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DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Chúa Nhật 8-1-2017 Số 723Chúa Hiển Linh. Năm A.

LỄ HIỂN LINH

Trước thánh lễ Nửa Đêm mừng Chúa Giáng Sinh, cha xứ đi ngang qua hang đá.
Bỗng dưng ngài chau mày vì tất cả mọi sự còn đó nhưng Chúa Hài Đồng thì không.
Ai đã đánh cắp Chúa Hài Đồng. Cha xứ chạy hết mọi nơi để lục soát. Ngài cũng
thông báo cho tất cả mọi người tham dự thánh lễ đêm hôm đó về sự mất tích của
Chúa Hài Đồng, nhưng chẳng ai tìm thấy Chúa Hài Đồng ở đâu. Đêm hôm đó ngài
đã không an giấc. Buổi sáng hôm sau cha xứ đi vào những con đường chung quanh
nhà thờ. Mọi sự thật vắng lặng nhưng vẫn có một cậu bé trai bốn hoặc năm tuổi
đang kéo lê một toa xe lửa bằng gỗ trên đường. Cha xứ chào hỏi cậu bé và chúc
mừng Giáng Sinh. Cậu bé cũng chào hỏi và chúc mừng Giáng Sinh cha xứ. Nhưng rồi
cha xứ bỗng chau mày nhìn vào toa xe lửa của cậu bé vì chiếc toa xe lửa này không
trống trơn mà trong đó có một vị hành khách và vị hành khách này không phải là ai
xa lạ, nhưng là chính Chúa Hài Đồng trong máng cỏ đã bị đánh cắp. Cha xứ tức giận
chất vấn cậu bé tại sao lại đánh cắp Chúa Hài Đồng. Cậu bé trả lời rất dễ thương và
rõ ràng: “Con đâu có ăn cắp Chúa Hài Đồng. Con chỉ mượn Chúa Hài Đồng. Con đã
hứa với Chúa Hài Đồng rằng nếu con có quà Noel năm nay là một chiếc xe lửa thì con
sẽ cho Chúa đi một vòng trên xe lửa. Con muốn giữ lời hứa với Chúa.”

Lễ Giáng Sinh mang lại nguồn cảm hứng không bao giờ cạn. Câu chuyện trên
đã xảy ra thật sự và được kể lại bởi chính vị linh mục trong câu chuyện. Chúa Giáng
Sinh đã là niềm vui của biết bao con người, từ những tâm hồn thơ bé cho tới những
người già cả. Câu chuyện ba nhà đạo sĩ, đôi khi còn được gọi là ba vua hay ba nhà
thông thái, đã lên đường để tới triều bái Chúa Hài Đồng cũng là câu chuyện có thật
được kể lại bởi Phúc Âm Thánh Matthêu trong suốt hơn hai ngàn năm qua. Chúa Hài
Đồng đã trở thành niềm thương mến của tất cả những ai muốn đi tìm kiếm Ngài.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem, Mẹ Maria, Thánh Giuse, các mục đồng là những
người đầu tiên chào đón Ngài. Tuy nhiên, ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho người
Do Thái mà là ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Cuộc viếng thăm của ba nhà đạo sĩ
khởi hành từ phương Đông đã nói lên điều đó và lễ này được gọi là lễ Hiển Linh, để
nói rằng Thiên Chúa tỏ mình cho tất cả nhân loại, tất cả muôn dân. Ba nhà đạo sĩ
không phải là người Do Thái để ám chỉ rằng các ngài đại diện cho muôn dân, đã đến
để tôn nhận vương quyền của Chúa Cứu Thế.

Cuộc đời của chúng ta cũng là một cuộc hành trình tìm kiếm Chúa. Cuộc hành
trình tìm kiếm này không bao giờ đơn giản. Cũng như những nhà đạo sĩ có những
lúc đã không nhìn thấy ánh sao Bêlem dẫn đường đi trước các ngài, chúng ta cũng
có những lúc bị mất phương hướng trong cuộc hành trình đức tin của mình. Nhưng
gương của các vị đạo sĩ không biết mệt mỏi trên những chặng đường dài sẽ thôi thúc
chúng ta biết cố gắng bền đỗ để có thể vượt qua những phong ba và thử thách trên
con đường tìm kiếm Chúa. Sự kiên trì và cậy trông sẽ giúp chúng ta có những khám
phá bất ngờ và niềm vui và cuối cùng sẽ gặp được Chúa. Như ba nhà đạo sĩ, chúng ta
hãy bước tới để thờ kính Vua giáng trần.

Lm Trần Văn Kiểm

Bối cảnh sứ điệp ngày hòa
bình thế giới (Vietcatholic.net, 30-
12-2016)

Ngày đầu năm mới 2017, Giáo
Hội kỷ niệm Ngày Hòa Bình Thế
Giới lần thứ 50. Sứ điệp của ĐTC
Phanxicô cho dịp này (đã được
công bố hôm 12-12) có chủ đề là
“Bất bạo động: một hình thái
chính trị vì hòa bình." Các sứ
điệp trước đó của ĐTC mang chủ
đề “Tình huynh đệ, nền tảng và lộ
trình dẫn đến hòa bình” (2014),
“Không còn là nô lệ, nhưng là anh
chị em với nhau” (2015), “Vượt
qua sự thờ ơ và giành lấy hòa
bình" (2016).

Từ năm 1914 đến 1968, năm vị
Giáo Hoàng đã ban hành 21 thông
điệp về hòa bình. Kể từ năm
1968, giáo huấn về hòa bình được
thể hiện chủ yếu qua các thông
điệp cho Ngày Hòa Bình Thế
Giới, do ĐGH Phaolô Đệ Lục,
Thánh GH Gioan Phaolô II và
ĐGH Bênêđíctô 16 ban hành.

Trong sứ điệp ngày hòa bình
thế giới lần đầu tiên, Chân Phước
GH Phaolô Đệ Lục viết: “Mong
muốn của chúng tôi là mỗi năm
sau đây, lễ kỷ niệm này sẽ được
lặp lại như niềm hy vọng và như



714
530.3426

HENRY’S JAPANESE AUTO REPAIR

8196 Garden Grove Blvd.

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 714 251.1723

CÖÛA SAÉT SONG
Chuyên làm các loại cửa sắt.

ề ẹ ả ảB n, đ p, giá c ph i chăng.
Free estimate

Song Nguyen

TRUCK PAPERWORK SERVICES

SEAPORT SEAFOOD
DAKAO FOOD TO GO

714.775.8194

14550 Brookhurst St. - Westminster, CA 92683

714 251.2672
488.4933

ALL DAY JUMP

- Giaù caû nheï nhaøng

714
383-4444

Call:
Thuaàn HO

714.900.2145

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

Open 7 days a week: 4AM - 9PM

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

714839.9979/839.9978

SKIN CARE
XUAÂN LAN

ÑÖÙC THÒNH

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

MUA

MINH MAÄP CONSTRUCTION

- Mới, cũ, hư, đụng,
- Mua cả xe bỏ

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- ỔIĐ

Link Tronics

� �Thành Thật Trên 25 năm
Kinh Nghiệm Tận Tâm�

Uy Tín Bảo ảm� � Đ

COMPUTER

12630 Westminster Ave #A
S. Ana, CA 92706 M-F 10-6

714.554.8677

7556 Ivy Ave. WSMTER, CA 92683

� LIFE INSURANCE

AUTO - HOME - BUSINESS�

MEDICARE ADVANTAGE�

+ OBAMACARE

THANG NGUYEN
Lic. #0H65587

714.615.8030

ASIAN PRINTING
Chuyeân in Thieäp Cöôùi

Thöïc hieän moïi dòch vuï aán loaùt
Discount 10%

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

HOA PHAN

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

714 417-8503 714 892-1851

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

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

714
425.2010

13736 Goldenwest St., #J,
Westminster, CA 92683

KIM

Mở khóa (Lock-out service 24/7)

PHƯỚC HẠNH TRAVEL & TOURS
9319 Bolsa Ave., Westminster

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

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

Tôùi
Trung Taâm

GOOD DAY
ñeå ghi danh

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.

