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BAN CHAÁP HAØNH CÑCG VIEÄT NAM
GIAÙO PHAÄN ORANGE

(xem tiếp trang 7)

DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Chúa Nhật 17-4-2016 Số 685Chúa Nhật IV Phục Sinh N m C.- ă

CON CHIÊN NGOAN HIỀN

Cómột câu chuyện rất thú vị về hoàng đế Alexis làmột vị Nga Hoàng nổi tiếng.
Ông rất thương yêu dân và thường vi hành, giả dạng làm thường dân để trà trộn với
họ vàmuốn biết tâm tư và những ước vọng của họ. Một ngày kia ông giả dạng làm
người ănmày, vác bị ăn xin, tay cầmgậy đi khắpmọi hang cùng ngõ hẻm.Một buổi
chiều ông gặp một bác tiều phu nghèo khó với bó củi nặng trĩu trên vai đang trên
đường về nhà. Hoàng đế hỏi: “Bác có gì ì tôi rất là đói.” Trong nhà có gì ăn
đượcbác tiềuphuđềumang rađểđãi vị hoàngđếgiảdạngănmày.Mấyngày sau, vị
hoàngđế tiếp tục trở lại vàbác tiềuphuvẫnđón tiếpngười ănmàygiảdạngnàymột
cáchvuivẻ, chođếnmộtngàykiavịhoàngđếkhôngcòngiảdạngnữanhưngđếnvới
bác tiều phu trên xa giá lộng lẫy. Bác tiều phu khiếp sợ, nhưng khi nhận ra đức vua
chính là người ăn mày mà mình ã đón rước thì bác tiều phu rất vui mừng. Lúc đó
hoàngđếnói rằng: “Bác tiềuphukia, bác làngười tốtbụng. Tôi giảdạng làngườibần
cùngmàbácvẫnđóntiếptôi.Bâygiờđểthưởngchobác,bácmuốnxingì tôicũngsẵn
sàngbancho. Lúcđóbác tiềuphunói: “Thưabệhạ, thầnkhôngmuốngiầu sangphú
quí, thần chỉmong ướcmột điều đó là thỉnh thoảng xin bệ hạ ghé đến nhà của thần
đểăncơmvànóichuyện.”

ThiênChúayêuthươngchúngtavôcùng.Ngài làvuatrêntấtcảcácvua.Ngàiđã
tạo dựng nên chúng ta. Ngài còn muốn đến và đồng hành với chúng ta. Con Thiên
ChúalàChúaGiêsuKitô, làThiênChúamàNgàiđãchấpnhậnlàmngườiđểcùngchia
sẻ thânphận loài người. Ngài biết sứmạngcủamình: yêu thươngvàbảovệ từngcon
chiên. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đã thực hiện ý định đó của Cha
Ngài là yêu thươngvàđồnghànhvới chúng ta. ChúaGiêsunói rằngNgài sẽdùnghết
quyền năng mà Cha Ngài thông ban để bảo vệ đoàn chiên, những con chiên biết
nghe tiếng củaNgài và bước theo Ngài. Những con chiên này thuộc về VịMục Tử tối
cao và không cómột quyền lực nào có thể kéo họ ra khỏi bầy chiên, ra khỏi cánh tay
củaNgài.

Chúng tagọi cácGiámMục, các linhmục làmục tửhoặc “đấng chăn chiên,” còn
chúng ta là những con chiên. Nhưng chỉ cómộtmìnhChúaGiêsu làMục Tử, làĐấng
chăn chiên đích thật và tối cao, còn tất cảmọi người sinh ra ở trần gian này đã lãnh
nhận Bí Tích Thánh Tẩy, đều là những con chiên của Ngài. Nhưng không phải con
chiên nào cũng giống con chiên nào. Trong TinMừng hômnay Chúa Giêsu nói rằng
chiên của Ngài thì nghe tiếng Ngài, bước theo Ngài và nhận biết Ngài. Như thế con
chiênđích thật làconchiênbiết lắngnghevà thựchiệnLờiChúa.Nhữngconchiênđó
biếtmaumắnđáp lại lờimời gọi của Chúa. Đừng làmnhững con chiên nhõng nhẽo,
đôi khi phàn nàn than trách hoặc đòi Chúa phải vuốt ve, trong khi mình vẫn làm
những ề ẹ òngChúa. Cũngđừng làmnhững con chiênbất trị, cứngđầu
cứng cổ, tưởng rằng đồng cỏ thênh thang, chẳng cần theo bước chân của VịMục tử,
để rồi cuối cùng sẽ bị lạc lối, làmmồi cho thú rừng sói dữ. Cũng đừng làmnhững con
chiên lì lợmhungdữ, gâyđau thương và tổnhại chongười khác. Hãy làmnhững con
chiênngoanhiềntrongđồngcỏcủaVịMụcTửNhânlành.
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Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:00 PM ñeán 9:00 PM,
baêng taàn 1480 AM

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

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

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

Cha Xöù:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:

ÑOÂ. Phaïm Quoác Tuaán
714-963-1811

8 PM thöù Baûy, 6:30 PM Chuùa Nhaät

3:30 - 4:30 PM thöù Baûy
11:0

714-963-1811 x 109

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

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

PM
0 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng

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

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

Quaûn Nhieäm:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

1100  S. Center St.
Santa Ana, CA 92704

LM. Raphael Xuaân Nguyeân
LM. Phaïm Danh, SVD

714-751-5335

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

PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng

PM thöù Baûy

:00 PM thöù Tö
3

COÄNG ÑOAØN ST. POLYCARP
Saint Polycarp Church

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Laàn Chuoãi Loøng Chuùa TX:

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

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

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

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

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

huùa tuaàn

COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Saint Nicholas Church

Nieân Tröôûng:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

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

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

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

Cha Quaûn Xöù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. 714-

6:30 PM thöù Baûy

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

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

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

COÄNG ÑOAØN WESTMINSTER
Blessed Sacrament Church

14072 S. Olive St.
Westminster, CA 92683

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

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

PM
. tuaàn

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

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

Phoù Vieän Tröôûng:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. Nguyeãn Vaên Tuyeân

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

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

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

COÄNG ÑOAØN ANAHEIM
Saint Boniface Church

NHAØ THÔØ CHUÙA KITOÂ CÖÙU THEÁ
Christ our Savior Catholic Parish

120 N. Janss St. Anaheim, CA 92805

2000 W. Alton Ave., Santa Ana

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Trònh Danh 714-956-3110, Ext. 130

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

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

8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
PM

Leã Chuùa Nhaät:
Phuï Traùch:

Ñaïi dieän:

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

Giaùo Xöù: 714-444-1500

COÄNG ÑOAØN HUNTINGTON BEACH
Saint Bonaventure Church

16400 Springdale
Huntington Beach, CA 92649

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

6:30 PM thöù Baûy

3:30 - 4:30 thöù Baûy

Nguyeãn

OÂ. Nguyeãn Ñöùc Chuyeân 714-883-0729

7:15 PM thöù Saùu haèng tuaàn
PM PM

6:30 PM trong Leã thöù Baûy cuoái thaùng

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

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Traàn Loäc 714-633-5800

6:30 PM thöù Baûy
7:00 PM - 7:30 thöù Ba Chaàu Thaùnh Theå vaø Thaùnh Leã
6 PM - 7 PM thöù Ba
vaø 8:30 AM - 9:30 AM 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 Thaéng 714-249-8226

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

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

Phoù Teá Vónh Vieãn:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Chaàu Thaùnh Theå:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

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

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

LM. Trònh Minh Thaùi
LM. Nguyeãn Timothy

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

Cha Phoù /Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Traàn Quang Tueä 714 427-3938

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

: 0 M thöù Baûy tuaàn I vaø III.

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

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

Hoaøng

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Vaên Luaân
LM. Nicolas Toaøn Nguy n

714-775-6200
714-775-6200

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

ễ
Sr. Nguy n Tin, LHC 714-775-6200

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

ễ

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

Cha Quaûn Xöù:
Cha Phoù:
Cha Phoùù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

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

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

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

SVD 775-7733 / 775-9465

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

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

ễ

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

714 725-1180

“Real Estate Agent”
BRUCE NGUYEN

Thành tín - Tận tâm - Nhanh chóng

List nhà chi phí thấp
Có chương trình vay tiền

dành cho người nước ngoài

THIEÂM NGUYEÃN

QUAN TAØI - MOÄ BIA

714 894.3723 Cell: 714 334.3505

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

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

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

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

phuïc vuï
veà

haäu söï

TOBIA CASKETS & FUNERAL

Joseph
NGUYEÃN AÙNH
Di Truù - Baûo Laõnh

10161 Bolsa Ave., #105A

714.965.0777/210-2244373.2376

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

Jennifer & Traàn Quang Phuïc

LINA L. NGUYEN
Chuyeân veà baûo hieåm:

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
OBAMA CARE vaø MEDICARE

714 373.2412

714 720.4489

THAØNH PLUMBING 24/24
Lic. #949538

joetranfarmers gmail.com@

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

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

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

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

hộp số, kéo frame, body & paint

714 638.1622

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

10711  Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92843

(Goùc Nelson & Garden Grove)

www.peekfuneralhome.com

714 726.5434Xin goïi Le:

LE CONSTRUCTION
Chuyeân nghieäp loùt caùc

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

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

, CA 92683

ATLANTIC - TÀI
Auto Glass & Auto Repairs

rebuild engine, transmission, diesel

636-5888 cell 251-2486714. 714.

FLAGS COLLISION CENTER
Body Shop & Mechanical

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

5%
discount

cho nhà thờ

STATE FARM
INSURANCE

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

Agent
Lic. #OD96505

- Phaåm chaát cao
- Giaù caû phaûi chaêng

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

13041 Euclid St., Garden Grove, CA

24 giờ TOWING
FREE ESTIMATE

12796 Nutwood St.
G.G, CA 92840

Law Office of JACKSON F. QUAN

714 or 714660-3377 653-3860

�

�

Tai Nạn Xe Cộ

Thủ Tục Trục Xuất Thuê Nhà
� Luật Di Trú

HOÏC ÑÒA OÁC

714.658-5435
DRE BROKER #01714869

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

www.999inc.net

Hành nghề
Chuyên sửa mọi trở ngại.

ởi, máy lạnh.
Tủ lạnh bị chả ớc

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

L/L Andy:

trên 10 năm.

Máy sư
y nư

ư
o đ

714.468-3862

AC, TỦ LẠNH

Toå Hôïp Luaät Sö
MICHAEL SMITH

714 636.1228DUÕNG PHAÏM

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

Garden Grove, CA 92843

714 531.0341

Tieäm Hoa
LE’S FLORIST

14336 Brookhurst St.
Garden Grove, CA 92843

* Giá đặc biệt cho người Công Giáo

PHI'S AUTO BODY & REPAIR
Complete Auto Bodyworks

307.6669714.

