
WESTMINSTER, CA 92683

www.justdentals.com
714-265-1833

Check us out
on YELP

JUST DENTAL

Refer a Friend & get a FREE Gift Card

Accept Medi-cal and Insurances

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

làm tê cánh tay, bàn tay

d n

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

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

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

Tel. (714) 554-5304



Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 635 7�

(tiếp theo trang 1)

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

mình, kh

ìm lại bản thân, hay
: “Kinh nghiệm xuất hành chính là mô hình của

Tiến trình xuất hành
h

i mừng và ý nghĩa”. TinMừng là Lời giải thoát
chúng ta, biến

ơi lênmột “cuộc xuất hành trường kỳ ra khỏi cái tôi bị
khép kín để giải thoát nó qua sự hiến thân, và nhờ đó tiến về sự
t đúng hơn là sự khám phá Thiên Chúa”.

i và
biến đổi, luôn luôn tiến bước, đi từ sự chết đến sự sống như
chúng ta cử hành trong toàn thể mục vụ: đó là một năng động
vượt qua.
ướng về Thiên Chúa và tha nhân như thế làm cho đời sống

chúng ta đầy vu
đổi và làm cho đời sống chúng ta trở nên tươi

đẹp hơn. Thật là đẹp dường nào khi để cho tiếng gọi của Chúa
làm cho chúng ta ngạc nhiên, đón nhận Lời Chúa và bước theo
vết của Chúa Giêsu, trong sự thờ lạy mầu nhiệm Thiên Chúa
và quảng đại hiến thân cho tha nhân! Cuộc sống của các bạn
ngày càng trở nên phong phú và vui tươi hơn!”

ĐTC tiếp

ĐTC cũng khẳng định rằng: “

đ

đời
sốngKitô. Kinh nghiệm ấy hệ tại thái độ luôn tái hoán cả

�

�

ĐứcThánh Cha tiếp 120 thành viên Quỹ Gioan Phaolô
2

Vatican tổ chức xổ số lần thứ 2 làm việc nghĩa

(VietVatican.org- Ngày 25/04/15)

(VietCatholic. net- Ngày 25/04/15)

VATICAN. Sáng ngày 25-4-15 ã tiếp
kiến và khích lệ các thành viên và thân hữu của Quỹ Gioan
Phaolô 2. Lên tiếng trong dịp này,

ình phụ tử của
thánh Gioan Phaolô 2 tiếp tục mang lại nhiều thành quả

c
Quỹ Gioan P

ã cấp học bổng cho h
ã trở thành giáo s .

ã diễn ra vào ngày 8-1-15. Toàn bộ
số tiền do việc bán vé số mang lại ã

ã có

ã nhận
ã

, ĐTC Phanxicô đ

ĐTC cám ơn các sáng kiến
có tính chất giáo dục do Quỹ Gioan Phaolô 2 dành cho giới trẻ,
qua đó Quỹ góp phần làm cho đoàn sủng và t

. Quỹ
cũng cống hiến cho các linh mục và giáo dân cơ hội được huấn
luyện, được chuẩn bị hơn để tháp tùng các cộng đoàn, trong
việc đương đầu với các thá h đố văn hóa và mục vụ thời nay.

haolô 2 là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận,
được thành lập với sắc lệnh của ĐGH ngày 16-10 năm 1981
với mục đích hỗ trợ và thực hiện các dự án giáo dục, khoa học,
văn hóa, tôn giáo và bác ái có liên hệ tới triều đại của ĐTC
Gioan Phaolô 2. Quỹ này cũng có mục đích bảo tồn và phát
huy gia sản tinh thần của Đức Gioan Phaolô 2 và văn hóa Kitô,
thiết lập các tài liệu và nghiên cứu về triều đại Giáo Hoàng và
phổ biến giáo huấn của Đức Gioan Phaolô 2. Cho đến nay Quỹ
đ ơn 700 sinh viên Đông Âu, trong số này
3 người đ ư và 67 người đạt bằng tiến sĩ

VATICAN. Phủ Thống đốc quốc gia thành Vatican tổ chức
xổ số lần thứ 2 vào ngày 30-6 tới đây để hỗ trợ các hoạt động
bác ái của ĐTC. Lần đầu đ

được chuyển cho Sở Từ
Thiện của ĐTC. Đ 27.920 vé số được bán ra hồi năm
ngoái, mỗi vé 10 Euro, và số tiền bán được khoảng 279.200
Euro. Lần xổ số thứ hai này có hơn 40 lô là những quà tặng
ĐTC đ được. Lô độc đắc là chiếc xe hơi Kia Soul ĐTC
đ được tặng nhân cuộc viếng thăm Hàn Quốc tháng 8 năm
ngoái. Vé được bán tại một số nơi trong nội thành Vatican như

Bảo tàng viện, văn ph ưu tập v.v. với giá 10
Euro/vé. Trong tháng 3 vừa qua, Sở Từ Thiện này đ ơn
300 ngàn Euro để giúp đỡ người nghèo. Mặt khác, một buổi h
nhạc hỗ trợ các hoạt động bác ái của ĐTC cũng sẽ được tổ chức tại
Đại thính đường Phaolô 6 vào ngày 14-5-15, lễ Chúa Lên Trời.
Buổi h được sự bảo trợ của Sở từ thiện của ĐTC, Hội đồng
T ăn hóa, Hội đồng Tái Truyền giảng Tin Mừng, và
Ngân Quỹ thánh Mathêu tưởng niệm ĐHY Phanxicô Xavie
Nguyễn Văn Thuận. Chương tr được tr