9191 Bolsa Ave. #206, WSMTER, CA 92683

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

714-554-1424

Chúng tôi chuyên môn lo về tang chế, hậu sự từ
đ u đầ ến cuối với phí tổn thấp, nhân viên nhiều
kinh nghiệ vụm và phục chu đáo.
Nhận chuyển thi hài hay tro cốt về Việt Nam hay
khắ ặ ạp nơi ho c ngược l i.
Có chương tr góp.ình trả
Jackie Th y Trủ ần: - FDR #3782(714) 906-5547
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LONG ÑIEÄN LAÏNH
CHUYÊN SỬA VÀ GẮN MÁY LẠNH,

HEAT, ĐIỆN CHO TƯ GIA
VÀ THƯƠNG MẠI.

714 837-6056

Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:30 PM ñeán 9:30 PM, baêng taàn 1480AM
CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH SOÁNG ÑÖÙC TIN

Xin ñoïc vaø coå ñoäng NGUYEÄT SAN HIEÄP NHAÁT

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:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

ÑOÂ. Phaïm Quoác Tuaán 714-963-1811 x 109
714-963-1811LM. Thomas Nguyeãn Ñeä

Mai Vaên Maïnh 714-457-4701
Sr. Cecilia Phaïm Trang, LHC 714-963-7871
Sr. Nguyeãn Yeán Vaân, LHC 714-964-8767
OÂ. Vuõ Quaân 714-963-7826
8 PM thöù Baûy, 1:30 PM, 3:15 PM & 6:30 PM Chuùa Nhaät
5:45 PM thöù Saùu haèng tuaàn
3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy
11:00 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng

COÄNG ÑOAØN TRAÙI TIM VOÂ NHIEÃM ÑÖÙC MEÏ
Immaculate Heart of Mary Church
Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

1100  S. Center St.
Santa Ana, CA 92704

LM. Nguyeãn Ñöùc Duõng 657-271-8314
Sr. Nguyeãn Traâm Maria Pauline, LHC 714-332-9081
OÂ. Nguyeãn Xuaân Thuaàn 714-863-9764
5 PM thöù Baûy
5:30 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
4:00 PM thöù Baûy
3 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng

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
Sr. Nguyeãn Thu Höông, LHC 714-892-4396
OÂ. Tom Maõ 714-591-7001
7:00 PM thöù Baûy & 4:00 PM Chuùa Nhaät
6:30 PM thöù Saùu haèng tuaàn
7:30 PM - 8:00 PM thöù Hai & 3:30 PM - 5 PM thöù Baûy
1:30 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù tö moãi thaùng
3:00 PM moãi ngaøy

COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Saint Nicholas Church

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

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

24252 El Toro Rd., Laguna Woods, CA 92637
LM. Raphael Nguyeãn Xuaân Nguyeân 949-837-1090 x5
LM. Tröông Quyeàn
Traàn Quyù Chaâu 949-246-7234
Sr. Traàn Loan Maria, LHC 949-837-1090 x137
OÂ. Nguyeãn Vieát Laân 949-521-3092
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)

Cha Quaûn Xöù:
:Phoù Teá Vónh Vieãn

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

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

LM. Thaùi Quoác Baûo 714-544-3250 x15
Ngoâ Ñình Ñoâng 714-544-9186
Sr. Traàn Thuøy Töôi Francesca, LHC 714-838-4466 x18
OÂ. Traàn Maïnh Huøng 714-865-7018
6:30 PM thöù Baûy
6:30 PM thöù Saùu haèng tuaàn
7 PM - 8 PM thöù Tö / 8:30 AM - 9AM thöù Baûy
10 AM thöù Baûy tuaàn thöù nhaát trong thaùng

Cha Xöù:
Cha Pho:́

:Phoù Teá Vónh Vieãn
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

COÄNG ÑOAØN WESTMINSTER
Blessed Sacrament Church

14072 S. Olive St.
Westminster, CA 92683

LM. Pheâroâ Nguyeãn Vaên Tuyeân
LM. Phan Khôûi
Nguyeãn Taán Haûo 714-978-6075
Thaày Saùu Nguyeãn Taán Haûo 714-893-3320
OÂ. Ñaøo Quoác Ñöông 714-636-1709
6:30 PM & 8 PM Thöù Baûy, 4 PM & 5:45 PM Chuùa Nhaät
6 PM thöù Hai, Tö, Naêm vaø thöù Saùu ñaàu thaùng
3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy
2 PM C.Nhaät tuaàn thöù ba moãi thaùng (ñieàn ñôn tröôùc 2 tuaàn)

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

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:
Cha Pho/Quaûn Nhieämù:

:Phoù Teá Vónh Vieãn
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

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

LM. Traàn Quaân
LM. Phaïm Tuaán Christopher
Nguyeãn Khieát 714-539-3452
Sr. Nguyeãn Thuøy Trang Theresa, LHC 714-971-2141
OÂ. Phaïm Vaên Ry 714-264-3124
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

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:
Phoù Teá Vónh Vieãn:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

LM. Trònh Danh 714-956-3110, Ext. 130
Toáng Minh 714-548-7550
Sr. Nguyeãn Hoàng Rosemary, LHC 714-956-3110x120
OÂ. Nguyeãn Naêng Chí 714-572-1502
6:30 PM thöù Baûy
7 PM thöù Ba vaø 8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
5:30 PM - 6:30 PM thöù Ba, 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy
Xin xem baûn tin Coäng Ñoaøn.

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:
Phoù Teá Vónh Vieãn:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

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

OÂ. Ngoâ Vaên Phuùc 714-351-7108
6:30 PM thöù Baûy
7:15 PM thöù Saùu haèng tuaàn
3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy
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:
Phoù Teá Vónh Vieãn:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:

Röûa toäi:

LM. Nguyeãn Thaønh Taøi 714-633-5800
Nguyeãn Quang Tín 714-633-5800
OÂ. Traàn Troïng Ñöùc 562-209-3452
Chò Buøi Mai Phöôïng 714-553-4660
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)

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:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Chaàu Thaùnh Theå:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

714-534-1174 ext. 141LM. Trònh Minh Thaùi
714-534-1174 ext. 181LM. Joseph Tröông Ngöõ

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

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

Cha Phoù /Quaûn Nhieäm:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

LM. Traàn Quang Tueä 714 427-3938
Sr. Hoaøng Hoa, LHC 714-540-4128
OÂ. Voõ Phi Khanh 657-234-0404
6:30 PM thöù Baûy, 6:30 AM Chuùa Nhaät
7 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
7:30 PM thöù Hai haèng tuaàn vaø 9 AM thöù Baûy tuaàn I vaø III.