9861 Garden Grove, Garden Grove, CA 92844

"Ask for
Parishioners

Discount "

714 902.5779
714 892-7638

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

HUAÁN ÑIEÄN LAÏNH

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

714-531-3055

ặ , hấp:

Nhận sửa các loại quần áo.

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

n áo cư

SKYLARK DRY CLEANER

11

Xin gọi Vinny Le
Cell: 714.713-8134
Office: 714.541-5351

Lợp mái nhà, và sửa,
việc làm bả ả

ủ loạ
ịnh giá miễ

ệm

o đ
i mái ngói.

Đ

m,
làm đ

n phí,
trên 15 năm
kinh nghi

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

We recommend Boral roofing product
License verification.

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

WESTMINSTER ROOFING

Quý Vị sẽ được:
Giá Tốt Nhất - Tiếp Đón

Ân Cần, Niềm Nở
và Lịch Thiệp.

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

ư

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

714
531-5754

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

Lasting Memory Caskets
L/L Nguyễn Xuân Tỉnh

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

MICHAEL DÖÔNG

NHAØ QUAØN
HERITAGE DILDAY CHAPEL

17911 BEACH BLVD. HUNTINGTON BEACH, CA 92647

(FD-1193)

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

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

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

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

ALL SEASONS

PAUL NGUYỄN

Lic. #855251
L/L TUAÁN

714
Bus: 852.3627
Cell: 425.6890

Joseph’s Plumbing & Rooter

714 531.4249714 531.4249714 531.4249
VINCE PHÖÔÙC LEÂVINCE PHÖÔÙC LEÂ

FREE ESTIMATESFREE ESTIMATES

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

Solar Power, ñeå giaûm bôùt
tieàn ñieän haèng thaùng.

204.8482 310-8589714. 714.�

UNT Driving School
HOÏC ON-LINE - $25.00

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

lớn tuổi - Giúp giải quyết DMV safety.

24 hrs.

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

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

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

Vinh Hadad
(Manager)

- ố ố
ợ

- ử ớ ả
ớ

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



- 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.

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

Giaûng vieân Ñaïi Hoïc Nha Khoa USC
töø naêm 1986

714 633.3336

714 554.4676
714839.9091

714 662.2360

714
890.1122
896.9512

Baùc Só NGUYEÃN THÒ BÍCH ÑAØO

Baùc Só NGUYEÃN VIEÄT CÖÔØNG

Baùc Só ÑAËNG PHI LONG, M.D.

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

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

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

9211 Bolsa Ave. #220
Westminster, CA 92683

(Khu chôï AÙ Ñoâng Market, treân laàu)

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

(Gaàn goùc Fairview)

714.898.9966 714.241.9038

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

9565-9567 Bolsa Ave.
Westminster, CA 92683

(Trong khu Bolsa Mini Mall)

8181 Bolsa Ave.
Midway City, CA 92655

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

714.775.8080

714.891.4335/698.8181

St. Catherine Dental
235 E. Katella Ave. - Orange, CA 92867

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

ị

Bella Harbor Dental
715 N. Harbor Blvd #108 - Santa Ana, CA 92703

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

www.heavenlydentistry.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

6926 Westminster Blvd
714.891.3344

CHUYEÂN XOÙA TICKET
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%
* Khoâng thaéng chuùng toâi seõ hoaøn tieàn laïi

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

714 590.5555
James:

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

Cell: 714-720-8830

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

�

�

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

NV TOWING

VEÙ MAÙY BAY

NGƯỜI VIỆT

KEÙO XE 24/7

714 200.8683 362.4850

SÔN GIAËT THAÛM
ØMINH SÔN NHA

Loùt goã, thay cöûa soå

- 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

LIC #
689263

HENRY'S CONSTRUCTION
� �

�

General contruction, license B. Chuyên làm
tất cả các dịch vụ xây cất và landscaping

ệ ả ả ảVi c làm b o đ m, giá ph i chăng.

714. 714.420-0573 (cell) - 379-0459

10

LONG ÑIEÄN LAÏNH
CHUYÊN SỬA VÀ GẮN MÁY LẠNH,

HEAT, ĐIỆN CHO TƯ GIA
VÀ THƯƠNG MẠI.

714 837-6056

LÔØI
CHUÙA

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 685 � 3

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I

Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm

Ñaùp Ca

Ngày tháng năm 20124 4 6

Cv. 14:21-27

Kh 21:1-5a
Ga 13:31-33a, 34-35

CHÚA NH TẬ V PHỤC SINH

- Chúa Nhật 17-04-201 ậ ụ
- Thứ 21-04-2016 Thánh An-xen-mô, giám mục,

tiến sĩ Hội Thánh.
- Thứ Bảy 23-04-2016 Thánh ử ạ

Thánh A- ụ ử ạ
- Chúa Nhật 24-04-2016 Chúa Nhật V Phục Sinh.  N

6 Chúa Nh t IV Ph c Sinh.  Năm C.
Năm

Gio-gi-ô, t đ o.
đan-be-tô, giám m c, t đ o.

ăm C.

Tv 144:8-9, 10-11, 12-13ab

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

BAØI ÑOÏC II

Trong nhöõng ngaøy aáy, Phaoloâ vaø Barnaba sang qua
Pergeâ vaø ñeán Antioâkia xöù Pisiñia; ngaøy Sabbat, caùc ngaøi
vaøo ngoài trong hoäi ñöôøng. Coù nhieàu ngöôøi Do Thaùi vaø
toøng giaùo theo caùc ngaøi, ñöôïc caùc ngaøi khuyeân baûo beàn
ñoã trong ôn nghóa Chuùa. Ñeán ngaøy Sabbat sau, haàu heát caû
thaønh ñeàu ñeán nghe lôøi Thieân Chuùa. Caùc ngöôøi Do Thaùi
thaáy ñaùm ñoâng daân chuùng, thì ñaâm ghen töông, noùi loäng
ngoân, choáng laïi caùc ñieàu Phaoloâ giaûng daïy. Phaoloâ vaø
Barnaba can ñaûm noùi raèng: “Phaûi giaûng lôøi Thieân Chuùa
cho caùc ngöôi tröôùc tieân, nhöng vì caùc ngöôi töø choái lôøi
Thieân Chuùa vaø töï cho mình khoâng xöùng ñaùng soáng ñôøi
ñôøi, thì ñaây chuùng toâi quay veà phía caùc daân ngoaïi; vaû laïi
Chuùa ñaõ truyeàn leänh cho chuùng toâi raèng: “Ta ñaõ ñaët ngöôi
laøm aùnh saùng muoân daân, ñeå ngöôi neân ôn cöùu ñoä cho ñeán
taän cuøng traùi ñaát.” Nghe vaäy, caùc daân ngoaïi haân hoan ca
tuïng lôøi Chuùa; nhöõng ai ñöôïc Chuùa tieàn ñònh höôûng söï
soáng ñôøi ñôøi, thì tin theo, neân lôøi Chuùa ñöôïc rao giaûng
khaép caû vuøng. Nhöõng ngöôøi Do Thaùi xuùi giuïc caùc phuï nöõ
khaù giaû ñaõ toøng giaùo, caùc thaân haøo trong thaønh, baét bôù
Phaoloâ vaø Barnaba, roài truïc xuaát ra khoûi ranh giôùi xöù hoï.
Coøn hai ngaøi, sau khi phuûi buïi chaân laïi cho hoï, hai ngaøi ñi
ñeán Iconioâ. Coøn caùc moân ñoà thì ñaày haân hoan vaø Thaùnh
Thaàn.

(3c)

Toâi laø Gioan ñaõ xem thaáy moät ñaùm ñoâng khoâng theå

Cv 13:14, 43-52

Baøi trích saùch Toâng Ñoà Coâng Vuï.

Tv 99:2, 3, 5

Haõy phuïng söï Chuùa vôùi nieàm vui veû;
haõy vaøo tröôùc thieân nhan
vôùi loøng haân hoan khoaùi traù.

Haõy bieát raèng Chuùa laø Thöôïng Ñeá,
chính Ngöôøi ñaõ taïo taùc thaân ta,
vaø ta thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa Ngöôøi,
ta laø daân toäc, laø ñoaøn chieân Chuùa chaên nuoâi.

Vì chöng Chuùa thieän haûo,
loøng töø bi Ngöôøi toàn taïi muoân ñôøi
vaø loøng trung tín Ngöôøi coøn tôùi muoân muoân theá heä.

Kh 7:9, 14b-17

Baøi trích saùch Khaûi Huyeàn.

Ñoù laø Lôøi Chuùa. T n Chuùa.ạ ơ

Ñ. Ta laø daân toäc, laø ñoaøn chieân Chuùa chaên nuoâi.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

ñeám ñöôïc, hoï thuoäc moïi noøi gioáng, doøng hoï, daân toäc vaø
tieáng noùi, ñöùng tröôùc ngai vaøng vaø tröôùc Con Chieân, hoï
maëc aùo traéng daøi, tay caàm laù vaïn tueá. Hoï laø nhöõng ngöôøi
töø ñau khoå lôùn lao maø ñeán, hoï giaët aùo vaø taåy noù traéng
trong maùu Con Chieân. Vì theá, hoï ôû tröôùc ngai vaøng Thieân
Chuùa, vaø ngaøy ñeâm phuïng söï Ngöôøi trong ñeàn thaùnh
Chuùa, Ñaáng ngöï treân ngai vaøng ñaët ôû giöõa hoï. Hoï seõ
khoâng coøn ñoùi khaùt; maët trôøi vaø noùng böùc seõ khoâng laøm
khoå hoï, vì Con Chieân ñöùng tröôùc ngai vaøng seõ thoáng trò
hoï, seõ daãn hoï ñeán nguoàn nöôùc ban söï soáng, vaø Thieân
Chuùa seõ lau heát moïi gioït leä nôi maét hoï.

Chuùa phaùn: “Ta laø muïc töû toát laønh, Ta bieát caùc chieân
Ta, vaø caùc chieân Ta bieát ta. Alleluia.

Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn raèng: “Chieân Toâi thì nghe
tieáng Toâi, Toâi bieát chuùng vaø chuùng theo Toâi, Toâi cho
chuùng ñöôïc soáng ñôøi ñôøi, chuùng seõ khoâng bao giôø hö maát,
vaø khoâng ai coù theå cöôùp ñöôïc chuùng khoûi tay Toâi. Ñieàu
maø Cha Toâi ban cho Toâi, thì cao troïng hôn taát caû, vaø
khoâng ai coù theå cöôùp ñöôïc khoûi tay Cha Toâi. Toâi vaø Cha
Toâi laø moät.”