25 tháng Tư “ANZAC day” năm nay là ngày kỷ niệm
trọng đại 100 năm trận đánh đẫm máu nhất trong Thế Chiến thứ
Nhất. Hàng triệu người Úc và Tân Tây Lan đ đường để
tham dự các buổi diễn hành, và cầu nguyện cho những binh sĩ đ

ến tại Gallipoli cũng như trong những chiến
trường khác mà quân đội Úc và Tân Tây Lan đ

ường tại miền Nam Việt Nam. Đối với đế quốc Ottoman,
cuộc chiến kéo dài chín tháng ở Gallipoli là một chiến thắng v

của thủ đô. Nhưng giá phải trả cũng rất
lớn với hàng trăm ngàn binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tử trận. Đại sứ John
Mccarthy cho biết: “Từ Úc, Tân Tây Lan, Pháp, Anh và Ái Nhĩ
Lan nhiều gia đ ư cho T

ười thân yêu của họ”. ĐGH thời đó là ĐTC Bênêđíctô XV
đ

được để giúp đỡ các gia đ Đại sứ John
Mccarthy cho biết thêm: “Những đại diện

định vị trí
các ngôi mộ và khu chôn tập thể mỗi khi có những thông tin liên
quan.” Khoảng 130,000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước đồng
minh Thổ Nhĩ Kỳ đ đánh này. Ph
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các sứ thần Tòa Thánh, các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân
làm mọi cách có thể ình.

của Tòa Thánh ã
mang lại những an ủi tinh thần và thực tiễn khi giúp xác

ã chết trong trận íaAnh có 25,000
binh sĩ tử trận. Pháp có 10,000 và 10,000 binh sĩ khác thuộc liên
quân Úc và Tân Tây Lan.

Theo nguồn tin từ các báo chí Mỹ, số người Việt Nam ghi
danh tham dự 'Hội nghị thế giới gia ình' (WMOF) với TC ở
Philadelphia vào tháng 9 tới ây là ông ảo nhất trong tổng số 60
sắc dân ã ng ký cho tới nay. Ngoài số người Việt tị nạn, ã có
nhiều người ến từ Việt Nam, trong ó có một oàn ại biểu chính
thức với 5 giám mục và hơn 30 linh mục. Theo bà Lizanne Pando,
giám ốc tiếp thị và truyền thông WMOF, số người Việt Nam

ng ký cho WMOF nhiều hơn bất kỳ sắc dân nào khác, ngoài
những người nói tiếngAnh. Trong số 7.000 người ng ký cho 60
thứ tiếng hiện nay, 668 người ã yêu cầu dịch vụ tiếng Việt và
209 trong số ó trực tiếp từ Việt Nam. Tại Hoa Kỳ, có hơn 1 triệu
người Công Giáo Việt Nam và hơn 900 linh mục và 600 nữ tu.
Riêng tại Philadelphia, ước lượng số người Công Giáo Việt Nam
có từ 7.000 ến 10.000. Cha Bruce Lewandowski, ại diện cho
Bộ v n hóa cuả Tổng Giáo Phận và là Chủ tịch cuả Ủy ban thị
thực và nhập cư của WMOF, cho biết hầu hết những người nước
ngoài ến ây từ các nước òi hỏi phải có thị thực visa. Ban visa
và nhập cư, gồm nhiều luật sư và tình nguyện viên, ang làm việc
ể cung cấp cho những người ng ký có những hồ sơ cần thiết

cho cuộc phỏng vấn xin thị thực của họ, trong ó là thư mời cá
nhân từ WMOF. Vì là ại hội quốc tế, nên WMOF sẽ phải cung
cấp 5 ngôn ngữ chính là: Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ ào
Nha. ức ông Trịnh Minh Trí, chủ tịch Liên oàn Công Giáo VN
tại Hoa Kỳ hy vọng tiếng Việt Nam sẽ ược dùng trong n m nay.

ăm 30-4-15.

ăn chặn sự sụp đổ

đau khổ đ

ĐHY Gaspari, Quốc Vụ Khanh T

đ

�

�

ố òa Thánh về trận Gallipoli

Người Việt là dân tộc đông nhất đang đón chờ ĐTC ở
Philadelphia.

Văn kh T (VietCatholic.net-
Ngày 26/04/15)

(VietCatholic.net- Ngày 24/04/15)

6 � Chuùa Nhaät ngaøy 3-5-2015  -  Chuùa Nhaät V Phuïc Sinh

Giáo Phận Orange, với sự bảo trợ củ Phòng Mục Vụ Hình Thành ứ ời Hispanic, và Các Cộng ồng Cộng
Giáo Việt Nam xin mờ ình Việt Nam có nhữ òi hỏi sự ỡ cho nhữ ời bị khuyết tật về y tế, tâm
thần, hoặc về tâm lý, tới tham dự Thánh Lễ ầu Tiên bằng Tiếng Việt cho những cá nhân với những Nhu Cầ ặc Biệt.
Thánh Lễ sẽ ợc cử hành tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam vào ngày thứ bảy mù ờ chiề ức Giám
Mục Kevin W. Vann, Giám Mục Giáo phận Orang sẽ chủ tế. Sau thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.
Thánh Lễ ợc tiế ể ghi nhậ ời Việt mang khuyết tật khắp trong Giáo Phận. ẽ vinh
danh các phụ huynh, các thành phần gia ình và nhữ ời cung cấp dịch vụ cho nhữ ờ ặc biệt này.