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

LM. Nguyeãn Vaên Luaân 714-775-6200
714-775-6200LM. Nguy n Timothyễ

Sr. Nguy n Tin, LHC 714-775-6200ễ
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 Hai, Tö, Saùu vaø 8:00 AM thöù Baûy
Thöù Naêm 9:00 - 9:45 AM vaø thöù Baûy 4:15 - 5:00 PM
Chuùa Nhaät tuaàn thöù 2 moãi thaùng

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:
Cha Phoùù:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

775-7733 / 775-9465LM. Giuse Phaïm Ngoïc Tuaán
LM. Joseph Nguyeãn Thaùi
LM. Anthony Vuõ Taän Hieán
Nguyeãn AÙnh 714-965-0777
Sr. Leâ Ñöùc Grace, LHC 714-775-9475
Sr. Lieãu, LHC 714-775-9475Nguyeãn
Sr. Leâ Kim Stella, LHC 714-775-9475 x 1
OÂ. Traàn Vaên Tueä 949-292-3984
4PM & 7PM T. Baûy, 6:30AM, 8AM, 11AM, 4PM C.Nhaät
6:30 AM thöù Hai, Tö, Naêm, 5:30 PM thöù Ba, Saùu
6:15 PM - 7:00 PM Thöù Ba, Thöù Saùu,
2 PM Chuùa Nhaät ñaàu thaùng

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@

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)

714 726.5434Xin goïi Le:

LE CONSTRUCTION
Chuyeân nghieäp loùt caùc

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

714. - 714.737-1104 867-8253

14920 Dillow St. Westminster, CA 92683

ATLANTIC - TÀI
Auto Glass & Auto Repairs

rebuild engine, transmission, diesel

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

Law Office of JACKSON F. QUAN

714 or 714660-3377 653-3860

�Tai Nạn Xe Cộ
Luật Di Trú�

Thủ Tục Trục Xuất Thuê Nhà�

HOÏC ÑÒA OÁC

PHU’S AUTO BODY

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 trên 10 năm.
Chuyên sửa mọi trở ngại.

ởi, máy lạnh.Máy sư
Tủ lạnh bị chả ớcy nư

Máy giặt, máy sấy
Bình n ớc nóngư
Sửa có bả ảmo đ

L/L Andy:
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

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

HUAÁN ÑIEÄN LAÏNH

714-531-3055
14368 Brookhurst  St. - G.G - CA 92843

Trong khu chợ Nam Hoa

ặ , hấp:Chuyên gi t Áo dài, áo gấm,
quầ ới và tất cả các loại quầnn áo cư
áo khác. Nhận sửa các loại quần áo.

SKYLARK DRY CLEANER

10

Xin gọi Vinny Le
Cell: 714.713-8134

541-5351Office: 714.

Lợp mái nhà, và sửa,
việc làm bả ảo đ m,

làm đủ loại mái ngói.
Định giá miễn phí,

trên 15 năm
ệmkinh 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.ư
Nhận Medicare, Medical, các loại bảo hiểm và Obamacare

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.

- ố ốChuyên thông ng c ng nhà hàng,
ợch , shopping center.

Thay s a water heater, nư c ch y- ử ớ ả
ớdư i cement.

13951 Newland St., Westminster, CA 92683

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

Vinh Hadad:Xin lieân laïc Manager 893.3525714.

www.peekfuneralhome.com
* Noåi tieáng uy tín phuïc vuï coäng ñoàng trong 29 naêm qua.
* Chuyeân lo cho caùc gia ñình Coâng Giaùo muoán thaêm

vieáng vaø laøm Thaùnh Leã an taùng taïi caùc nhaø thôø.
* Moïi dòch vuï ñöôïc thöïc hieän ngay taïi nhaø quaøn

Peek Funeral Home khoâng qua baát cöù 1 trung gian
naøo khaùc.

* Ñaëc bieät coù chöông trình traû goùp tröôùc cho vieäc
chuaån bò haäu söï

* Complete Auto
* Body & Paint
* Foreign & Domestic

PHU LE, Service Manager

4609 W. First St. #C - Santa Ana, CA 92703

Mon - Sat: 8 AM - 6 PM
Sun: 9 AM - 3 PM

Cell: 714-476-5186
Tel: 714-839-2908

714-831-9108
Fax: 714-839-1548

LÔØI
CHUÙA

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 723 � 3

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

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

Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm

Ngày      tháng    năm 20115 1 7

Is 49:3, 5-6

Ga 1:29-34

CHÚA II THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Tv 39:2 và 4ab, 7-8a, 8b-9, 10

1 Cr 1:1-3

- Chúa Nhật 08-01-2017 Chúa Hiển Linh. Năm A.
- Thứ Hai 09-01-2017 Chúa Giêsu chịu phép rửa.
- Thứ Sáu 13-01-2017 Thánh Hi-la-ri-ô, giám mục,

tiến sĩ Hội Thánh.
- Chúa Nhật 15-01-2017 Chúa nhật II thường niên. Năm A.

� BAØI ÑOÏC I Is 60:1-6

Baøi trích saùch tieân tri I-sai-a

Haõy ñöùng leân, haõy toûa saùng ra, hôõi Gieâ-ru-sa-lem! Vì söïïï
saùng cuûa ngöôi ñaõ tôùi, vì vinh quang cuûa Chuùa ñaõ böøng daây treân
mình ngöôi. Kìa toái taêm ñang bao boïc ñòa caàu , vaø u minh phuû
kín caùc daân, nhöng treân mình ngöôi Chuùa ñang ñöùùng d ây, vìậ
vinh quang cuûa Ngaøi xuaát hieän treân mình ngöôi.

Chö daân seõ laàn böôùc tìm veà söï saùng cuûa ngöôi, vaø caùc vua
höôùng veà aùnh bình minh cuûa ngöôi. Haõy ngöôùc maét leân chung
quanh vaø haõy nhìn coi: Taát caû nhöõng ngöôøi ñoù ñang taäp hoïp,
ñang tìm ñeán vôùi ngöôi; caùc con trai cuûa ngöôi töïï ñaøng xa ñi tôùi,
vaø caùc con gaùi ngöôi ñöùùng daäy töøø khaép beân hoâng.

Baáy giôøø ngöôi seõ nhìn coi, vaø ngöôi trôû neân r c rôõ, tim ngöôiự
seõ raïo röïc vaø seõ phoàng leân. Bôûi vì nhöõng kho taøng beå khôi tuoân
ñeán vôùi ngöôi, nguoàn phuù tuùc cuûa chö daân seõ tôùi tay ngöôi.
Nhöõng con laïc ñaø traøn ngaäp vaây phuû laáy ngöôi, nhöõng laïc ñaø
moät böôùu töï xöù Ma-di-an vaø EÙp-pha. Taát caû nhöõng ai töø Sa-ba
ñi tôùi, hoï seõ tuyeân rao lôøi ca ngôïi Chuùa.

Đó là ạ ơn Chúa.Lôøi Chuùa. T

� ÑAÙP CA Tv 71:2, 7-8, 12-13, 17

Ñ. Söï coâng chính vaø neàn hoøa bình vieân maõn seõ trieån nôû(7)
trong trieàu ñaïi Ngöôøi.

Laïy Chuùa, xin ban quyeàn xeùt ñoaùn khoân ngoan cho ñöùc vua,
vaø ban söï coâng chính cho hoaøng töû,
ñeå ngöôøi ñoaùn xeùt daân Chuùa caùch coâng minh
vaø phaân xöû ngöôøi ngheøo khoù caùch chính tröïc. Ñ.

Söï coâng chính vaø neàn hoøa bình vieân maõn
seõ trieån nôûù trong trieàu ñaïi ngöôøi
cho ñeán khi maët traêng khoâng coøn chieáu saùng,
vaø ngöôøi seõ thoáng trò töø bieån noï ñeán bieån kia,
töø soâng caùi ñeán taän cuøng traùi ñaát. Ñ.