Ñoù laø Lôøi Chuùa. T n Chuùa.ạ ơ

�

�

ALLELUIA

PHUÙC AÂM

Ga 10:14

Ga 10:27-30

Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Gioan.

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



- Tham dự ại Hội Hành Hương Núi Đức Mẹ Sầu Bi, được tổ
chức mỗi ứ 41) cho tất cả mọi người từ khắp nơi
xa tụ tậ ến cầu nguyện

Chiêm nghiệ ời số ĩ ô trên đồi Thiên Thầ
ời cầu nguyện và lao công theo Thánh Biể ức. Tôn Vinh

Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo VN

- Sang CANADA với Phố thị Vancouver sầm uất
Du

ngoạn trên chuyế ĩ ại

Downtown
Victoria

Chuyế ến có rất nhiều linh tích và di tích thời danh. . .

- Chi phí cho mộ ời: $740 (P4N), $795 (P3N), $850 (P2N).

Bao gồm

Đ
năm (Năm th

p đ

m đ ng các đan s Xi T n.
Đ n Đ

(The Grotto, National Santuary of Our
Sorrowful Mother). Thăm viếng tu viện lâu đời trên đồi cao chót
vót, ầy cảnh sắc tĩnh mịch thoát trần. Với một nguyện đường Hòa
Bình có tượng Đức Mẹ Bồng Con rất linh động giống người thật.

tại Giáo Xứ La Vang
Portland, Oregon.

, ộ ể
ởng thứ ị Sài Gòn, Chợ Lớ

(British Columbia Ferry) ngồi
ngắm cảnh ven biể ể ớ ảo Vạn Hoa (Victoria) du
ngoạ ờ ẹp nhất thế giới, Butchart Garden.

với hải cả ảo du thuyề ể rồ
ốc Hội British Columbia cổ kính.

-

: xe bus, khách sạn tiện nghi, tiền vào cửa và tiền tips.
ống tự túc.

đ

Ăn
u

đô h  i đ
thư c hương v n và trái cây tươi.

n Vancouver đ đi t i đ
n vư n hoa đ

ng đông đ n đ i tham quan lâu đài
Qu

n phà v đ

n đi nơi đ

t ngư

HÀNH HƯƠNG & DU NGOẠN
Đ I H I Đ C M S U BI, PORTLAND OREGONẠ Ộ Ứ Ẹ Ầ

đêm, đ

NÚI - ,
phối hợp du ngoạn CANADA: VANCOUVER & VICTORIA.

Bus tour 7 ngày 6 từ 1 ến 7 tháng 7, 2016.

Liên lạc:

9319 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683
Tel: 714-897-2366; Cell: 714-598-7854; Fax: 714-892-0667

PHƯ
bưu đi

ỚC HẠNH TRAVEL & TOURS
(Kế ện Bolsa)

Hành Trình ức Tin 2016Đ năm

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

(CST 2080648-40)Email:

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

lienlac@hanhtrinhductin.com

1) Hành hương 16 ngày (Rome & ấtThánh)

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

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

Năm Thánh Đ

Đ a ăn

ng Đ

Từ 15 ến .
Từ ến .
Từ 6 ến .

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

từ ến .
từ ến .
từ ến .

đ
23/10 đ

đ

đ
đ

đ

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

21 tháng 11 LM.Trịnh MinhThái

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

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

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

Linh h
Linh

ướng:

hướng:

Linh hướng:

Linh hướng

Linh hướng

Linh hướng:

Linh hướng:

Linh hướng:

B V n

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

4 cánh cử (chỉ được mở nhận ơn Toàn Xá

Fatima, Lộ ức, Santarem, Lisieux, Paris, Rome, Assisi, Lanciano, San Giovanni
Triều kiế ức GH, ộ Hồng Y Thuận, 4 cử , 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 ồng, Thánh Phanxicô & Thánh Claire
Paris:Thánh Catherine Laboure, St Louis & St Vincent de Paul Nhà thờ ức Bà

i Tour lên Tháp Eiffel, Du thuyề ối sông Seine ể ngắm tháp Eiffel lên èn

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 3 nước Nam Mỹ)

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 Giáo Hoàng Phanxicô, tham quan 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.

Đi qua a Năm Thánh trong Năm Thánh)

Đ
n Đ Thăm m a Năm Thánh

Đinh & Gai & b

Đ
Đ n & ăn t đ đ

v đ
Đ ng Brazil) & Đ

Đ
Thánh đen quen thu

Machu Picchu: di tích văn hóa th

nước

n Đ

Têrêsa Hài Đ

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

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

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

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

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

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

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

9431 Heil Ave., (corner Bushard) Fountain Valley
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 24-4-2016đến Chúa Nhật17-4-2016

CÁC SINH HO T T I TRUNG TÂM CÔNG GIÁOẠ Ạ

3. ÒNG HOPE COMMUNIT

Sinh Hoạt trong tuần:

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

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

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

ứ :
ứ :

Thứ Sáu ầu tháng

Thứ Bảy:

Th Tư
Th Sáu

đ

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

-

pm pm

8:45 am 9 am

Thánh Lễ
ầ ấ VN.

Chầu, Kính Lòng Thương Xót Chúa
& Thánh Lễ

ấ ứ ẹ

Ch u và Kh n Các Thánh TĐ

Kh n Đ c M La Vang

Kính Lòng Thương Xót Chúa

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

Fourth Sunday of Easter (C)
John 10:27-30

Chúa Nhật 17-04-2016

Thứ Tư 20-04-2016

ứ 21-04-2016

Thứ Sáu 22-04-2016

Thứ Bảy 23-04-2016

Chúa Nhật 24-04-2016

- Cursillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 05:00 pm
- Sinh Viên Công Giáo. . . . . . . . . . . . . . . 02:00 pm – 05:00 pm

- ọ

- Liên Minh Thánh Tâm. . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
- Cursillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

- Legio Mariae Jr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 02:00 pm

- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 04:00 pm

- Các Bà Mẹ C.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:30 am – 11:30 am
- Liên Huynh Đa Minh . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 11:00 am
- Giáo Xứ Hà Nội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 05:00 pm

H p BMVCĐ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

Th Năm

Jesus said: “My sheep hear my voice; I know them, and they
follow me. I give them eternal life, and they shall never perish.
No one can take them out of my hand. My Father, who has given
them to me, is greater than all, and no one can take them out of the
Father's hand. The Father and I are one.”

"The disciples could not but be filled with joy and the Holy
Spirit." –Acts 13:52

In the missals used by parishes over twenty years ago, the
above verse is translated: "The disciples knew only how to be
filled with joy and the Holy Spirit." What a great description this
is for a disciple of Jesus Christ!

Disciples shake off the dust (Acts 13:51) of rejection,
persecution, failure, prejudice, mistreatment, anger, bitterness,
etc. They walk away from it and move on. This is part of the
reason Jesus commanded His disciples to travel lightly. You can't
travel very far if you're carrying a lot of spiritual baggage around.

After we disciples have completely shaken off all such dust,
we never look back (see Lk 9:62). We refuse to resurrect old
wounds, for love does not remember past injuries (1 Cor 13:5).
We "give no thought to what lies behind but push on to what is
ahead" (Phil 3:13). We "keep our eyes fixed on Jesus" (Heb
12:2).

If, in imitation of our heavenly Father, we've forgiven and
forgotten so much (see Jer 31:34), what remains on our minds?
All that's left is to be filled with joy and the Holy Spirit (Acts
13:52). We have empty memories and full hearts. "Receive the
Holy Spirit" (Jn 20:22). "Rejoice in the Lord always! I say it
again. Rejoice!" (Phil 4:4)

Father, nothing can separate me from Your love
except my own free will. Take my will and give me Your will in
return.

"He will lead them to springs of life-giving water,
and God will wipe away every tear from their eyes." – Rv 7:17

"Praise the Lord in His sanctuary, praise Him in the
firmament of His strength" (Ps 150:1).

- St. Anselm (1033-1109) Indifferent toward religion as
a young man, Anselm became one of the Church's greatest
theologians and leaders. He received the title "Father of
Scholasticism" for his attempt to analyze and illumine the truths
of faith through the aid of reason. At 15,Anselm wanted to enter
a monastery, but was refused acceptance because of his father's
opposition. Twelve years later, after careless disinterest in
religion and years of worldly living, he finally fulfilled his desire
to be a monk. He entered the monastery of Bec in Normandy,
three years later was elected prior and 15 years later was
unanimously chosen abbot. Considered an original and
independent thinker, Anselm was admired for his patience,
gentleness and teaching skill. Under his leadership, the abbey of
Bec became a monastic school, influential in philosophical and
theological studies. During these years, at the community's

Reflection: I DON'T KNOW MUCH, BUT...

Prayer:

Promise:

Praise:

Saints of the Week
4.21

request, Anselm began publishing his theological works,
comparable to those of St. Augustine (August 28). His best-
known work is the book Cur Deus Homo ("Why God Became
Man"). At 60, against his will, Anselm was appointed
archbishop of Canterbury in 1093. His appointment was opposed
at first by England's King William Rufus and later accepted.
Rufus persistently refused to cooperate with efforts to reform the
Church. Anselm finally went into voluntary exile until Rufus
died in 1100. He was then recalled to England by Rufus's brother
and successor, Henry I. Disagreeing fearlessly with Henry over
the king's insistence on investing England's bishops, Anselm
spent another three years in exile in Rome. His care and concern
extended to the very poorest people; he opposed the slave trade.
Anselm obtained from the national council at Westminster the
passage of a resolution prohibiting the sale of human beings.

- St. George (d. c. 303) If Mary Magdalene was the
victim of misunderstanding, George is the object of a vast
amount of imagination. There is every reason to believe that he
was a real martyr who suffered at Lydda in Palestine, probably
before the time of Constantine. The Church adheres to his
memory, but not to the legends surrounding his life. That he was
willing to pay the supreme price to follow Christ is what the
Church believes.And it is enough. The story of George's slaying
the dragon, rescuing the king's daughter and converting Libya is
a 12th-century Italian fable. George was a favorite patron saint of
crusaders, as well as of Eastern soldiers in earlier times. He is a
patron saint of England, Portugal, Germany, Aragon, Catalonia,
Genoa and Venice.

4.23
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Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Quê Hương

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 203

Thư Mời Tham Dự Lễ Kính Thánh Nữ Tiến Sĩ Catarina
ngày Chúa Nhật 1 tháng 5 năm 2016

Đ
ng Đ

đ
c đ do, đ

c đang l đ

30 tháng 04 năm 2016,

ý Cha
Việt Nam đồng tế.