ị về những yểm trợ, lời cầu nguyện, và tham dự của quý vị ể vinh danh anh, chị, em Việt Nam của chúng ta với
những Nhu Cầ ặc Biệ ình họ, và nhữ ời cung ứng dịch vụ.

a các Văn Đ Đ
i các gia-đ ng cá nhân đ giúp đ
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ng ngư ng ngư

Xin cám ơn qúy v
t, cũng như gia ng ngư

Mẫu ghi danh:
Giáo xứ: Tên ghi danh:

E-mail: Phone: Số ời trong nhóm:

Bạn có cần một tiện nghi nào không?

ngư

Thành viên gia đ t có thư

làm đư
p hơn?

Chúng tôi mong đón chào b t Hàng năm đ ng phúc lành dư
đ

ình bạn với những nhu cầ ặc biệ ờng xuyên tham dự bất cứ những dịp vui hoặc các hoạ ộng lễ lạc
giáo xứ không? Tất cả mọi dịp Ít khi Không bao giờ
Bạn nghĩ Giáo phận Orange và Cộ ồng Công Giáo Việt Nam có thể ợc gì ể quy tụ thành viên gia ình bạn với
những nhu cầ ặc biệt dự vào các cuộc mừng và sinh hoạt giáo xứ cho tố ẹ

ạn và các thành viên của bạn tại Thánh Lễ Tiếng Việ ầu tiên với nhữ
ầy của Chúa.

[Cần biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Bác Sĩ Thanh Tâm, (775) 813-1737]
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Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 635 7�

(tiếp theo trang 1)

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

mình, kh

ìm lại bản thân, hay
: “Kinh nghiệm xuất hành chính là mô hình của

Tiến trình xuất hành
h

i mừng và ý nghĩa”. TinMừng là Lời giải thoát
chúng ta, biến

ơi lênmột “cuộc xuất hành trường kỳ ra khỏi cái tôi bị
khép kín để giải thoát nó qua sự hiến thân, và nhờ đó tiến về sự
t đúng hơn là sự khám phá Thiên Chúa”.

i và
biến đổi, luôn luôn tiến bước, đi từ sự chết đến sự sống như
chúng ta cử hành trong toàn thể mục vụ: đó là một năng động
vượt qua.
ướng về Thiên Chúa và tha nhân như thế làm cho đời sống

chúng ta đầy vu
đổi và làm cho đời sống chúng ta trở nên tươi

đẹp hơn. Thật là đẹp dường nào khi để cho tiếng gọi của Chúa
làm cho chúng ta ngạc nhiên, đón nhận Lời Chúa và bước theo
vết của Chúa Giêsu, trong sự thờ lạy mầu nhiệm Thiên Chúa
và quảng đại hiến thân cho tha nhân! Cuộc sống của các bạn
ngày càng trở nên phong phú và vui tươi hơn!”

ĐTC tiếp

ĐTC cũng khẳng định rằng: “

đ

đời
sốngKitô. Kinh nghiệm ấy hệ tại thái độ luôn tái hoán cả

�

�

ĐứcThánh Cha tiếp 120 thành viên Quỹ Gioan Phaolô
2

Vatican tổ chức xổ số lần thứ 2 làm việc nghĩa

(VietVatican.org- Ngày 25/04/15)

(VietCatholic. net- Ngày 25/04/15)

VATICAN. Sáng ngày 25-4-15 ã tiếp
kiến và khích lệ các thành viên và thân hữu của Quỹ Gioan
Phaolô 2. Lên tiếng trong dịp này,

ình phụ tử của
thánh Gioan Phaolô 2 tiếp tục mang lại nhiều thành quả

c
Quỹ Gioan P

ã cấp học bổng cho h
ã trở thành giáo s .

ã diễn ra vào ngày 8-1-15. Toàn bộ
số tiền do việc bán vé số mang lại ã

ã có

ã nhận
ã

, ĐTC Phanxicô đ

ĐTC cám ơn các sáng kiến
có tính chất giáo dục do Quỹ Gioan Phaolô 2 dành cho giới trẻ,
qua đó Quỹ góp phần làm cho đoàn sủng và t

. Quỹ
cũng cống hiến cho các linh mục và giáo dân cơ hội được huấn
luyện, được chuẩn bị hơn để tháp tùng các cộng đoàn, trong
việc đương đầu với các thá h đố văn hóa và mục vụ thời nay.

haolô 2 là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận,
được thành lập với sắc lệnh của ĐGH ngày 16-10 năm 1981
với mục đích hỗ trợ và thực hiện các dự án giáo dục, khoa học,
văn hóa, tôn giáo và bác ái có liên hệ tới triều đại của ĐTC
Gioan Phaolô 2. Quỹ này cũng có mục đích bảo tồn và phát
huy gia sản tinh thần của Đức Gioan Phaolô 2 và văn hóa Kitô,
thiết lập các tài liệu và nghiên cứu về triều đại Giáo Hoàng và
phổ biến giáo huấn của Đức Gioan Phaolô 2. Cho đến nay Quỹ
đ ơn 700 sinh viên Đông Âu, trong số này
3 người đ ư và 67 người đạt bằng tiến sĩ