Vì ngöôøi seõ giaûi thoaùt keû ngheøo khoù khoûi tay keû quyeàn theá
vaø seõ cöùu ngöôøi baát haïnh khoâng ai giuùp ñôõ.
Ngöôøi seõ thöông xoùt keû yeáu ñuoái vaø ngöôøi thieáu thoán,
vaø cöùu thoaùt maïng soáng keû cuøng khoå. Ñ.

Chuùc tuïng danh ngöôøi ñeán muoân ñôøi,
danh ngöôøi coøn toàn taïi laâu daøi nhö maët trôøi.
Vì ngöôøi, caùc chi hoï ñaát höùa seõ ñöôïc chuùc phuùc,
vaø caùc daân nöôùc seõ ca ngôïi ngöôøi. Ñ.

� BAØI ÑOÏC II Ep3:2-3a, 5-6

Baøi trích thö Thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà göûi tín höõu Epheâsoâ.

Anh ch em thaân meán, anh ch em ñaõ nghe bieát raèng: Thieânị ị
Chuùa ñaõ ban cho toâi vieäc phaân phaùt aân suûng cho anh ch em, laøị
theo ôn maëc khaûi, toâi ñaõ ñö c thaáu hieåu maàu nhieäm maø con caùiợ
loaøi ngöôøi caùc theá heä khaùc khoâng ñö c bieát, nhöng nay ñaõ maëcợ

khaûi cho caùc Thaùnh Toâng Ñoà cuûa Ngöôøi, vaø cho caùc vò tieân tri,
nhôø Thaùnh Thaàn.

Vaø nhôø Tin Möøng, caùc daân ngoaïi ñö c neân ñoàng thöøa töï,ợ
ñoàng moät thaân theå, vaø ñoàng thoâng phaàn vôùi lôøi höùa cuûa Ngöôøi
trong Chuùa Gieâsu Kitoâ.

Đó là ạ ơn Chúa.Lôøi Chuùa. T

� ALLELUIA
Alleluia, alleluia – Chuùng toâi ñaõ thaáy ngoâi sao cuûa Ngöôøi ôû

Ñoâng Phöông, vaø chuùng toâi ñaõ ñeán ñeå trieàu baùi Ngöôøi.
Alleluia.

� PHUÙC AÂM Mt 2:1-12

Tin M theo Thaùnh Maùt-theâu.ừng Chúa Giêsu Kitô

Khi Chuùa Gieâsu sinh haï taïi Beâ-lem thuoäc xöù Giu-Ña, trong
ñôøi vua Heâroâñeâ, coù maáy nhaø ñaïo só tö ø Ñoâng Phöông tìm ñeán
Gieâ-ru-sa-lem. Caùc oâng noùi: “Vua ngöôøi DoThaùi môùi sinh ra
hieän ñang ôû ñaâu? Chuùng toâi ñaõ nhaän thaáy ngoâi sao cuûa Ngöôøi ôû
Ñoâng Phöông vaø chuùng toâi ñeán ñeå trieàu baùi Ngöôøi.” Nghe noùi
theá, vua Heâroâñeâ boái roái, vaø taát caû Gieâ-ru-sa-lem cuøng vôùi nhaø
vua. Vua ñaõ trieäu taäp taát caû caùc ñaïi giaùo tröôûng vaø luaät só trong
daân, vaø hoûi hoï cho bieát nôi maø Ñöùc Kitoâ sinh haï. Hoï taâu nhaø
vua raèng: “T i Be-lem thuoäc xöù Giu-Ña, vì ñoù laø nôi do Ñaángạ
tieân tri ñaõ cheùp: Caû ngöôi nöõa, hôõi Be-lem ñaát Giu-ña, khoâng
leõ gì ngöôi beù nhoû hôn heát trong caùc thaønh trì cuûa Giu-ña, vì töï
nôi ngöôi seõ xuaát hieän moät thuû laõnh, Ngöôøi ñoù seõ chaên nuoâi
Israel daân toäc cuûa Ta.

Baáy giôø Heâroâñeâ ngaàm trieäu maáy nhaø Ñaïo só tôùi, caën keõ hoûi
han hoï veà thôøi giôø ngoâi sao ñaõ hieän ra. Roài vua ñaõ phaùi hoï ñi
Be-lem vaø daën raèng: “Caùc khanh haõy ñi ñieàu tra caån thaän veà
Haøi Nhi, roài khi ñaõ gaëp thaáy, haõy baùo tin laïi cho traãm, ñeå caû
traãm cuøng ñeán trieàu baùi Ngöôøi.” Nghe nhaø vua noùi, hoï leân
ñöôøng. Vaø kìa ngoâi sao hoï xem thaáy ôû Ñoâng Phöông, laïi ñi
tröôùc hoï, maõi cho tôùi nôi vaø ñaäu laïi treân choã Haøi Nhi ôû. Luùc
nhìn thaáy ngoâi sao, hoï heát söùc vui möøng. Vaø khi tieán vaøo nhaø,
hoï ñaõ gaëp thaáy baø Maria meï Ngöôøi, vaø hoï ñaõ quøy goái xuoáng,
suïp laïy Ngöôøi. Roài, môû kho taøng ra, hoï ñaõ daâng tieán Ngöôøi leã
vaät: vaøng, nhuõ höông vaø moäc döôïc. Vaø khi nhaän ñöôïc lôøi
moäng baùo “ñöøng trôû laïi vôùi Heâroâñeâ,” hoï ñaõ qua ñöôøng khaùc,
trôû veà xöù sôû mình.

Đó là Lời Chúa ạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.. L
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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)

Ghi danh qua Covered California ñeå:
- Ñöôïc taøi trôï tieàn baøo phí moãi thaùng cuûa chính phuû.
- Ñöôïc löïa choïn vôùi haõng baûo hieåm naøo coù giaù reû trong naêm 2017 nhö:

Anthem, BlueCross, BlueShield of California, Healthnet, Molina....

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

Basic Medicare
(Tieáp tuïc traû
Medicare Part B)

Basic Medicare
(Tieáp tuïc traû
Medicare Part B)

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:
cho thuoác� Co-Pay thaáp hay khoâng traû Co-Pay tieåu ñöôøng vaø tim maïch

Coù chöông trình gia nhaäp cho quyù vò ñang traû� share of cost
Quyù vò neáu muoán, vaãn coù theå tieáp tuïc ñi töï do.� Medi-Medi,

- 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

Insurance Business
Looking for self motivated individuals

Commission Base 3,000 - 15,000 / month
No experience required. Will train

EXTRA INCOME

Contact: David 714. 889-9017

Vases

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

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

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

Hành Trình Đứ 2017c Tin
1) Hành h ng Đ t Thánh & T m bi n Dead Sea (11 ngày)ươ ấ ắ ể

Từ 11 đến 21 tháng 3, 2017. (San Bernadino)Linh hướng: LM. Peter Phan

2) Hành hương mừng 100 năm Fatima (3 nước, $3100, 10 ngày)
Từ 7 đe�n 16 tháng 5 (hoặc $3,000 cho 9 ngày từ 8 đe�n 16 tháng 5)

3) Hành h ng Đức Mẹ Âu Châu (4 , 3 bữa ăn/ngày + bảo hiểm)ươ nước
Từ 8 - 21 tháng 5 – Linh hướng: L.M. Trần Quốc Bảo (DCCT)