Trân trọng kính mời quý Đức Cha, Quý Đức Ôn
ý Vị Đại diện các Tôn

Giáo, Quý Tu Sĩ Nam nữ, quý vị dân cử v

Văn ph

đến Thứ Năm lúc 9:30am – 4pm.

đầy

ể ởng niệ ền Nam Việ
ộng sản, Ban Chấp Hành Cộ ồng Công Giáo Việt Nam, Giáo

Phận Orange hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các chiến sĩ Việt
Nam Cộng Hòa ã vị quốc vong thân, những ời bỏ mình trên
biển cả ừ ớ ộc vì lý t ởng tự ồng thời hiệp
thông và cầu nguyện cho một dân tộ ầm than trong chế ộ
gông cùm cộng sản.

Thánh Lễ ợc tổ chức Thứ Bảy ngày
lúc 8:00 giờ sáng, tại Trung Tâm Công Giáo: 1538 N. Century
Blvd., SantaAna, CA92703.

ều Hành

g, Quý Cha,
Quý

òng Trung Tâm sẽ nhận

òng
TTCG ghi danh từ Thứ Hai Hạn
chót ghi danh là ngày 10 tháng 5/2016

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

ình c
t 6

hiepthong2013@gmail.com.Hoặc trên Website:www.
vncatholic.net.

ạ ậ

tư m 41 năm ngày Mi t Nam rơi vào tay
c

ngư
, nơi r ng thiêng nư ư

đư

Thánh Lễ sẽ do Đức Cha Mai Thanh Lương chủ tế và qu

Cha Linh hướng và Đi Joseph Trần Văn Kiểm giảng
thuyết.

Chức trong Hội Đồng Liên Tôn, Qu
à toàn thể Cộng Đồng

dân Chúa cùng tham dự để tưởng niệm và cầu nguyện cho quê
hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách cộng sản.

đơn ghi danh cho lớp
.

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

. Không hoàn tiền lại sau
khi đ

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

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

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

Dự Bị
Hôn Nhân Khoá 203, khai mạc ngày 21-22 tháng 5, 2016

According to the Catholic Canon Laws, each
person, Catholic or non Catholic, prepares for marriage or life
time commitment must attend this Marriage Preparation
Program.

Ban PhuïcVuï Lieân Huynh Ña-Minh, Giaùo Phaän Orange, kính
môøi Quí Cha Toång Linh Höôùng, quí Cha Linh Höôùng, quí Anh
Chò trong caùc Ban Phuïc Vuï Lieân Huynh vaø Huynh Ñoaøn Ña-
Minh, quí Anh Chò ñoaøn vieân thuoäc caùc Huynh Ñoaøn Ña-Minh
daønh thôøi giôø quí baùu ñeán tham döï Nghi Thöùc MaëcAùo Doøng Ña-
Minh vaø Thaùnh Leã möøng kính Thaùnh Nöõ Tieán Só Catarina, khai
m c vaøo luùc 9 giôø sáng ngaøy Chuá Nh t 1-5-2016 taïi Hoäi Tröôøng
Trung Taâm Coâng Giaùo Vieät Nam, thaønh phoá Santa Ana, 1538 N.
Century Blvd., SantaAna, CA 7270.

�

� Ý truyền giáo:

Ý chung: C u cho nh ng nông dân nh , nh n đầ ữ ỏ ậ ược
phần thưởng xứng đáng do công lao động quý giá của
mình.

Cầu cho các Kitô hữu tại Châu Phi, biết
làm chứng cho niềm tin và lòng yêu mến vào Đức Giêsu
Kitô, giữa những xung đột về chính trị và tôn giáo.

Söï hieän dieän quí baùu cuûa quí Cha vaø quí Anh Chò laø nieàm
vinh haïnh vaø söï khích leä raát lôùn lao cho toaøn theå thaønh vieân
thu c Lieân Huynh Ña-Minh trong moïi coâng vieäc toâng ñoà, ñaïo
ñöùc, baùc aùi, theo ñuoåi Ôn Goïi Giaùo Daân Ña-Minh, theå hieän tinh
thaàn vaø ñoaøn suûng cuûa Thaùnh Phuï Ña-Minh.

Traân troïng kính môøi.

Ban PhuïcVuï Lieân Huynh Ña-Minh

ộ

Phong Trào Cursillo trân trọng thông báo:

ên.

®

®

Hội Hy Vọng Phục Vụ Cộ ồng tại Trung Tâm Công Giáo,
trân trọng thông cáo: Hội cần tuyển mộ ề ặ

ÌNH HỌC HÈ 2016.
ều kiện: có kinh nghiệm dạy học, Bằng BS và Bằ

ạm.
ặc biệ ới ứng viên có kinh nghiệm trong 3 lãnh vự

- Curriculum.
- Students.
- Teachers andActivity Facilitator.
Thời gian nộ ừ ến hế

Nếu có thắc mắc nào khác xin gọi:
ịa chỉ liên lạc: 1538 N. Century Avenue, Santa Ana, CA

92703. Hoặc email: hopecommunity2003@yahoo.com

�

�

�

Thông Báo Của PhongTrào Cursillo

Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan / Common Sense
Parenting

ChươngTrình Học Hè 2016

(714) 265-1181.

Đại Ultreya tháng
Tư sẽ tổ chức vào lúc

. Xin mời các anh chị
cursillistas, các bảo trợ viên cùng với ứng viên khóa 609 và 610
đến tham dự buổi sinh hoạt Đại Ultreya đặc biệt này.

Sau Thánh lễ, kính mời qu

u Hành Viên đ c
trách CHƯƠNG TR

ng Sư
Ph

t ưu tiên v

p đơn t t ngày 15 tháng 5 năm 2016.

8:30 sáng Chúa Nhật ngày 17 tháng 4
năm 2016 tại Trung Tâm Công Giáo

ý anh chị ở lại ăn phở gây quỹ yểm
trợ hai Khóa Học nói tr

ng Đ
t Đi

Đi

Đ c
sau đây:

nay đ

Đ

Kính môøi quí vò phuï huynh coù con chaùu ôû löùa tuoåi 13-18 ñeán
tham döï khoùa hoïc GIAÙO DUÏC CON CAÙI CAÙCH KHOÂN
NGOAN- COMMON SENSE PARENTING ñöôïc toå chöùc taïi
Nhaø Thôø Thaùnh Linh baèng Song Ngöõ Anh Vieät vaøo 6 Chuùa
Nhaät ngaøy 10, 17, 24 thaùng 4 vaø 1, 15 vaø 22 thaùng 5,
2:45PM – 4:45 PM taïi phoøng hoïc soá 9.

Common Sense Parenting ñöa ra phöông phaùp giaùo duïc
thöïc teá cho caùc baäc phuï huynh ñeå ñoái phoù vôùi thaùi ñoä vaø caùch cö
xöû cuûa con caùi, dung hoøa vieäc kyû luaät vôùi loøng thöông yeâu. Lôùp
hoïc ñöôïc höôùng daãn bôûi caùc chuyeân vieân coù kinh nghieäm vaø
saùng taïo cuûa chöông trình Boystown, vaø ñöôïc taøi trôï bôûi

Vì soá hoïc vieân coù giôùi haïn, xin lieân laïc Sô Xuaân Trang (714)
963-7871 hoaëc Coâ Phöông ñeå giöõ choã (714) 474-5706.

thôøi gian

Orange County Health Care Agency, Behavioral Health
Services, Prevention and Intervention Division, MHSA/Prop
63.

BAÛO HIEÅM & HÖU TRÍ

Höôùng daãn
mieãn phí

Muoán bieát chi tieát, xin lieân laïc
vaên phoøng ñeå laáy heïn

Phone: 714.609.7910
13139 Brookhurst St., #B, Garden Grove, CA 92843

(gaàn goùc Garden Grove vaø Brookhurst)

- Choïn Baùc Só cuûa mình trong toå hôïp y teá: Coù theå ñoåi Baùc Só
vaø toå hôïp y teá moãi thaùng.

- Chöông trình bao goàm: Chi phí y teá vaø thuoác theo toa Part D

Tuoåi vöøa 65, hoaëc ñaõ coù Medicare Part A & Part B, neân choïn CHÖÔNG TRÌNH SÖÙC KHOÛE NAØO?
1. MEDICARE ADVANTAGE

2. OBAMACARE:

3. BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE “HOAØN CAÀU”

A. MEDICARE & MEDIGAP + PART D (nhö PPO, khoâng vaøo toå hôïp y teá)

A. Baûo Hieåm Caù Nhaân vaø Gia Ñình cho ngöôøi döôùi 65 tuoåi

B. Cô Sôû Thöông Maïi:

Giuùp ghi danh vaøo haõng Baûo Hieåm ñeå khoâng bò phaït khi khai thueá.
, neáu khoâng coù baûo hieåm laø:

- cho 1 ngöôøi vaø cho 1 gia ñình
- hoaëc treân lôïi töùc. Soá tieàn naøo lôùn hôn seõ laø tieàn phaït treân giaáy thueá.

Ñöôïc ghi danh baát cöù luùc naøo trong naêm.

Tieàn phaït cuûa naêm 2016
$691 $2,085

2.5%

B. MEDICARE ADVANTAGE PLANS HMO (Vôùi nhieàu löïa choïn cuûa hôn 12 haõng Baûo Hieåm)

Basic Medicare
(
Medicare Part B)
Tieáp tuïc traû

Basic Medicare
(
Medicare Part 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 $16500/thaùng*)

* Giaù trung bình keå treân thay ñoåi tuøy theo vuøng ôû, tuoåi, chöông trình baûo hieåm löïa choïn vôùi moãi haõng.

+

- Ñaëc bieät:
Co-Pay thaáp hay khoâng traû Co-Pay tieåu ñöôøng vaø tim maïch

share of cost
Medi-Medi,

cho thuoác
Coù chöông trình gia nhaäp cho quyù vò ñang traû
Quyù vò neáu muoán, vaãn coù theå tieáp tuïc ñi töï do.

�

�

�

- Cho ngöôøi töû Myõ ñi ra nöôùc ngoaøi khi du lòch, ñi hoïc hay ñi laøm
- Cho ngöôøi haûi ngoaïi treân nöôùc Myõ, hoaëc treân nhieàu quoác gia
khaùc treân theá giôùi.

Mailien Hoang
CA Insurance Lic. #0697814
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Công ty chuyên về tài chánh và bảo hiể
ển mạnh ở vùng Orange County cầ ối

tác. ều kiện:
1/ Có tinh thần cầu tiến.