VATICAN. Phủ Thống đốc quốc gia thành Vatican tổ chức
xổ số lần thứ 2 vào ngày 30-6 tới đây để hỗ trợ các hoạt động
bác ái của ĐTC. Lần đầu đ

được chuyển cho Sở Từ
Thiện của ĐTC. Đ 27.920 vé số được bán ra hồi năm
ngoái, mỗi vé 10 Euro, và số tiền bán được khoảng 279.200
Euro. Lần xổ số thứ hai này có hơn 40 lô là những quà tặng
ĐTC đ được. Lô độc đắc là chiếc xe hơi Kia Soul ĐTC
đ được tặng nhân cuộc viếng thăm Hàn Quốc tháng 8 năm
ngoái. Vé được bán tại một số nơi trong nội thành Vatican như

Bảo tàng viện, văn ph ưu tập v.v. với giá 10
Euro/vé. Trong tháng 3 vừa qua, Sở Từ Thiện này đ ơn
300 ngàn Euro để giúp đỡ người nghèo. Mặt khác, một buổi h
nhạc hỗ trợ các hoạt động bác ái của ĐTC cũng sẽ được tổ chức tại
Đại thính đường Phaolô 6 vào ngày 14-5-15, lễ Chúa Lên Trời.
Buổi h được sự bảo trợ của Sở từ thiện của ĐTC, Hội đồng
T ăn hóa, Hội đồng Tái Truyền giảng Tin Mừng, và
Ngân Quỹ thánh Mathêu tưởng niệm ĐHY Phanxicô Xavie
Nguyễn Văn Thuận. Chương tr được tr

25 tháng Tư “ANZAC day” năm nay là ngày kỷ niệm
trọng đại 100 năm trận đánh đẫm máu nhất trong Thế Chiến thứ
Nhất. Hàng triệu người Úc và Tân Tây Lan đ đường để
tham dự các buổi diễn hành, và cầu nguyện cho những binh sĩ đ

ến tại Gallipoli cũng như trong những chiến
trường khác mà quân đội Úc và Tân Tây Lan đ

ường tại miền Nam Việt Nam. Đối với đế quốc Ottoman,
cuộc chiến kéo dài chín tháng ở Gallipoli là một chiến thắng v

của thủ đô. Nhưng giá phải trả cũng rất
lớn với hàng trăm ngàn binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tử trận. Đại sứ John
Mccarthy cho biết: “Từ Úc, Tân Tây Lan, Pháp, Anh và Ái Nhĩ
Lan nhiều gia đ ư cho T

ười thân yêu của họ”. ĐGH thời đó là ĐTC Bênêđíctô XV
đ

được để giúp đỡ các gia đ Đại sứ John
Mccarthy cho biết thêm: “Những đại diện

định vị trí
các ngôi mộ và khu chôn tập thể mỗi khi có những thông tin liên
quan.” Khoảng 130,000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước đồng
minh Thổ Nhĩ Kỳ đ đánh này. Ph
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các sứ thần Tòa Thánh, các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân
làm mọi cách có thể ình.

của Tòa Thánh ã
mang lại những an ủi tinh thần và thực tiễn khi giúp xác

ã chết trong trận íaAnh có 25,000
binh sĩ tử trận. Pháp có 10,000 và 10,000 binh sĩ khác thuộc liên
quân Úc và Tân Tây Lan.

Theo nguồn tin từ các báo chí Mỹ, số người Việt Nam ghi
danh tham dự 'Hội nghị thế giới gia ình' (WMOF) với TC ở
Philadelphia vào tháng 9 tới ây là ông ảo nhất trong tổng số 60
sắc dân ã ng ký cho tới nay. Ngoài số người Việt tị nạn, ã có
nhiều người ến từ Việt Nam, trong ó có một oàn ại biểu chính
thức với 5 giám mục và hơn 30 linh mục. Theo bà Lizanne Pando,
giám ốc tiếp thị và truyền thông WMOF, số người Việt Nam

ng ký cho WMOF nhiều hơn bất kỳ sắc dân nào khác, ngoài
những người nói tiếngAnh. Trong số 7.000 người ng ký cho 60
thứ tiếng hiện nay, 668 người ã yêu cầu dịch vụ tiếng Việt và
209 trong số ó trực tiếp từ Việt Nam. Tại Hoa Kỳ, có hơn 1 triệu
người Công Giáo Việt Nam và hơn 900 linh mục và 600 nữ tu.
Riêng tại Philadelphia, ước lượng số người Công Giáo Việt Nam
có từ 7.000 ến 10.000. Cha Bruce Lewandowski, ại diện cho
Bộ v n hóa cuả Tổng Giáo Phận và là Chủ tịch cuả Ủy ban thị
thực và nhập cư của WMOF, cho biết hầu hết những người nước
ngoài ến ây từ các nước òi hỏi phải có thị thực visa. Ban visa
và nhập cư, gồm nhiều luật sư và tình nguyện viên, ang làm việc
ể cung cấp cho những người ng ký có những hồ sơ cần thiết

cho cuộc phỏng vấn xin thị thực của họ, trong ó là thư mời cá
nhân từ WMOF. Vì là ại hội quốc tế, nên WMOF sẽ phải cung
cấp 5 ngôn ngữ chính là: Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ ào
Nha. ức ông Trịnh Minh Trí, chủ tịch Liên oàn Công Giáo VN
tại Hoa Kỳ hy vọng tiếng Việt Nam sẽ ược dùng trong n m nay.