�Fatima (kỷ niệm100năm), LộĐức, Santarem, Lisieux, Paris, Rome,Assisi
�Triều kiếnĐứcGH, ThămmộHồngYThuận, 2 phép lạ ThánhThể
�Cầu thang thánh,MẫuThánhGiá thật, Đinh&Gai & bảng “Vua dânDoThái”
�ChaPiô với 5DấuThánh, ThánhTêrêsaHàiĐồng, ThánhPhanxicô&StClaire
� �Paris:StCatherine, St Louis &St Vincent dePaul Nhà thờĐứcBà
�Đi Tour lên ThápEiffel, Du thuyền&ăn tối bên sôngSeine ngắm thápEiffel

4) Hành h ng Bắc Mỹ (miền Đông Hoa Kỳ & Canada, 11 ngày)ươ

Từ 29 tháng 6 đe�n 9 tháng 7 – Linh hướng: L.M. Trần Quốc Bảo
� �St JohnNewman, St ElizabethSeton, St KatharineDrexel ĐứcMẹEmmitburg
�Đền thờThánhGiuse lớn I �ThácNiagara Falls (2 đêmpháobông 3&4 July)
�Thắng cảnh & di tích ở New York, Philadelphia, Washington, Toronto-Montreal-
Quebec

5) Nam Mỹ (Brazil & Argentina, 10 ngày) - Từ 17 đe�n 26 tháng 7

6) Hành hương mừng 100 năm Đức Mẹ Fatima
toàn thắng chủ nghĩa Cộng Sản thế giới
14 ngày từ 24 tháng 4 đến 7 tháng 5, 2017
Linh hướng: Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn

�Fatima (2 đêm): viếng làng&dâng thánh lễ nơi ĐứcMẹhiện ra cách đây 100 năm
�đếnBerlin thămdi tích còn lại của bức tườngBáLinh, tượng trưng sự sụp đổ của
chủ nghĩaCộngSảnđúng nhưĐứcMẹFatima tiên đoán năm1917
�Viếng nhiều thánh tích tạiAachen &Cologne PhépLạThánhThểSantarem
�ViếngĐứcMẹMariazell (bổnmạngÁoquốc) &GiáoHoàngHọcViện Leuvenở
�Viếng 2 nơiĐứcMẹhiện ra tại Bỉ năm1932 (33 lần) & năm1933 (8 lần)
�Cruise trên sôngRhines&nghỉ đêmbên sôngRhines thơmộng (Đức)
�Ăn trưa trên du thuyền "DòngSôngXanh" (Danube), trên rặng núiAlps (Áo)
� Xem trình diễn múa balê với dàn nhạc giao hưởng của đại nhạc sĩ Beethoven &
Mozart

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&
CÁC SINH HO T T I TRUNG TÂM CÔNG GIÁOẠ Ạ

1. ÒNG TTCG - 714-554-4211VĂN PH
- AM - 5 PM Giờ làm việc ứ - ứ9 Th Hai Th Năm

2. :ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
- 9 AM - 10 AM Thánh Lễ Thứ Hai - Thứ Bảy
- 3 PM - 4 PM ứKính Lòng Thương Xót Chúa Th Sáu
- 10 AM - 4 PM Thứ SáuChầu & Kính Lòng T.X. Chúa
- 0 AM - AM ấ ứ ẹ8:4 9 Kh n Đ c M La Vang

và các Thánh Tử Đạo Thứ Bảy

3. ÒNG HOPE COMMUNITVĂN PH Y - 714-265-1181
- 9:30 AM - 12:30 PM & 3:00 PM - 6:00 PM

ESL/Quốc Tịch/Tai-Chi/After School Thứ Hai - Thứ Năm
- 9:30 AM - 6 PM Mùa Hè (2 tháng)

ESL/Quốc Tịch/Tai-Chi/After School Thứ Hai - Thứ Năm
- 9:30 AM - 12:30 PM    Hớt tóc Thứ Sáu

SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Thứ Năm 5-1-2017 đến Chúa Nhật 15-1-2017

4 Chuùa Nhaät ngaøy 8-1-2017  -  Chuùa Hieån Linh - Naêm A�

Thứ Năm 05-01-2017
- Canh Tân Đặc Sủng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00pm – 09:00pm

Thứ Sáu 06-01-2017
- Lớp Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00am – 02:00pm
- Gia Đình Nazarét. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:00pm – 09:00pm

Thứ Bảy 07-01-2017
- Liên hội Đền tạ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:00am – 11:00am
- Lớp Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00am – 04:00pm
- Giỗ linh hồn Augustino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:00am – 04:00pm
- Tạ ơn 25 năm LM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02:30pm – 04:30pm

Chúa Nhật 08-01-2017
- Thăng tiến Hôn Nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00am – 12:30pm
- Dòng Ba Phan Sinh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00am – 12:30pm

Thứ Sáu 13-01-2017
- Lớp Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00am – 02:00pm

Thứ Bảy 14-01-2017
- Lớp Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00am – 04:00pm
- Tạ ơn 25 năm HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30am – 12:00pm
- Khoá Dự Bị Hôn Nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:00am – 05:00pm

Chúa Nhật 15-01-2017
- Liên huynh Đa minh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00am – 11:00am
- Khoá Dự Bị Hôn Nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:00am – 01:00pm

When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of
King Herod, behold, magi from the east arrived in Jerusalem,
saying, "Where is the newborn king of the Jews? We saw his star at
its rising and have come to do him homage." When King Herod
heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him.
Assembling all the chief priests and the scribes of the people, He
inquired of them where the Christ was to be born. They said to
him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through
the prophet: And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means
least among the rulers of Judah; since from you shall come a ruler,
who is to shepherd my people Israel." Then Herod called the magi
secretly and ascertained from them the time of the star's
appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search
diligently for the child. When you have found him, bring me
word, that I too may go and do him homage." After their audience
with the king they set out.

And behold, the star that they had seen at its rising preceded
them, until it came and stopped over the place where the child was.
They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house
they saw the child with Mary his mother. They prostrated
themselves and did him homage. Then they opened their treasures
and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And
having been warned in a dream not to return to Herod, they
departed for their country by another way.

Reflection: ONLYTHE FOOLSARE WISE

"We observed His star at its rising and have come to pay Him
homage." – Matthew 2:2

The wise men looked like fools. They traveled for months or
even longer in following a star. How foolish to give "gold,
frankincense, and myrrh" to a Baby! (Mt 2:11) How foolish and
even strange to give myrrh, an anointing balm for the dead, to
anyone except to someone about to die!

The wise men looked foolish. This is the only way to be wise in
a foolish world. Only fools for Christ are wise (see 1 Cor 3:18;
4:10). Therefore, to be wise, we must not care about looking wise,
being popular, being accepted, making money, and being
successful. To be wise, we must be willing to suffer ridicule,
rejection, persecution, and pain.

Christ crucified is the Wisdom of God (1 Cor 1:24).
Consequently, no one wants to be wise except those who love
Jesus our Wisdom (1 Cor 1:30) so much they give Him everything,
prostrate themselves before Him in adoration, and suffer in the
pattern of His death (Phil 3:10). Wisdom is available for the asking
(Jas 1:5). But who will love Him enough to ask for it?

Prayer: Father, I choose to take up my crosses each day (Lk
9:23) and become wise.

Promise: "See, darkness covers the earth, and thick clouds
cover the peoples; but upon you the Lord shines, and over you
appears His glory. Nations shall walk by your light, and kings by
your shining radiance." – Is 60:2-3

Praise: Praise You, Jesus, Word-Made-Flesh, the Light to the
nations.All glory, honor, and power beYours forever.Alleluia!