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

m, đang
phát tri n đ

Đi

n căn b

2/ Siêng năng h
n giúp ngư

Liên lạc: David 714. 889-9017

Cầ ối Tác.n Đ

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

, h

ình
Thánh Giuse gặp gỡ, chia sẻ và cầu nguyện vớ

ý Ân
Nhân và Thân Hữu

Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ
v y sinh thời giờ quý báu đến tham dựà cộng đoàn dân Chúa

Ngày lễ Kính Thánh Giuse Thợ cũng là ngày Đan Viện tôn vinh và
tạ ơn Thánh Cả Giuse dẫu âm thầm nhưng rất hiệu quả cầu bầu cùng
Chúa cho việc thiết lập Đan Viện mang Danh Ngài, cũng như cho
các nhu cầu và ước vọng tốt lành của Các Ân Nhân và Thân Hữu.
Ngày này, cũng là dịp thuận lợi cho mọi Thành Viên của Gia Đ

i nhau và cho nhau,
dưới sự che chở và chuyển cầu đặc biệt của Thánh Cả Giuse.

Chúng tôi ước mong được đón tiếp và gặp gỡ thật nhiều Qu
đến với Thánh Cả Giuse trong ngày ân phúc này.

TM. Cộng Đoàn Đan Viện và Ban Điều Hành,

Thánh Lễ THÁNH GIUSE THỢ và nghi thức đặt
VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG HỘI TRƯỜNG TĨNH TÂM
lúc 10:30 AM ngày Chúa Nhật, 1 tháng 5 năm 2016,

tại Đan Viện Thánh Giuse  21010 Lucerne Valley Cutoff,
Lucerne Valley, CA 92356

,

P.S. - Cơm trưa sẽ được Ban Điều Hành dọn mời mọi người ngay sau Thánh Lễ.
- Để việc tổ chức được tốt, xin vui l ười tham dự cho Ban Điều

Hành
H qua Ông Hữu (714) 675-8821

hoặc Bà Phụng (714) 949-7079. hoặc số Đan Viện Tel. 714-625-9466/ 760-
666-0203

òng báo số ng
. Những ai sống ở Quận Cam và vùng phụ cận

òng GHI DANH với B
trước ngày 23 tháng 4 cần

đi xe bus, xin cũng vui l Đ

Có thể giúp Chủ Nhà

-
-
- Làm kín các cửa ra vào và cửa sổ.
-
-
-

hay Người Mướn nhà để giảm bớt
tiền Điện và Gas mỗi tháng (Nếu đủ điều kiện). Quí vị có
thể được hưởng quyền lợi này Miễn Phí:

Thay hoa sen trong nhà Tắm để đỡ tốn nước.

Được lớp chống nhiệt trên trần nhà hoặc làm dầy hơn.
Sửa hoặc thay Máy Nước Nóng và Máy Sưởi.
Thay bóng đèn, cây đèn đứng và đồ cắm điện, v.v.

Đổi máy giặt hay tủ lạnh cũ lấy máy mới.

Chương tr ường hợp thuê
ph

ình này không áp dụng cho tr
òng. Xin liên lạc Cô Hạnh: 714-907-7914

Chương Trình Tiết Kiệm Gas và ệ ễĐi n Mi n Phí

THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ THÁNH GIUSE THỢ
Ổ Ạ ỆB N M NG ĐAN VI N XITÔ THÁNH GIUSE

Lm. M. Antôn Phạm Sĩ Hanh, O.Cist.
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Đ c Thánh Cha Phanxicô ã công bố m Năm Thánh
đ c bi t” g i là

với việcmởCửaThánh t Thánh Phêrô vào
08-12-2015 ngàyĐ i l Đ cM VôNhi mnguyên tội, và kết
thúcvào20-11-2016ngàyĐ i lễChúaGiêsuKitô,VuaVũTrụ.

đ tđư cơntoànxá, trongNămthánh, cácKitôhữucần:

1.-Khôngmắctội trọng

2.- LãnhnhậnBíTíchHoàGiải

3.-ThamdựThánh lễvà rướcMìnhMáuThánhChúa

ầ ệ ứ Kinh NămThánh
LòngThươngXót,KinhLạyCha,...)

5.-Đihànhhươngtại cácnhà thờđượcchỉ ị

NhữngđịađiểmhànhhươngtrongGiáophậnOrange là:

566 S. Glassell St.,
Orange,CA92866.

31520
CaminoCapistrano,SanJuanCapistrano,CA92675.

900 W. La Habra
Boulevard, LaHabra,CA90631.

13280 Chapman Ave, Garden
Grove,CA92840.

727 N. Minter St., Santa Ana, CA
92701.

ứ đ ở “
ặ ệ ọ . Năm Thánh

bắt đầu ại Đền thờ
ạ ễ ứ ẹ ễ

ạ
Để ạ ợ

4.- C u nguy n theo ý Đ c Thánh Cha (

đ nh

“ òng Thương xót”Năm Thánh L

1. Cathedral of the Holy Family:

2. Mission Basilica San Juan Capistrano:

3. Our Lady of Guadalupe Church:

4. The Christ Cathedral:

5. St Joseph Church:

ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH
L ƯƠNG XÓTÒNG TH

Tên /Full Name

Email:

/

Tên Cha/Mẹ/

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

Địa chỉ/

Điện thoại/

Address:

phone:

Birthdate:

:

Parents:

Phái/Gender: M / F

Ngày sinh/

Nơi sinh Place of Birth

Họ/ ĐLast ệm/ Gọi/Middle First

mm /dd /yy

city / country

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

Lệ phí/Fee

Note: Ghi danh 2 Register 2 months in advance

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

: � $70 gởi về .

ã ghi danh /
òng

TTCG, t t (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở
2

. Nếu bỏ lớp, i khoá sau
/

một người(each person) và
Không

hoàn lại tiền sau khi đ

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

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

địa chỉ Trung Tâm CGVN/

, tại Văn Ph
hứ Hai tới hứ Năm

phải ghi danh đóng tiền học lạ

Chỉ nhận
No Refund.

2
months prior class begins.

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

Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center.

Send in registration form and payment

Certificate of Completion will be issued after
completi all requirement

tháng trước/

Cấp Chứng Chỉ

Ký tên/ _____________________________________

Ngày/ _________________

Signature:

Date:

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

� �
� �

#203 -5/21-22/2016 #204 -7/16-17/2016
#205 - 9/17-18/2016 #206 -11/12-13/2016

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

714.554-4211

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

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

Coäng Ñoaøn:   _______________________________________

Ñieän Thoaïi:   _______________________________________

Quyù Danh:         OÂng         Baø         Anh          Chò

Ñòa chæ môùi:

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

Nguyeän xin Thieân Chuùa,

nhôø lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï La Vang

vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam

traû coâng boäi haäu cho Quyù AÂn Nhaân!

Caàn Giaáy Khai Thueá

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 685 7�

(tiếp theo trang 1)

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

sống gia đ

định mang tính mục

Tông huấn Amoris Laetitia khẳng định những thực tế rất

t về đời sống gia đ

ăm. Tông huấn

ĐTC

Đại kết Methodist tại đây.

điều về ý nghĩa v

ình phải

Ðặc biệt, Tông huấn nhấn mạnh rằng cần có sự "phân
ìn

nhận rằng "Th

ình. Nội dung Tông
huấn ìn cởi mở, tích cực,

ý t

ình, với những kiến thức tinh thần
và những thực hành khôn ngoan, hữu ích cho các

ình. Trên hết, Tông huấn
là kết quả của việc quan tâm ã sống qua
nhiều n Amoris Laetitia thực sự nói bằng ngôn
ngữ của kinh nghiệm và hy vọng.

òng
òng này

là một dấu chỉ t

òn cản trở sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai bên.
Ngài nhận xét rằng tín hữu Công Giáo và Methodist có thể học
hỏi nhau nhiều à cách thức sống thánh thiện.

đối mặt, thúc giục người Công Giáo chăm sóc
chứ đừng lên án những ai không sống đúng với giáo huấn của
Giáo Hội.

vụ và riêng biệt" đối với từng người, khi nh
ượng Hội Đồng cũng như Tông huấn này đều

không đưa ra một bộ quy tắc chung mới, có tính giáo luật và có
thể áp dụng cho mọi trường hợp.”

phong phú và phức tạp của đời sống gia đ
đưa ra một cái nh được củng cố không

phải bằng những khái niệm trừu tượng hoặc dự phóng l ưởng,
nhưng bằng những quan tâm mục vụ đến thực tế. Tông huấn là sự
mô tả rất sá

đôi vợ chồng
hoặc những người muốn xây dựng gia đ

đến điều mọi người đ

đưa ra lời kêu gọi trên đây, lúc tiếp kiến phái đoàn Hội
đồng Methodist thế giới, Methodist Âu Châu vàAnh quốc, khi họ
đến Roma để khánh thành văn ph

Trong lời chào mừng, ĐTC gọi việc thành lập văn ph
ăng cường quan hệ đại kết giữa Công Giáo và

Methodist, cũng như ước muốn chung để vượt thắng những
chướng ngại c

Tin Lành Methodist do Mục Sư Anh Giáo John Wesley thành
lập, tách rời khỏi Anh Giáo từ năm 1784, rồi dần dần lan rộng ra
các nơi trên thế giới. Hội đồng Methodist thế giới được thành lập
năm 1881, qui tụ 80 hệ phái tại 133 quốc gia với khoảng 80 triệu
tín đồ.

�

�

ĐTC Phanxicô kêu gọi Công Giáo và Tin Lành Methodist
cùng làm việc bác ái và giúp đỡ lẫn nhau

Làm phúc cho người nghèo với lòng yêu mến; đừng làm
phúc để được người đời ca ngợi, ngưỡng mộ

(VietVatican.net 7-4-
2016)

(VietVatican.net,
9-4-2016)

"Chúng ta phải là

ìm kiếm Thiên Chúa và

st phải cùng nhau dấn thân
làm chứng cụ thể, trong nhiều lãnh vực, về lòng yêu mến

ì tình hiệp thông
của chúng ta gia t

m hết sức để các thành phần trong các giáo xứ
gặp gỡ nhau thường xuyên, biết nhau qua những trao đổi đầy
khích lệ và khuyến khích nhau trong việc t
Ơn Thánh của Người… Chúng ta chưa thể nghĩ giống nhau trong
mọi sự, nhưng không có điều nào trong số những dị biệt ấy là
chướng ngại cản trở, không cho chúng ta yêu thương giống nhau
và cùng làm chứng tá trước mặt thế giới. Đời sống chúng ta
trong sự thánh thiện phải luôn bao gồm việc phục vụ và bác ái đối
với thế giới; Công Giáo và Methodi

đối với
Chúa Kitô. Khi chúng ta cùng nhau phục vụ th

ăng.”