ăm 30-4-15.

ăn chặn sự sụp đổ

đau khổ đ

ĐHY Gaspari, Quốc Vụ Khanh T

đ

�

�

ố òa Thánh về trận Gallipoli

Người Việt là dân tộc đông nhất đang đón chờ ĐTC ở
Philadelphia.

Văn kh T (VietCatholic.net-
Ngày 26/04/15)

(VietCatholic.net- Ngày 24/04/15)
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Giáo Phận Orange, với sự bảo trợ củ Phòng Mục Vụ Hình Thành ứ ời Hispanic, và Các Cộng ồng Cộng
Giáo Việt Nam xin mờ ình Việt Nam có nhữ òi hỏi sự ỡ cho nhữ ời bị khuyết tật về y tế, tâm
thần, hoặc về tâm lý, tới tham dự Thánh Lễ ầu Tiên bằng Tiếng Việt cho những cá nhân với những Nhu Cầ ặc Biệt.
Thánh Lễ sẽ ợc cử hành tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam vào ngày thứ bảy mù ờ chiề ức Giám
Mục Kevin W. Vann, Giám Mục Giáo phận Orang sẽ chủ tế. Sau thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.
Thánh Lễ ợc tiế ể ghi nhậ ời Việt mang khuyết tật khắp trong Giáo Phận. ẽ vinh
danh các phụ huynh, các thành phần gia ình và nhữ ời cung cấp dịch vụ cho nhữ ờ ặc biệt này.

ị về những yểm trợ, lời cầu nguyện, và tham dự của quý vị ể vinh danh anh, chị, em Việt Nam của chúng ta với
những Nhu Cầ ặc Biệ ình họ, và nhữ ời cung ứng dịch vụ.

a các Văn Đ Đ
i các gia-đ ng cá nhân đ giúp đ

u Đ
ng 9 tháng năm lúc 2 gi

n dâng đ
đ i đ

đ
u Đ đ

c-Tin và Ngư
ng ngư

Hàng năm Đ
đư u, và Đ

đư n các cá nhân ngư Cùng lúc đó chúng ta s
ng ngư ng ngư

Xin cám ơn qúy v
t, cũng như gia ng ngư

Mẫu ghi danh:
Giáo xứ: Tên ghi danh:

E-mail: Phone: Số ời trong nhóm:

Bạn có cần một tiện nghi nào không?

ngư

Thành viên gia đ t có thư

làm đư
p hơn?

Chúng tôi mong đón chào b t Hàng năm đ ng phúc lành dư
đ

ình bạn với những nhu cầ ặc biệ ờng xuyên tham dự bất cứ những dịp vui hoặc các hoạ ộng lễ lạc
giáo xứ không? Tất cả mọi dịp Ít khi Không bao giờ
Bạn nghĩ Giáo phận Orange và Cộ ồng Công Giáo Việt Nam có thể ợc gì ể quy tụ thành viên gia ình bạn với
những nhu cầ ặc biệt dự vào các cuộc mừng và sinh hoạt giáo xứ cho tố ẹ

ạn và các thành viên của bạn tại Thánh Lễ Tiếng Việ ầu tiên với nhữ
ầy của Chúa.

[Cần biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Bác Sĩ Thanh Tâm, (775) 813-1737]

u đ t đ
Đôi khi

ng Đ đ đ
u đ t đ

� � � �

Thông Báo
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Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 197

Lịch Trình Gây Quỹ Tự Túc 2015 cho Trung Tâm Công Giáo
tại các Cộng Đoàn.

Thông BáoVề Đêm Gia Đình NazarethTháng 5, 2015

ại Hội XVI của Hội BảoTrợ ƠnThiênTriệu GP. Đà Nẵng

Văn ph

đến Thứ Năm lúc 9am – 4

CĐ St. Columban 3 5
CĐ St. Barbara 10 5

CĐ St. Polycarp 23 & 24 5
CĐ Westminster Th 25 & 26 7
CĐ Thánh Linh Th 8 & 9 8

sẽ thuyết giảng về chủ đề

ăm 2014
vừa qua. Gần đây, nhiều giám mục,

Tất cả gia đ
đ

Đ

Gia Đ

Quý Đ

đ Đ

òng Trung Tâm sẽ nhận
97, khai mạc ngày 16-17 tháng 5, 2015

òng TTCG ghi danh
từ Thứ Hai pm. Hạn chót ghi danh là ngày
4 tháng 5/2015 ã ghi danh. Chứng chỉ
sẽ cấp sau khi học viên tham dự và hội

ình c

trên website:www.vncatholic. net, h
: hiepthong2013@ gmail. com.