The Epiphany of the Lord (A)
Mt 2:1-12

Saints of the Week

1.9 - Most Holy Name of Jesus. Although Saint Paul might
claim credit for promoting devotion to the Holy Name because
Paul wrote in Philippians that God the Father gave Christ Jesus
“that name that is above every name” (see 2:9), this devotion
became popular because of 12th-century Cistercian monks and
nuns but especially through the preaching of Saint Bernardine of
Siena, a 15th-century Franciscan. Bernardine used devotion to the
Holy Name of Jesus as a way of overcoming bitter and often
bloody class struggles and family rivalries or vendettas in Italian
city-states. In 1530, Pope Clement V approved an Office of the
Holy Name for the Franciscans. In 1721, Pope Innocent XIII
extended this feast to the entire Church.

1.12 - Saint Marguerite Bourgeoys (1620 – 1700) Born the
sixth of 12 children in Troyes, France, Marguerite at the age of 20
believed that she was called to religious life. Her applications to
the Carmelites and Poor Clares were unsuccessful. A priest friend
suggested that perhaps God had other plans for her. In 1654, the
governor of the French settlement in Canada visited his sister, an
Augustinian canoness in Troyes. Marguerite belonged to a
sodality connected to that convent. The governor invited her to
come to Canada and start a school in Ville-Marie. By the time she
died, she was referred to as the “Mother of the Colony.”
Marguerite was canonized in 1982.
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THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

� Ý chung: Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được
loại bỏ trên toàn thế giới.

� Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái
khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của Tin
Mừng, ngõ hầu mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho
đời sống.

� HọcViên Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 207 LưuÝ:

L Dự Bị Hôn Nhân Khoá 20 , khai mạc ngày -7 sẽ 14 15ớp
tháng , 2011 7, thay vì vào ngày 21-22 tháng 1, 2017 như đã thông
báo trước đây.

Xin các học viên lưu ý và đến tham dự khóa học theo ngày mới
nêu trên.

� Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 207

Văn phòng Trung Tâm sẽ nhận Dự Bịđơn ghi danh cho lớp
Hôn Nhân Khoá 20 , khai mạc ngày - tháng , 2017 14 15 1 7.
Những bạn nào muốn tham dự khoá học này xin đến văn phòng
TTCG ghi danh từ Thứ Hai ế ứ Hạnđ n Th Năm lúc 9:30am – 4pm.
chót ghi danh là ngày tháng /20110 1 7. Không hoàn tiền lại sau
khi đã ghi danh. Chứng chỉ sẽ cấp sau khi học viên tham dự và
hội ầđ y 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.ình c

Đơn ghi danh có thể lấy ở rang trong tờ Hiệp Thông. Hoặct 6
qua email hiepthong2013@gmail.com. Hoặc trên Website:
www. vncatholic.net. 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. According to the Catholic Canon Laws,
each person, Catholic or non Catholic, prepares for marriage or
life time commitment must attend this Marriage Preparation
Program.

� Thông Báo về khấn trong dịpTết Đinh Dậu 2017

Nhân dịp Tết Đinh Dậu, Đền Thánh Trung Tâm Công Giáo sẽ
tổ chức Khấn Tam Nhật để cầu nguyện cho các Ân Nhân quá Cố,
Ông Bà Tổ Tiên, và Bình An cho gia đình và Quê Hương Việt
Nam chúng ta. Ba ngày khấn này sẽ đặc biệt cầu xin theo ý chỉ của
các Ân Nhân Đền Thánh và những ý khấn xin khác mà chúng ta
ước nguyện.

Chương trình Khấn Tam Nhật sẽ tổ chức trong ba ngày Tết,
khởi sự từ Thứ Tư ngày 28 tháng 1 năm 2017, tức Mồng Một Tết
Nguyên Đán cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2017, Mồng Ba Tết.

Thánh Lễ Minh Niên năm nay sẽ bắt đầu nghi lễ lúc 9 AM và
Thánh Lễ vào lúc 10 AM có sự hiện diện của Đức Cha Kevin
Vann chủ tế, Đức Cha Mai Thanh Lương và các linh mục trong
Giáo Phận Orange.

Kính mời quí Ông Bà và Anh Chị Em tham dự chương trình
Khấn và Thánh Lễ Minh Niên vào những ngày nêu trên. Xin
Chúa qua lời cầu b u của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việtà
Nam chúc phúc cho quí Ân Nhân và Thân Quyến trong Năm Mới
được Hạnh Phúc,An Vui và Thịnh Đạt! Xin quí vị sớm gởi các ý
Khấn về Trung Tâm Công Giáo để chúng ta cùng nhau dâng lên
Thiên Chúa một năm mới đẹp lòng ngài.

� Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan - Common Sense
Parenting

Kính môøi quí vò phuï huynh coù con chaùu ôû löùa tuoåi 13-18 ñeán

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 723 � 5

tham döï khoùa hoïc Giaùo Duïc Con Caùi Caùch Khoân Ngoan -
Common Sense Parenting Nhaø Thôø® ñöôïc toå chöùc taïi
Thaùnh Linh:

1. 6 Chuùa Nhaät ngaøy 15,Khoùa hoïc :Song Ngöõ Anh Vieät
22, thaùng 1 ø 5, 12, 19, 26 thaùng 2, 2017 2:45PM –va thôøi gian
4:45 PM 9taïi phoøng hoïc soá .

2. 6 toái Thöù Ba ngaøy 17, 24,Khoùa hoïc baèng Tieáng Anh:
31 thaùng 1 vaø 7, 14, 21 thaùng 2, 2017 7:00PM – 8:30thôøi gian
PM Music Roomtaïi phoøng hoïc

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 , vaø ñöôïc taøi trôïchöông trình Boystown
bôûiOrange County Health Care Agency, Behavioral Health
Services, Prevention and Intervention Division, MHSA/Prop
63.

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.

DANH SAÙCH CAÙC LM / VN MUÏC VUÏ CHO GIAÙO XÖÙ MYÕ

- LM. Hoaøng Dieäp Benjamin Our Lady of Guadalupe (La Habra) (562) 691-0533

- LM. Traàn Chung Charles Our Lady Queen of Angels (949) 644-0200
(Newport Beach)

- LM. Ñaëng Brandon Our Lady Queen of Angels (949) 644-0200
(Newport Beach)

- LM. Nguyeãn Chuaån St. Anne (Santa Ana) (714) 835-7434

- LM. Traàn Benjamin St. Anne (Seal Beach) (562) 431-0721

- LM. Cao Tuyeàn Bill St. Anthony Claret (Anaheim) (714) 776-0270

- LM. Traàn Quoác Thomas, SVD St. Anthony Claret (Anaheim) (714) 776-0270

- LM. Traàn Loäc St. Angela Merici (Brea) (714) 529-1821

- LM. Nguyeãn Trung Tuaán St. Hedwig (Los Alamitos) (562) 296-9000

- LM. Chu Vinh Quang St. Mary's By The Sea (714) 536-6913
(Huntington Beach)

- LM. Phan Khôûi St. Joachim (Costa Mesa) (949) 574-7400

- LM. Buøi Martin St. John Neumann (Irvine) (949) 559-4006

- LM. Leâ Duy St. Francisco Solano (949) 589-7767
(Rancho S. Margarita)

- LM. Nguyeãn Uy Syõ St. Martin De Porres (714) 970-2771
(Yorba Linda)

- LM. Vuõ Paul St. Kilian (Mission Viejo) (949) 586-4440

- LM. Nguyeãn Duy Anh Duõng St. Norbert (Orange) (714) 637-4360

- LM. Vuõ Theá Toaøn, SJ University of Irvine (Irvine)

- LM. Nguyeã ôn Thanh S n UCI Hospital (Orange)

- LM. Nguyeãn Hieäp Martin St. Pius V (Buena Park) (714) 522-2193

- LM. Nguyeãn Tieán Bình St. Thomas More (Irvine) (949) 551-8601

- LM. Hoà Troïng Vieät Pastoral Center of Diocese
(Garden Grove)

- LM. Nguyeãn Toaøn Nicolas Pastoral Center of Diocese
(Garden Grove)

(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)

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
16485 Magnolia St., (Corner Heil) Westminster

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

8 Chuùa Nhaät ngaøy 8-1-2017  -  Chuùa Hieån Linh - Naêm A�

Được tin Ông Cố Giuse Phạm Vinh Quang
qua đời ngày 1/1/2017 tại tư gia.