ÐTC Phanxicô ã kêu gọi các tín hữu nh

òng th
phúc”: trong tiếng Hy Lạp,

ý nghĩa phong phú của
lòng từ bi th òng th

ì việc làm phúc
cũng phải

òng quảng
ã, không

nhìn ng õ

ình thức hành khất không

ìn thấy và công nhận giá trị
của hành vi chúng ta.

ã trao
ì phạm tội ngoại tình, Chúa nói

với chị – thế nghĩa là không có
sự tha thứ nếu không có lòng thống hối

òng Th

ã tổ
chức Lễ hội này với chủ

ã

òng
Th

ò ch ò ch
ình

nguyện viên ch ình phục vụ
những ng

ình

ìa khóa giúp ng

òn những ng
ì trở thành

òng th g xót con cái Ngài.

òng th

ình.

đ

ng lại để nói chuyện hầu hiểu r

uyết tật đ

ăm sóc từng chi tiết nhỏ; ai cũng tận t

ư thế, trong buổi tiếp
xúc với 50 ngàn tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh
Phêrô, ngày 9-4-2016. Ngài nói về đề tài "L ương xót và
việc làm có nghĩa là từ bi
thương xót. Việc làm phúc bao gồm mọi

ương xót. L ương xót được thể hiện trong
muôn ngàn con đường và cách thức khác nhau, th

được biểu lộ qua nhiều cách thức, để thoa dịu nỗi cơ
cực của những người túng quẫn… Đừng làm phúc để người đời
ca ngợi và ngưỡng mộ l đại của chúng ta. Không được
đồng hóa việc làm phúc với đồng tiền cho đi cách vội v

ười nghèo, và không dừ
điều mà người nghèo thực sự cần. Chúng ta cũng phải phân biệt
giữa người nghèo và những h đích thực
mưu ích cho người nghèo.

Làm phúc là cử chỉ yêu thương dành cho những người chúng
ta gặp, là cử chỉ chân thành quan tâm đến những người tới gần
chúng ta và xin giúp đỡ; sự giúp đỡ này nên được thực hiện trong
âm thầm, nơi chỉ có Thiên Chúa nh

ĐHY Sarah (Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích)
đ đổi với một nhà báo Ba Lan: ngài nhận xét rằng khi Chúa
Giêsu gặp người phụ nữ bị bắt v

ăn năn. Chỉ khi hiểu ra
điều này, chúng ta mới hoàn toàn nhận thức về hiệu quả mà Năm
Thánh L ương Xót mang lại. Sai lầm nguy hiểm nhất là
cho rằng chỉ cần “ao ước điều thiện” là đủ để bảo đảm ơn cứu rỗi.

Vào Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh, Caritas GP Phan Thiết đ
đề “Đến để được yêu thương.” Hơn 3

ngàn người kh đến từ các giáo xứ, mái ấm, trung tâm,
cơ sở bảo trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật. Đây cũng là
dịp để người khuyết tật hành hương trong Năm Thánh L

ương Xót. Trong Lễ hội, các thiện nguyện viên làm việc thật
tích cực. Có bác sĩ khám cho bệnh nhân. Nhiều gian hàng bán
quà lưu niệm, gian hàng tr ơi, phục vụ tr ơi theo từng dạng
khuyết tật như khuyết tật vận động, khuyết tật giác quan. T

ười kém may mắn, giúp họ có được những giây phút vui
tươi, nụ cười sảng khoái, quà tặng mang về, nhất là giúp họ cảm
nhận m được yêu thương.

Khi tham dự Thánh Lễ, mọi người được Đức Cha chủ tế nhắc
nhở rằng: niềm tin vào Thiên Chúa là ch ười
khuyết tật và bệnh nhân nhận ra bệnh tật là cơ hội đến gần Chúa
Giêsu đau khổ trong cuộc thương khó; nhờ đó, được thông phần
vào sự sống của Chúa Kitô Phục Sinh; c ười chăm
sóc bệnh nhân th đôi tay đôi chân của Chúa để Ngài
thực thi l ươn

Mọi người cũng được hướng dẫn suy tư về “Sứ điệp bệnh
nhân 2016,” của ĐTC Phanxicô, để hiểu về l ương xót của
Chúa. “

Hơn 3 ngàn anh
chị em khuyết tật tham dự Lễ hội “Đến để được yêu thương” là
một ân huệ Chúa ban cho GP Phan Thiết và những người tổ chức
chương tr

elemosina

“Hãy ạm tội nữa!”

õ cửa lòng

�

�

ờ

Việt Nam: Lễ hội cho hơn 3 ngàn người có hoàn cảnh đặc
biệt, tạiTàpao

L i ĐHY Sarah: “không có sự tha thứ nếu không có lòng
thống hối” (VietCatholic.net, 8-4-2016)

(11-4-2016)

đi và đừng ph

Chúng ta cần nhận ra những người nghèo vẫn luôn ở
quanh chúng ta. Qua họ, chính Đức Giêsu đang g
chúng ta. Gặp gỡ người nghèo là một ân huệ.”
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Đ c Thánh Cha Phanxicô ã công bố m Năm Thánh
đ c bi t” g i là

với việcmởCửaThánh t Thánh Phêrô vào
08-12-2015 ngàyĐ i l Đ cM VôNhi mnguyên tội, và kết
thúcvào20-11-2016ngàyĐ i lễChúaGiêsuKitô,VuaVũTrụ.

đ tđư cơntoànxá, trongNămthánh, cácKitôhữucần:

1.-Khôngmắctội trọng

2.- LãnhnhậnBíTíchHoàGiải

3.-ThamdựThánh lễvà rướcMìnhMáuThánhChúa

ầ ệ ứ Kinh NămThánh
LòngThươngXót,KinhLạyCha,...)

5.-Đihànhhươngtại cácnhà thờđượcchỉ ị

NhữngđịađiểmhànhhươngtrongGiáophậnOrange là:

566 S. Glassell St.,
Orange,CA92866.

31520
CaminoCapistrano,SanJuanCapistrano,CA92675.

900 W. La Habra
Boulevard, LaHabra,CA90631.

13280 Chapman Ave, Garden
Grove,CA92840.

727 N. Minter St., Santa Ana, CA
92701.

ứ đ ở “
ặ ệ ọ . Năm Thánh

bắt đầu ại Đền thờ
ạ ễ ứ ẹ ễ

ạ
Để ạ ợ

4.- C u nguy n theo ý Đ c Thánh Cha (

đ nh

“ òng Thương xót”Năm Thánh L

1. Cathedral of the Holy Family:

2. Mission Basilica San Juan Capistrano:

3. Our Lady of Guadalupe Church:

4. The Christ Cathedral:

5. St Joseph Church:

ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH
L ƯƠNG XÓTÒNG TH

Tên /Full Name

Email:

/

Tên Cha/Mẹ/

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

Địa chỉ/

Điện thoại/

Address:

phone:

Birthdate:

:

Parents:

Phái/Gender: M / F

Ngày sinh/

Nơi sinh Place of Birth

Họ/ ĐLast ệm/ Gọi/Middle First

mm /dd /yy

city / country

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

Lệ phí/Fee

Note: Ghi danh 2 Register 2 months in advance

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

: � $70 gởi về .

ã ghi danh /
òng

TTCG, t t (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở
2

. Nếu bỏ lớp, i khoá sau
/

một người(each person) và
Không

hoàn lại tiền sau khi đ

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

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

địa chỉ Trung Tâm CGVN/

, tại Văn Ph
hứ Hai tới hứ Năm

phải ghi danh đóng tiền học lạ

Chỉ nhận
No Refund.

2
months prior class begins.

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

Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center.

Send in registration form and payment

Certificate of Completion will be issued after
completi all requirement

tháng trước/

Cấp Chứng Chỉ

Ký tên/ _____________________________________

Ngày/ _________________

Signature:

Date:

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

� �
� �

#203 -5/21-22/2016 #204 -7/16-17/2016
#205 - 9/17-18/2016 #206 -11/12-13/2016

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

714.554-4211

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

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

Coäng Ñoaøn:   _______________________________________

Ñieän Thoaïi:   _______________________________________

Quyù Danh:         OÂng         Baø         Anh          Chò

Ñòa chæ môùi:

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

Nguyeän xin Thieân Chuùa,

nhôø lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï La Vang

vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam

traû coâng boäi haäu cho Quyù AÂn Nhaân!

Caàn Giaáy Khai Thueá

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 685 7�

(tiếp theo trang 1)

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

sống gia đ

định mang tính mục

Tông huấn Amoris Laetitia khẳng định những thực tế rất

t về đời sống gia đ

ăm. Tông huấn

ĐTC

Đại kết Methodist tại đây.

điều về ý nghĩa v

ình phải

Ðặc biệt, Tông huấn nhấn mạnh rằng cần có sự "phân
ìn

nhận rằng "Th

ình. Nội dung Tông
huấn ìn cởi mở, tích cực,

ý t

ình, với những kiến thức tinh thần
và những thực hành khôn ngoan, hữu ích cho các

ình. Trên hết, Tông huấn
là kết quả của việc quan tâm ã sống qua
nhiều n Amoris Laetitia thực sự nói bằng ngôn
ngữ của kinh nghiệm và hy vọng.

òng
òng này

là một dấu chỉ t

òn cản trở sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai bên.
Ngài nhận xét rằng tín hữu Công Giáo và Methodist có thể học
hỏi nhau nhiều à cách thức sống thánh thiện.

đối mặt, thúc giục người Công Giáo chăm sóc
chứ đừng lên án những ai không sống đúng với giáo huấn của
Giáo Hội.

vụ và riêng biệt" đối với từng người, khi nh
ượng Hội Đồng cũng như Tông huấn này đều

không đưa ra một bộ quy tắc chung mới, có tính giáo luật và có
thể áp dụng cho mọi trường hợp.”

phong phú và phức tạp của đời sống gia đ
đưa ra một cái nh được củng cố không

phải bằng những khái niệm trừu tượng hoặc dự phóng l ưởng,
nhưng bằng những quan tâm mục vụ đến thực tế. Tông huấn là sự
mô tả rất sá

đôi vợ chồng
hoặc những người muốn xây dựng gia đ

đến điều mọi người đ

đưa ra lời kêu gọi trên đây, lúc tiếp kiến phái đoàn Hội
đồng Methodist thế giới, Methodist Âu Châu vàAnh quốc, khi họ
đến Roma để khánh thành văn ph

Trong lời chào mừng, ĐTC gọi việc thành lập văn ph
ăng cường quan hệ đại kết giữa Công Giáo và

Methodist, cũng như ước muốn chung để vượt thắng những
chướng ngại c

Tin Lành Methodist do Mục Sư Anh Giáo John Wesley thành
lập, tách rời khỏi Anh Giáo từ năm 1784, rồi dần dần lan rộng ra
các nơi trên thế giới. Hội đồng Methodist thế giới được thành lập
năm 1881, qui tụ 80 hệ phái tại 133 quốc gia với khoảng 80 triệu
tín đồ.