- . Thứ Bảy 2-5 & Chúa Nhật -
- . Thứ Bảy 9-5 & Chúa Nhật -
- . Thứ Bảy 16-5 & Chúa Nhật 17-5
- . Thứ Bảy -5 Chúa Nhật -
- . ứ Bảy -7 Chúa Nhật -
- . ứ Bảy -9 Chúa Nhật -

ìn

ình
Thế Giới tại Philadelphia,

ình n

ình công giáo cùng
ình và gia ình phục vụ Giáo Hội.

Trong phần Xã Hội & Gia ình, sẽ
trình bày về

ình Nazareth xin trân trọng kính mời.

Trân trọng kính mờ ức Cha, Quý Cha, Quý Thầy Sáu, Quý
Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Vị Hộ ình, thuộc Hội Bảo Trợ

ệu Giáo Phậ ẵng, ến tham dự Thánh Lễ ồng Tế
ợc tổ chức tại: (1538 N.

Century Blvd., SantaAna, CA92703)

đơn ghi danh cho lớp Dự Bị Hôn
Nhân Khoá 1 . Những bạn
nào muốn tham dự khoá học này xin đến văn ph

. Không hoàn tiền lại sau khi đ
đầy đủ điều kiện. Xin nhắc

nhở các học viên ngoài việc học lớp Dự Bị Hôn Nhân, phải liên lạc
trực tiếp với các Cha Quản Nhiệm hoặc Cha Xứ nơi m ư ngụ để
lập hồ sơ hôn phối.

Đơn ghi danh có thể lấy oặc
qua email

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

CĐ Tam Biên

Đêm Gia Đ h Nazareth Tháng 5, 2015 sẽ được tổ chức vào thứ
Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2015 tại Trung Tâm Công Giáo, từ 7 đến 9
giờ tối.

Trong chiều hướng học hỏi để chuẩn bị cho Đại Hội Gia Đ

một đề tài nóng bỏng được bàn cải trong cuộc họp
Thượng Hội Đồng Giám Mục về Hôn Nhân và Gia Đ

thần học gia, chuyên gia Kinh
Thánh… muốn xét lại tính bất khả phân ly nầy. Tại sao cách diễn dịch
Lời Chúa của các giáo phái như Chính Thống Giáo và Tin Lành khác
với giáo huấn Công Giáo khi áp dụng vào đời sống Kitô hữu.

nhau học hỏi để bằng cách nào đó
Giáo Hội có thể phục vụ gia đ

i Viên và Gia Đ Ơn
Thiên Tri n đà N
đư

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.

Lm. Nguyễn Uy Sỹ, cựu Giám Đốc
Trung Tâm Công G

“Những Dịch Vụ Giúp Đ Cho Các Gia Đ
Đặc Biệt về

iáo “Tính Bất Khả
Phân Ly Trong Hôn Nhân và Vai Trò của Tòa Án Hôn Phối
Trong Giáo Hội”,

Bác Sĩ Nguyễn Thanh-Tâm,
ỡ ình Có Con

Em hoặc Cá Nhân Có Nhu Cầu Thể Xác, Tâm Thần”

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Thánh Lễ : 12 giờ t n t n

Đ

i

rưa, gày 17 háng 5 ăm 2015

�

�

Cầu cho chúng ta biết khước từ nền văn hoá của
sự thờ ơ, để quan tâm đến những nỗi thống khổ của tha
nhân, nhất là những người bệnh tật và nghèo khó.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin cho
các Kitô hữu đang sống trong các bối cảnh thế tục, luôn sẵn
sàng để rao giảng về Đức Giêsu.

Ý chung:

Ý truyền giáo:

Sau Thánh Lễ có phần ẩm thự ghệ ổi tâm
tình.

c và văn n , trao đ

Kính mong quý vị tham dự ủ.
ều Hành: Hộ ởng: Phêrô Hoàng Trọng

Giáo xứ chánh tòa Chúa Kitô kính mời cộ òan tham dự Thánh
Lễ kiệu và dâng hoa kính ức Mẹ vào Th .
Ngày này n m 1917 kỷ niệm lần thứ nhấ ức Mẹ hiện ra với ba trẻ
Lucia, Jacinta và Phanxicô là ba bé ch n chiên thuộ ình nghèo
làng quê Fatima, nước Bồ ào Nha.

- 5:30 PM: Thánh Lễ tiếng Việt Nam

- 6:00 PM: tập họp trước Nhà Thờ Lớn Arboretum kiệ ức
Mẹ và Kinh Mân Côi chung quanh sân nhà thờ.

- 7:00 PM: Mỗi người sẽ ượ ể ức Mẹ và
Thánh Lễ tiếng Mỹ) trong Nhà Thờ Lớn. Mọi thắc mắc xin liên lạc
Sr. Thùy Trang tại 714-971-2141.