Gia đình chúng con là Phan Văn Tân xin chia buồn
cùng Cha Christopher Phạm Tuấn, Bà Cố cùng
toàn thể đại tang gia.
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Ông Cố
Giuse Phạm Vinh Quang sớm về hưởng nước
Thiên đàng.

Gia đình con, Phan Văn Tân.

PHÂN ƯU



Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 723 7�

(tiếp theo trang 1)

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

lời hứa, vào lúc bắt đầu của một tờ lịch mới, con người dùng để đo
lường và phác thảo con đường của cuộc sống theo thời gian,
chúng ta nhắc lại rằng hòa bình, với sự cân bằng chính đáng và
có ích, phải chiếm ưu thế trong sự phát triển của các sự kiện sắp
diễn ra.”
� Noi gương tổ phụ Abraham để nhìn cuộc sống với đôi
mắt đức tin (Vietvatican.net, 28-12-2016)

Khi tiếp kiến các tín hữu lần cuối cùng trong năm 2016, tại đại
thính đường Phaolô VI, ĐTC Phanxicô đã khai triển đề tài "Tổ
phụ Abraham, cha của lòng tin và niềm hy vọng."

Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô nêu lên gương
mặt của tổ phụ Abraham để chỉ cho chúng ta con đường của lòng
tin và niềm hy vọng: "Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn
trông cậy và vững tin, do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân
tộc." (Rm 4: 18). Không có niềm hy vọng, nhưng vẫn hy vọng, tổ
phụAbraham của chúng ta đã như thế!

Abraham tin, lòng tin của ông mở ra niềm hy vọng, dù có vẻ vô
lý, vượt quá lý luận loài người, vượt quá sự khôn ngoan và cẩn
trọng của thế gian, và vượt quá lẽ phải bình thường. Hy vọng
được xem là “tin vào điều không thể được.” Hy vọng mở ra các
chân trời mới, khiến ta có khả năng mơ mộng điều không thể
tưởng tượng, khiến ta bước vào sự tối tăm của một tương lai
không chắc chắn để bước đi trong ánh sáng. Ðức cậy thật đẹp, vì
giúp chúng ta có sức mạnh để bước đi trong đời. Nhưng đây là
một con đường khó khăn; cả đối với Abraham, cũng gặp khủng
hoảng và chán nản. Ông không mất kiên nhẫn, nhưng ông thở
than với Chúa. Và chúng ta học được điều này nơi tổ phụ
Abraham: thở than với Chúa là một cách cầu nguyện, là một hình
thức của lòng tin, là hy vọng rằng còn cái gì đó có thể xảy ra (nếu
không, tại sao lại gọi hỏi Chúa, thở than với Ngài…)

Tin không chỉ là thinh lặng chấp nhận tất cả mà không đối đáp;
hy vọng không phải là yên tâm chắc chắn mà không nghi ngờ và
không lưỡng lự. Có biết bao lần, hy vọng là tối tăm, nhưng chính
ở đó, hy vọng đưa ta tiến tới. Tin cũng có nghĩa là chiến đấu với
Thiên Chúa, cho Ngài thấy nỗi cay đắng của ta, chứ không giả bộ
đạo đức. Và hy vọng cũng là không sợ hãi trông thấy thực tại,
không sợ hãi chấp nhận các mâu thuẫn.

Như vậy, Abraham hướng tới Thiên Chúa để Ngài giúp ông
tiếp tục hy vọng. Sự chắc chắn duy nhất của ông là tín thác nơi lời
nói của Chúa và tiếp tục hy vọng.

Và dấu chỉ mà Thiên Chúa ban cho Abraham cũng là lời yêu
cầu tiếp tục tin và hy vọng: "Hãy nhìn trời và đếm các vì sao, dòng
dõi ngươi sẽ như thế đó!" (St 15: 5). Lại một lời hứa nữa, và một
điều gì đó phải chờ đợi trong tương lai. Thiên Chúa đem
Abraham ra ngoài lều để chỉ cho ông thấy các vì sao, thật ra là
Chúa đưa ông ra khỏi các quan niệm hạn hẹp để ông nhìn với đôi
mắt của đức tin. Đức tin là con đường của hy vọng mà mỗi người
phải đi. Chúng ta chỉ còn lại khả thể duy nhất là nhìn các vì sao và
tín thác nơi Thiên Chúa. Niềm hy vọng không gây thất vọng!
� 90 ngàn Kitô hữu bị giết trong năm 2016 (Vietcatholic.net,

3-1-2017)

Massimo Introvigne (nhà xã hội học, lãnh đạo trung tâm
nghiên cứu về các tôn giáo mới) ước tính có khoảng 90 ngàn Kitô
hữu bị giết chết vào năm 2016 vì đức tin của họ. 70% đã thiệt
mạng trong các cuộc xung đột bộ tộc ở châu Phi; 30% là nạn nhân
của chủ nghĩa khủng bố, bị các chính phủ đàn áp, hoặc thiệt mạng
khi làng mạc và thị trấn của họ bị phá hủy.

Con số 90 ngàn trong năm 2016 đã thấp hơn con số 105 ngàn
trong năm 2014; tuy nhiên, cần nhớ rằng 90 ngàn trong một năm
có nghĩa là cứ 6 phút lại có một tín hữu Kitô bị giết. Ông
Introvigne nhận xét: “Chúng ta không quên hoặc xem nhẹ sự đau
khổ của các tín hữu thuộc các tôn giáo khác. Nhưng, cần nói ngay
rằng các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị đàn áp tàn tệ nhất trên thế
giới.”
�Anh Quốc: Nữ Hoàng Elizabeth II ca ngợi MẹTêrêsa trong
thông điệp Giáng Sinh (Vietcaholic.net, 27-12-2016)

Vị nữ hoàng 90 tuổi thường nói về những người mà bà đã được
truyền cảm hứng (các lực sĩ đoạt huy chương của vương quốcAnh
trong thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2016; các bác sĩ, y
tá và phi hành đoàn mà bà đã gặp khi khai mạc một cơ sở cứu cấp
bằng trực thăng), nhưng trong thông điệp Giáng Sinh 2016, bà
bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Mẹ Têrêsa Calcutta, rằng "những
người bình thường vẫn có thể làm được những điều phi thường
với sự cống hiến âm thầm của họ. Để truyền cảm hứng, bạn
không cần phải cứu sống một người hoặc giành được một huy
chương."