�

�

ĐTC Phanxicô kêu gọi Công Giáo và Tin Lành Methodist
cùng làm việc bác ái và giúp đỡ lẫn nhau

Làm phúc cho người nghèo với lòng yêu mến; đừng làm
phúc để được người đời ca ngợi, ngưỡng mộ

(VietVatican.net 7-4-
2016)

(VietVatican.net,
9-4-2016)

"Chúng ta phải là

ìm kiếm Thiên Chúa và

st phải cùng nhau dấn thân
làm chứng cụ thể, trong nhiều lãnh vực, về lòng yêu mến

ì tình hiệp thông
của chúng ta gia t

m hết sức để các thành phần trong các giáo xứ
gặp gỡ nhau thường xuyên, biết nhau qua những trao đổi đầy
khích lệ và khuyến khích nhau trong việc t
Ơn Thánh của Người… Chúng ta chưa thể nghĩ giống nhau trong
mọi sự, nhưng không có điều nào trong số những dị biệt ấy là
chướng ngại cản trở, không cho chúng ta yêu thương giống nhau
và cùng làm chứng tá trước mặt thế giới. Đời sống chúng ta
trong sự thánh thiện phải luôn bao gồm việc phục vụ và bác ái đối
với thế giới; Công Giáo và Methodi

đối với
Chúa Kitô. Khi chúng ta cùng nhau phục vụ th

ăng.”

ÐTC Phanxicô ã kêu gọi các tín hữu nh

òng th
phúc”: trong tiếng Hy Lạp,

ý nghĩa phong phú của
lòng từ bi th òng th

ì việc làm phúc
cũng phải

òng quảng
ã, không

nhìn ng õ

ình thức hành khất không

ìn thấy và công nhận giá trị
của hành vi chúng ta.

ã trao
ì phạm tội ngoại tình, Chúa nói

với chị – thế nghĩa là không có
sự tha thứ nếu không có lòng thống hối

òng Th

ã tổ
chức Lễ hội này với chủ

ã

òng
Th

ò ch ò ch
ình

nguyện viên ch ình phục vụ
những ng

ình

ìa khóa giúp ng

òn những ng
ì trở thành

òng th g xót con cái Ngài.

òng th

ình.

đ

ng lại để nói chuyện hầu hiểu r

uyết tật đ

ăm sóc từng chi tiết nhỏ; ai cũng tận t

ư thế, trong buổi tiếp
xúc với 50 ngàn tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh
Phêrô, ngày 9-4-2016. Ngài nói về đề tài "L ương xót và
việc làm có nghĩa là từ bi
thương xót. Việc làm phúc bao gồm mọi

ương xót. L ương xót được thể hiện trong
muôn ngàn con đường và cách thức khác nhau, th

được biểu lộ qua nhiều cách thức, để thoa dịu nỗi cơ
cực của những người túng quẫn… Đừng làm phúc để người đời
ca ngợi và ngưỡng mộ l đại của chúng ta. Không được
đồng hóa việc làm phúc với đồng tiền cho đi cách vội v

ười nghèo, và không dừ
điều mà người nghèo thực sự cần. Chúng ta cũng phải phân biệt
giữa người nghèo và những h đích thực
mưu ích cho người nghèo.

Làm phúc là cử chỉ yêu thương dành cho những người chúng
ta gặp, là cử chỉ chân thành quan tâm đến những người tới gần
chúng ta và xin giúp đỡ; sự giúp đỡ này nên được thực hiện trong
âm thầm, nơi chỉ có Thiên Chúa nh

ĐHY Sarah (Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích)
đ đổi với một nhà báo Ba Lan: ngài nhận xét rằng khi Chúa
Giêsu gặp người phụ nữ bị bắt v

ăn năn. Chỉ khi hiểu ra
điều này, chúng ta mới hoàn toàn nhận thức về hiệu quả mà Năm
Thánh L ương Xót mang lại. Sai lầm nguy hiểm nhất là
cho rằng chỉ cần “ao ước điều thiện” là đủ để bảo đảm ơn cứu rỗi.

Vào Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh, Caritas GP Phan Thiết đ
đề “Đến để được yêu thương.” Hơn 3

ngàn người kh đến từ các giáo xứ, mái ấm, trung tâm,
cơ sở bảo trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật. Đây cũng là
dịp để người khuyết tật hành hương trong Năm Thánh L

ương Xót. Trong Lễ hội, các thiện nguyện viên làm việc thật
tích cực. Có bác sĩ khám cho bệnh nhân. Nhiều gian hàng bán
quà lưu niệm, gian hàng tr ơi, phục vụ tr ơi theo từng dạng
khuyết tật như khuyết tật vận động, khuyết tật giác quan. T

ười kém may mắn, giúp họ có được những giây phút vui
tươi, nụ cười sảng khoái, quà tặng mang về, nhất là giúp họ cảm
nhận m được yêu thương.

Khi tham dự Thánh Lễ, mọi người được Đức Cha chủ tế nhắc
nhở rằng: niềm tin vào Thiên Chúa là ch ười
khuyết tật và bệnh nhân nhận ra bệnh tật là cơ hội đến gần Chúa
Giêsu đau khổ trong cuộc thương khó; nhờ đó, được thông phần
vào sự sống của Chúa Kitô Phục Sinh; c ười chăm
sóc bệnh nhân th đôi tay đôi chân của Chúa để Ngài
thực thi l ươn

Mọi người cũng được hướng dẫn suy tư về “Sứ điệp bệnh
nhân 2016,” của ĐTC Phanxicô, để hiểu về l ương xót của
Chúa. “

Hơn 3 ngàn anh
chị em khuyết tật tham dự Lễ hội “Đến để được yêu thương” là
một ân huệ Chúa ban cho GP Phan Thiết và những người tổ chức
chương tr

elemosina

“Hãy ạm tội nữa!”

õ cửa lòng

�

�

ờ

Việt Nam: Lễ hội cho hơn 3 ngàn người có hoàn cảnh đặc
biệt, tạiTàpao

L i ĐHY Sarah: “không có sự tha thứ nếu không có lòng
thống hối” (VietCatholic.net, 8-4-2016)

(11-4-2016)

đi và đừng ph

Chúng ta cần nhận ra những người nghèo vẫn luôn ở
quanh chúng ta. Qua họ, chính Đức Giêsu đang g
chúng ta. Gặp gỡ người nghèo là một ân huệ.”
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Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Quê Hương

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 203

Thư Mời Tham Dự Lễ Kính Thánh Nữ Tiến Sĩ Catarina
ngày Chúa Nhật 1 tháng 5 năm 2016

Đ
ng Đ

đ
c đ do, đ

c đang l đ

30 tháng 04 năm 2016,

ý Cha
Việt Nam đồng tế.

Trân trọng kính mời quý Đức Cha, Quý Đức Ôn
ý Vị Đại diện các Tôn

Giáo, Quý Tu Sĩ Nam nữ, quý vị dân cử v

Văn ph

đến Thứ Năm lúc 9:30am – 4pm.

đầy

ể ởng niệ ền Nam Việ
ộng sản, Ban Chấp Hành Cộ ồng Công Giáo Việt Nam, Giáo

Phận Orange hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các chiến sĩ Việt
Nam Cộng Hòa ã vị quốc vong thân, những ời bỏ mình trên
biển cả ừ ớ ộc vì lý t ởng tự ồng thời hiệp
thông và cầu nguyện cho một dân tộ ầm than trong chế ộ
gông cùm cộng sản.

Thánh Lễ ợc tổ chức Thứ Bảy ngày
lúc 8:00 giờ sáng, tại Trung Tâm Công Giáo: 1538 N. Century
Blvd., SantaAna, CA92703.

ều Hành

g, Quý Cha,
Quý

òng Trung Tâm sẽ nhận

òng
TTCG ghi danh từ Thứ Hai Hạn
chót ghi danh là ngày 10 tháng 5/2016

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

ình c
t 6

hiepthong2013@gmail.com.Hoặc trên Website:www.
vncatholic.net.

ạ ậ

tư m 41 năm ngày Mi t Nam rơi vào tay
c

ngư
, nơi r ng thiêng nư ư

đư

Thánh Lễ sẽ do Đức Cha Mai Thanh Lương chủ tế và qu

Cha Linh hướng và Đi Joseph Trần Văn Kiểm giảng
thuyết.

Chức trong Hội Đồng Liên Tôn, Qu
à toàn thể Cộng Đồng

dân Chúa cùng tham dự để tưởng niệm và cầu nguyện cho quê
hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách cộng sản.

đơn ghi danh cho lớp
.

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

. Không hoàn tiền lại sau
khi đ

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

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

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

Dự Bị
Hôn Nhân Khoá 203, khai mạc ngày 21-22 tháng 5, 2016

According to the Catholic Canon Laws, each
person, Catholic or non Catholic, prepares for marriage or life
time commitment must attend this Marriage Preparation
Program.

Ban PhuïcVuï Lieân Huynh Ña-Minh, Giaùo Phaän Orange, kính
môøi Quí Cha Toång Linh Höôùng, quí Cha Linh Höôùng, quí Anh
Chò trong caùc Ban Phuïc Vuï Lieân Huynh vaø Huynh Ñoaøn Ña-
Minh, quí Anh Chò ñoaøn vieân thuoäc caùc Huynh Ñoaøn Ña-Minh
daønh thôøi giôø quí baùu ñeán tham döï Nghi Thöùc MaëcAùo Doøng Ña-
Minh vaø Thaùnh Leã möøng kính Thaùnh Nöõ Tieán Só Catarina, khai
m c vaøo luùc 9 giôø sáng ngaøy Chuá Nh t 1-5-2016 taïi Hoäi Tröôøng
Trung Taâm Coâng Giaùo Vieät Nam, thaønh phoá Santa Ana, 1538 N.
Century Blvd., SantaAna, CA 7270.

�

� Ý truyền giáo:

Ý chung: C u cho nh ng nông dân nh , nh n đầ ữ ỏ ậ ược
phần thưởng xứng đáng do công lao động quý giá của
mình.