đông đ
TM. Ban Đi

ng đ

t Đ
c gia đ

u Đ

c phát hoa đ dâng cho Đ

i trư

Đ
ă

ă
Đ

đ

� Dâng HoaVà Kiệu ức Mẹ

,

( )

(

Đ

ứ Tư ngày 13 tháng 5

�

�

Lớp Piano Hè 2015

Khóa Học Hè 2015

(714) 265-

Trung Tâm Giáo Dục Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sẽ mở lớp
piano vào ngày Thứ Sáu mỗi tuần, học từ 3:30 pm - 5:00pm tại
TrungTâm Công Giáo

Mọi thắc mắc xin liên lạc (714) 265-1181

ụ ồ ễ ậ ộ
ộ ọ ụ ụ ộ ồ ệ

ậ ọ

Hội sẽ mở “Khóa Học Hè” cho các em học sinh từ lớp Mẫu
Giáo đến lớp 12 vào mùa hè 2015, với thành phần giáo viên ưu
tú củaTrungTâm. Chương trình Học Hè năm nay sẽ hoàn toàn
đổi mới để bảo đảm chất lượng và có thể giúp các em học sinh
nhiều hơn trong những lãnh vực sau:

Giúp các em ôn bài, chuẩn bị, và học trước để nắm vững
nhữ ế ủ ữ ọ ệ

ữ ọ à Toán trước khi các em nhập trường vào
tháng 9.

Học thêm các lớp năng khiếu như Computer, Âm nhạc,
Piano, Ca Hát, Dance, Arts and Crafts, Thể dục Thể thao như
Volleyball, Basketball, Soccer, Badminton.

Phụ huynh và các Thầy Cô sẽ liên lạc thường xuyên để
giúp các em trong những môn cần thiết.

ữ ờ ạ ã hoàn tất bài
vở để hướng dẫn các em về Đức Dục vàThể Dục.

Khai Giảng: THỨ BA, 6/30/2015, 1538 N. Century Blvd.,
Santa Ana, CA 92703 (Góc đường Harbor vàWestminster)

Mỗi tuần học từ THỨ HAI tớiTHỨ NĂM

Khóa Buổi Sáng từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Khóa Buổi Chiều từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều

ắ ầ ừ ứ ờ làm việc.
Mọi thắc mắc, xin liên lạc số điện thoại

Trung Tâm Giáo D c “H ng Y Nguy n Văn Thu n”, thu c
H i Hy V ng Ph c V C ng Đ ng, Trung Tâm Công Giáo Vi t
Nam, Giáo Ph n Orange, trân tr ng thông báo:

ng lý thuy t c a nh ng môn h c chính: Anh Văn, Vi t
Ng , Khoa H c v

Có nh ng gi sinh ho t sau khi các em đ

Ghi danh b t đ u t Th Hai, 5/4/2015 trong gi

O

O

O

O

1181.

Ông Rôcô Trầ ức Nhã

714-596.9143 & 655.1966

n Đ
Hộ ởngi Trư

LM. Phêrô Nguyễn Văn Tuyên

714-454.4822
Linh Hướng

Trọng Kính Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ Na

Đan Viện, 21010 Lucerne Valley Cutoff, Lucerne
Valley, CA92356

đó

m Nữ
và toàn thể cộng đoàn dân Chúa,

ơn Chúa và tri ân Thánh Cả Giuse cùng
cám ơn Các Ân Nhân và Thân Hữu, Đan Việ tổ
chức Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Bổn Mạng Cộng đoàn và cầu
nguyện đặc biệ ữu và Các Thành Viên
Gia đ

Thánh Lễ Bổn Mạng không chỉ là dịp để Cộng đoàn Đan Viện và
Các Ân Nhân cùng Thân Hữu hiệp một

ơn và cầu nguyện cho nhau, mà c ơ hội thuận tiện
để mọi người gặp gỡ, thắt chặt và thăng tiến t ương thân tương
ái và mối dây liên kết Các Thành Viên Gia Đ

, Đan Viện và Ban Điều Hành tha thiết kính mời
bớt thời gian đến với Chúa và với nhau dưới sự che chở và

chuyển cầu đặc biệt của Thánh Cả Giuse trong ngày Đại Lễ này
TM. Cộng Đoàn Đan Viện và Ban Điều Hành,

Với tâm tình chúc tụng tạ
n Xitô Thánh Giuse

t cho Các Ân Nhân, Thân H
ình Thánh Giuse vào lúc

tại
.

lòng một ý dâng lên Chúa
tâm tình tạ òn là c

ình t
ình Thánh Giuse tại Sa

Mạc Hồng Ân.
Trong tâm tình
Quý Vị

.

10:30AM ngày Chúa Nhật 3 tháng
5 năm 2015,

THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ TRỌNG THỂ
KÍNH THÁNH GIUSE THỢ

P.S. - Cơm trưa sẽ được Ban Điều
Hành dọn mời mọi người ngay
sau Thánh Lễ.

Để việc tổ chức được chu đáo,
xin Qu ười
tham dự cho Đan Viện hoặc Ban
Tổ Chức.

-
ý Vị vui lòng báo số ng

cũng vui lòng gọi:
Những ai cần đi xe bus,

xin Ô.

Phụng: (714) 622-8734.

Đặng
Khắc Hữu: (714) 531-
6958/(714)-675-8821, hoặc Bà
Nguyễn

Lm. M. Antôn Phạm Sĩ Hanh, O.Cist.

SAINT JOSEPH MONASTERY
Phụ Trách Đan Viện

21010 Lucerne Valley Cutoff
P.O. BOX 960 - Lucerne Valley, CA 92356
Tel. 714-625-9466
Email: saintjoseph.ocist@yahoo.com

Kính thưa: Đ ơ và
Tu S

Tu Hưu Trí t

và đư
vào lúc 5 gi Sáu ngày 5 201

Tu Hưu Trí t

ức Cha Phụ tá, Quý Cha, Thầy Phó Tế, Quý S
ỹ Nam Nữ, Quý Ân Nhân và Cộ ồng Dân Chúa.

Hội Bảo Trợ Nữ ại Việt Nam trân trọng kính mời
Quý Ân Nhân và Cộ ồng Dân Chúa tham dự

sẽ ợc tổ chức:
ờ 30 thứ 8- - 5 tại

13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840 (góc
Chapman & Lewis)

vào lúc 6 giờ 30 chiều cùng ngày tại
13280 Brookhurst St., - Garden Grove, CA92843

714-534-3996.
Sự hiện diện của Quý Ân Nhân và Cộ ồng Dân Chúa thể
hiện Tâm Tình
ần sự ỡ vào những ngày cuố ời.

Hội Bảo Trợ Nữ ại Việt Nam Trân Trọng Kính Mời.

ng Đ

ng Đ

ng Đ
nay đang

c giúp đ i đ

“Ai cho Anh Em uống mộ ớc,vì lẽ anh em thuộc về
ấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, n ờ ất phầ

ở ”
“Hãy ghi nhớ Lờ ã dậy rằ “ ì
có ph ớ ận lãnh.”

(góc
Westminster)

t chén nư
gư n

thư
i Chính Chúa Giêsu đ

ư c hơn là nh

Đ i đó không m
ng đâu

ng: Cho đi th

Thánh Lễ Tạ
ệc Tri Ân

- Thánh Lễ Tạ

- Tiệc Tri Ân:

Ơn Ti
Ơn:

Giáo Xứ Saint Callistus - Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô,

nhà hàng
Furiwa,

“Tri Ân Quý Sơ ộ ời Phục Vụ”m t đ ,

HOÄI BAÛO TRÔÏ NÖÕ TU HÖU TRÍ VIEÄT NAM

P.O. Box 6253 - Santa Ana - CA 92706
Tax ID # 20-2972346 - Tel.: 714-596-9143

Support of Retired Sisters in Vietnam Foundation
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HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ
tại PORTUGAL, SPAIN, FRANCE, MEDJUGORJE

Từ 15-10-2015 28-10-2015. Giá: $3,999 bao gồm vé bay khứ hồi
LAX

i) do Cha Phêrô Nguyễn Thành-Tài Liên lạc: Olivia
Suplemento (714) 856-5820 / Diệp Nguyễn (714) 548-0847.

2
ủ

. Rồi c, France, xem
nadette, dự thánh lễ tại “Gotto of Apparitions”. Rồi
ngắm

, sẽ

C
. (Tuỳ thuộc vào sức khỏe và thời khoá biểu của họ). Hạn

chót ghi danh: 29-5-2015.

Đến
ăn mỗi

Đến Lisbon, ở

đi “Santiago de Compostela” thăm mộ của Thánh
đi Lộ Đứ

(visionaries) tiếp xúc với Đức Mẹ lần đầu.

, thuế phi trường, di chuyển, khách sạn, hai bửa ngày (điểm
tâm và tố linh hướng.

ngày tại Fatima, thăm viếng nhà nguyện “Chapel of
Apparitions”, Vương Cung Thánh Đường và mộ c a Francisco, Jacinta và
Lucia. Sau đó Tông Đồ
Giacôbê những di tích lịch sử và thánh tích
liên hệ đến Thánh Ber
được hướng dẫn đi thắng cảnh suối và chỗ tắm chữa lành.
Madjugorje là địa điểm cuối cùng dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh James
và cùng đường này sẽ đến “Apparition Hill”, nơi mà những người trẻ

ó thể sẽ được gặp một trong
những người này

Chuyến hành hương 12 ngày từ 26/10-6/11/2015 gồm: Roma,
nước àng vào sáng 28/10 và thăm
Roma. Đến Collevalenza nơi Mẹ Thánh Speranza làm phép lạ và ở 2
đêm (theo yêu cầu của một số người đ đi trước đây). Thăm
Assissi của Thánh Phanxico và thánh Clara. Sang Medjugorje.
Bosnia. Có cuộc đi thăm thành cổ Dubrovnik ở nước Croatia. Dự
buổi hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje. Lm John Hà Trần là
cha linh hướng.
Gi : $3,400 bao gồm cả tiền tips cho các tour guides và các tài xế.
Ghi danh càng sớm càng tốt. Deposit 500 USD trước để giữ chỗ. Có
35 chỗ thôi. Hạn chót đóng đủ số tiền là 1/6/2015. Đóng sau ngày
ấy th

Ý, dự buổi triều kiến Đức Giáo Ho

ã từng

á

ì cộng thêm 100 USD.
LL: Kim Hà (714 265-1512), email: memaria2000@yahoo.com

Kim Hà, www.memaria.org

THÔNG BÁO HÀNH HƯƠNG 3 Nước:
Ý, MEDJUGORJE VÀ DUBROVNIK, CROATIA,

TỪ 26/10/2015-6/11/2015 (12 NGÀY)

10512 BOLSA AVE # 103
WESTMINSTER, CA 92683

www.justdentals.com
714-265-1833

Check us out
on YELP

JUST DENTAL

Refer a Friend & get a FREE Gift Card

Accept Medi-cal and Insurances

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

làm tê cánh tay, bàn tay

d n

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

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

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

Tel. (714) 554-5304