Cầu cho các Kitô hữu tại Châu Phi, biết
làm chứng cho niềm tin và lòng yêu mến vào Đức Giêsu
Kitô, giữa những xung đột về chính trị và tôn giáo.

Söï hieän dieän quí baùu cuûa quí Cha vaø quí Anh Chò laø nieàm
vinh haïnh vaø söï khích leä raát lôùn lao cho toaøn theå thaønh vieân
thu c Lieân Huynh Ña-Minh trong moïi coâng vieäc toâng ñoà, ñaïo
ñöùc, baùc aùi, theo ñuoåi Ôn Goïi Giaùo Daân Ña-Minh, theå hieän tinh
thaàn vaø ñoaøn suûng cuûa Thaùnh Phuï Ña-Minh.

Traân troïng kính môøi.

Ban PhuïcVuï Lieân Huynh Ña-Minh

ộ

Phong Trào Cursillo trân trọng thông báo:

ên.

®

®

Hội Hy Vọng Phục Vụ Cộ ồng tại Trung Tâm Công Giáo,
trân trọng thông cáo: Hội cần tuyển mộ ề ặ

ÌNH HỌC HÈ 2016.
ều kiện: có kinh nghiệm dạy học, Bằng BS và Bằ

ạm.
ặc biệ ới ứng viên có kinh nghiệm trong 3 lãnh vự

- Curriculum.
- Students.
- Teachers andActivity Facilitator.
Thời gian nộ ừ ến hế

Nếu có thắc mắc nào khác xin gọi:
ịa chỉ liên lạc: 1538 N. Century Avenue, Santa Ana, CA

92703. Hoặc email: hopecommunity2003@yahoo.com

�

�

�

Thông Báo Của PhongTrào Cursillo

Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan / Common Sense
Parenting

ChươngTrình Học Hè 2016

(714) 265-1181.

Đại Ultreya tháng
Tư sẽ tổ chức vào lúc

. Xin mời các anh chị
cursillistas, các bảo trợ viên cùng với ứng viên khóa 609 và 610
đến tham dự buổi sinh hoạt Đại Ultreya đặc biệt này.

Sau Thánh lễ, kính mời qu

u Hành Viên đ c
trách CHƯƠNG TR

ng Sư
Ph

t ưu tiên v

p đơn t t ngày 15 tháng 5 năm 2016.

8:30 sáng Chúa Nhật ngày 17 tháng 4
năm 2016 tại Trung Tâm Công Giáo

ý anh chị ở lại ăn phở gây quỹ yểm
trợ hai Khóa Học nói tr

ng Đ
t Đi

Đi

Đ c
sau đây:

nay đ

Đ

Kính môøi quí vò phuï huynh coù con chaùu ôû löùa tuoåi 13-18 ñeán
tham döï khoùa hoïc GIAÙO DUÏC CON CAÙI CAÙCH KHOÂN
NGOAN- COMMON SENSE PARENTING ñöôïc toå chöùc taïi
Nhaø Thôø Thaùnh Linh baèng Song Ngöõ Anh Vieät vaøo 6 Chuùa
Nhaät ngaøy 10, 17, 24 thaùng 4 vaø 1, 15 vaø 22 thaùng 5,
2:45PM – 4:45 PM taïi phoøng hoïc soá 9.

Common Sense Parenting ñöa ra phöông phaùp giaùo duïc
thöïc teá cho caùc baäc phuï huynh ñeå ñoái phoù vôùi thaùi ñoä vaø caùch cö
xöû cuûa con caùi, dung hoøa vieäc kyû luaät vôùi loøng thöông yeâu. Lôùp
hoïc ñöôïc höôùng daãn bôûi caùc chuyeân vieân coù kinh nghieäm vaø
saùng taïo cuûa chöông trình Boystown, vaø ñöôïc taøi trôï bôûi

Vì soá hoïc vieân coù giôùi haïn, xin lieân laïc Sô Xuaân Trang (714)
963-7871 hoaëc Coâ Phöông ñeå giöõ choã (714) 474-5706.

thôøi gian

Orange County Health Care Agency, Behavioral Health
Services, Prevention and Intervention Division, MHSA/Prop
63.

BAÛO HIEÅM & HÖU TRÍ

Höôùng daãn
mieãn phí

Muoán bieát chi tieát, xin lieân laïc
vaên phoøng ñeå laáy heïn

Phone: 714.609.7910
13139 Brookhurst St., #B, Garden Grove, CA 92843

(gaàn goùc Garden Grove vaø Brookhurst)

- Choïn Baùc Só cuûa mình trong toå hôïp y teá: Coù theå ñoåi Baùc Só
vaø toå hôïp y teá moãi thaùng.

- Chöông trình bao goàm: Chi phí y teá vaø thuoác theo toa Part D

Tuoåi vöøa 65, hoaëc ñaõ coù Medicare Part A & Part B, neân choïn CHÖÔNG TRÌNH SÖÙC KHOÛE NAØO?
1. MEDICARE ADVANTAGE

2. OBAMACARE:

3. BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE “HOAØN CAÀU”

A. MEDICARE & MEDIGAP + PART D (nhö PPO, khoâng vaøo toå hôïp y teá)

A. Baûo Hieåm Caù Nhaân vaø Gia Ñình cho ngöôøi döôùi 65 tuoåi

B. Cô Sôû Thöông Maïi:

Giuùp ghi danh vaøo haõng Baûo Hieåm ñeå khoâng bò phaït khi khai thueá.
, neáu khoâng coù baûo hieåm laø:

- cho 1 ngöôøi vaø cho 1 gia ñình
- hoaëc treân lôïi töùc. Soá tieàn naøo lôùn hôn seõ laø tieàn phaït treân giaáy thueá.

Ñöôïc ghi danh baát cöù luùc naøo trong naêm.

Tieàn phaït cuûa naêm 2016
$691 $2,085

2.5%

B. MEDICARE ADVANTAGE PLANS HMO (Vôùi nhieàu löïa choïn cuûa hôn 12 haõng Baûo Hieåm)

Basic Medicare
(
Medicare Part B)
Tieáp tuïc traû

Basic Medicare
(
Medicare Part 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 $16500/thaùng*)

* Giaù trung bình keå treân thay ñoåi tuøy theo vuøng ôû, tuoåi, chöông trình baûo hieåm löïa choïn vôùi moãi haõng.

+

- Ñaëc bieät:
Co-Pay thaáp hay khoâng traû Co-Pay tieåu ñöôøng vaø tim maïch

share of cost
Medi-Medi,

cho thuoác
Coù chöông trình gia nhaäp cho quyù vò ñang traû
Quyù vò neáu muoán, vaãn coù theå tieáp tuïc ñi töï do.

�

�

�

- Cho ngöôøi töû Myõ ñi ra nöôùc ngoaøi khi du lòch, ñi hoïc hay ñi laøm
- Cho ngöôøi haûi ngoaïi treân nöôùc Myõ, hoaëc treân nhieàu quoác gia
khaùc treân theá giôùi.

Mailien Hoang
CA Insurance Lic. #0697814

8 � Chuùa Nhaät ngaøy 17-4-2016  -  Chuùa Nhaät IV Phuïc Sinh - Naêm C

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

tác. ều kiện:
1/ Có tinh thần cầu tiến.

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

m, đang
phát tri n đ

Đi

n căn b

2/ Siêng năng h
n giúp ngư

Liên lạc: David 714. 889-9017

Cầ ối Tác.n Đ

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

, h

ình
Thánh Giuse gặp gỡ, chia sẻ và cầu nguyện vớ

ý Ân
Nhân và Thân Hữu

Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ
v y sinh thời giờ quý báu đến tham dựà cộng đoàn dân Chúa

Ngày lễ Kính Thánh Giuse Thợ cũng là ngày Đan Viện tôn vinh và
tạ ơn Thánh Cả Giuse dẫu âm thầm nhưng rất hiệu quả cầu bầu cùng
Chúa cho việc thiết lập Đan Viện mang Danh Ngài, cũng như cho
các nhu cầu và ước vọng tốt lành của Các Ân Nhân và Thân Hữu.
Ngày này, cũng là dịp thuận lợi cho mọi Thành Viên của Gia Đ

i nhau và cho nhau,
dưới sự che chở và chuyển cầu đặc biệt của Thánh Cả Giuse.

Chúng tôi ước mong được đón tiếp và gặp gỡ thật nhiều Qu
đến với Thánh Cả Giuse trong ngày ân phúc này.

TM. Cộng Đoàn Đan Viện và Ban Điều Hành,

Thánh Lễ THÁNH GIUSE THỢ và nghi thức đặt
VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG HỘI TRƯỜNG TĨNH TÂM
lúc 10:30 AM ngày Chúa Nhật, 1 tháng 5 năm 2016,

tại Đan Viện Thánh Giuse  21010 Lucerne Valley Cutoff,
Lucerne Valley, CA 92356

,

P.S. - Cơm trưa sẽ được Ban Điều Hành dọn mời mọi người ngay sau Thánh Lễ.
- Để việc tổ chức được tốt, xin vui l ười tham dự cho Ban Điều

Hành
H qua Ông Hữu (714) 675-8821

hoặc Bà Phụng (714) 949-7079. hoặc số Đan Viện Tel. 714-625-9466/ 760-
666-0203

òng báo số ng
. Những ai sống ở Quận Cam và vùng phụ cận

òng GHI DANH với B
trước ngày 23 tháng 4 cần

đi xe bus, xin cũng vui l Đ

Có thể giúp Chủ Nhà

-
-
- Làm kín các cửa ra vào và cửa sổ.
-
-
-

hay Người Mướn nhà để giảm bớt
tiền Điện và Gas mỗi tháng (Nếu đủ điều kiện). Quí vị có
thể được hưởng quyền lợi này Miễn Phí:

Thay hoa sen trong nhà Tắm để đỡ tốn nước.

Được lớp chống nhiệt trên trần nhà hoặc làm dầy hơn.
Sửa hoặc thay Máy Nước Nóng và Máy Sưởi.
Thay bóng đèn, cây đèn đứng và đồ cắm điện, v.v.

Đổi máy giặt hay tủ lạnh cũ lấy máy mới.

Chương tr ường hợp thuê
ph

ình này không áp dụng cho tr
òng. Xin liên lạc Cô Hạnh: 714-907-7914

Chương Trình Tiết Kiệm Gas và ệ ễĐi n Mi n Phí

THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ THÁNH GIUSE THỢ
Ổ Ạ ỆB N M NG ĐAN VI N XITÔ THÁNH GIUSE

Lm. M. Antôn Phạm Sĩ Hanh, O.Cist.