Bà cũng thường xuyên được tăng thêm sức mạnh từ những
cuộc gặp gỡ những người bình thường nhưng làm nên những
chuyện phi thường: các tình nguyện viên, người chăm sóc bệnh
nhân, người tổ chức cộng đồng, các láng giềng tốt, những anh
hùng vô danh đã cống hiến âm thầm... "Họ là nguồn cảm hứng
cho người chung quanh; cuộc sống họ thường xuyên thể hiện sự
thật như Mẹ Têrêsa Calcutta đã bày tỏ: 'không phải tất cả chúng
ta đều có thể làm những điều tuyệt vời, nhưng chúng ta có thể làm
những việc nhỏ với một tình yêu lớn.' Các vấn đề của thế giới lắm
khi quá lớn đối với một cá nhân, chẳng hạn chúng ta không thể kết
thúc chiến tranh hoặc xóa bỏ bất công, nhưng sự tích lũy của
hàng ngàn hành vi nhỏ phát xuất từ lòng tốt sẽ trở nên lớn lao hơn
là chúng ta tưởng."
� Bombay - Ấn Độ: ĐGM Agnelo Gracias 77 tuổi, quyết
định hiến tặng nội tạng của mình (Vietcatholic.net, 2-1-2017)

Thông tấn xã Fides cho hay: ĐGM Agnelo Gracias 77 tuổi,
Giám Mục phụ tá tại TGM Bombay, đã quyết định hiến tặng nội
tạng của mình khi qua đời. Chiều hướng này đang lan rộng trong
cộng đồng Kitô giáo: ngày càng nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân
sẵn sàng hiến tặng nội tạng của mình khi chết. ĐGM Gracias phát
biểu: "Nếu ai đó có thể nhờ đôi mắt của tôi mà được nhìn thấy,
hoặc sử dụng thận của tôi để được kéo dài sự sống thì tôi nghĩ đây
chính là hành động của Thiên Chúa."

Nhiều Giám Mục đã khích lệ và kêu gọi việc hiến tặng như
vậy, qua các bài viết đăng tải trên nhiều tạp chí địa phương, những
lời giảng dạy trong phụng vụ và trong các đại hội; điều quan trọng
là nâng cao nhận thức trong cộng đồng Kitô giáo về cách thế có
thể phục vụ Thiên Chúa và nhân loại ngay cả sau khi chúng ta qua
đời. Tháng 10 năm 2014, ĐTC Phanxicô đã nói "người hiến tặng
nội tạng là chứng nhân của tình yêu," và ĐGM Gracias dùng
những từ này để khai triển tư tưởng của ngài; ngài cho hay Đức
TGM Oswald Gracias (GP Mumbai) là cũng là một người hiến
tặng nội tạng.

Năm 2016, có 58 trường hợp hiến tặng nội tạng ở TGP
Bombay, giúp 91 bệnh nhân suy thận, 58 bệnh nhân mắc bệnh gan
mãn tính và 34 bệnh nhân về tim.
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1538 Century Boulevard, Santa Ana, CA 92703
714.554-4211

1538 Century Boulevard, Santa Ana, CA 92703

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

H  / Đọ ệm/ Gọi/Last 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: [ $70 ộ ờ gởi về ị ỉ .m t ngư i(each person) và đ a ch Trung Tâm CGVN/
Chỉ nhận Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center. Không
hoàn l i ti n sau khi đạ ề ã ghi danh /No Refund.
Note: Ghi danh 2 ớ Register 2 months in advance ạ òngtháng trư c/ , t i Văn Ph
TTCG, t ứ ớ t ứ (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở ệ ềh Hai t i h Năm i đơn và l phí v TTCG
qua bưu đi n tháng trư c khoá h c/ệ 2 ớ ọ Send in registration form and payment 2
months prior class begins. Giờ học thứ Bảy (Sat): 8 am - 5 pm & Chúa Nhật
(Sun): 8 am - 1 pm or/hoặc xem trong thông báo. ấ ứ ỉC p Ch ng Ch sau khi hoàn
t t l p h c và h i đ đi u ki n/ấ ớ ọ ộ ủ ề ệ Certificate of Completion will be issued after
completi all requirementng s. Nếu bỏ lớp, ả ề ọ ại khoá sauph i ghi danh đóng ti n h c l
/ If missed the class, must re-register and pay to attend the next class.

Ký tên/ _____________________________________Signature:

Ngày/ _________________Date:

Đơn D Khoá D B Hôn Nhân 2016 /ự ự ị - 2017 Marriage Preparation Form
Ghi Danh Khoá / ĐánhRegistration Session: X chọn một / Put to choose oneX
� � �#207 - 1/21-22/2017 #208 - 3/25-26/2017 #209 - 5/20-21/2017
� � �#210 - 7/15-16/2017 #211 - 9/16-17/2017 #212 - 11/18-19/2017

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

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Phái/phone: Gender: M / F

Email:

Ngày sinh/Birthdate:

Nơi sinh/Place of Birth:

Tên Cha/Mẹ/Parents:
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Nhận được tin buồn,
Thân Phụ của Linh Mục Christopher Phạm Quốc Tuấn,

Phó Xứ Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, là:

Ông Cố Giuse Phạm Vinh Quang
Sinh ngày 1 tháng 5 năm 1935

tại Quần Cống, Bùi Chu, Việt Nam.
Đã qua đời lúc 4:00 chiều Chúa Nhật, ngày 1 tháng 1 năm 2017

(Nhằm ngày 4 tháng 12 năm Bính Thân)
tại tư gia, thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 81 tuổi

Linh Mục Giám Đốc và Ban Điều Hành
Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange

xin thành kính chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn
Ông Cố Giuse Phạm Vinh Quang về hưởng nước Thiên đàng.

Linh Mục Trần Văn Kiểm
Giám Đốc TTCGVN/GP Orange
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lời hứa, vào lúc bắt đầu của một tờ lịch mới, con người dùng để đo
lường và phác thảo con đường của cuộc sống theo thời gian,
chúng ta nhắc lại rằng hòa bình, với sự cân bằng chính đáng và
có ích, phải chiếm ưu thế trong sự phát triển của các sự kiện sắp
diễn ra.”
� Noi gương tổ phụ Abraham để nhìn cuộc sống với đôi
mắt đức tin (Vietvatican.net, 28-12-2016)

Khi tiếp kiến các tín hữu lần cuối cùng trong năm 2016, tại đại
thính đường Phaolô VI, ĐTC Phanxicô đã khai triển đề tài "Tổ
phụ Abraham, cha của lòng tin và niềm hy vọng."

Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô nêu lên gương
mặt của tổ phụ Abraham để chỉ cho chúng ta con đường của lòng
tin và niềm hy vọng: "Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn
trông cậy và vững tin, do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân
tộc." (Rm 4: 18). Không có niềm hy vọng, nhưng vẫn hy vọng, tổ
phụAbraham của chúng ta đã như thế!

Abraham tin, lòng tin của ông mở ra niềm hy vọng, dù có vẻ vô
lý, vượt quá lý luận loài người, vượt quá sự khôn ngoan và cẩn
trọng của thế gian, và vượt quá lẽ phải bình thường. Hy vọng
được xem là “tin vào điều không thể được.” Hy vọng mở ra các
chân trời mới, khiến ta có khả năng mơ mộng điều không thể
tưởng tượng, khiến ta bước vào sự tối tăm của một tương lai
không chắc chắn để bước đi trong ánh sáng. Ðức cậy thật đẹp, vì
giúp chúng ta có sức mạnh để bước đi trong đời. Nhưng đây là
một con đường khó khăn; cả đối với Abraham, cũng gặp khủng
hoảng và chán nản. Ông không mất kiên nhẫn, nhưng ông thở
than với Chúa. Và chúng ta học được điều này nơi tổ phụ
Abraham: thở than với Chúa là một cách cầu nguyện, là một hình
thức của lòng tin, là hy vọng rằng còn cái gì đó có thể xảy ra (nếu
không, tại sao lại gọi hỏi Chúa, thở than với Ngài…)

Tin không chỉ là thinh lặng chấp nhận tất cả mà không đối đáp;
hy vọng không phải là yên tâm chắc chắn mà không nghi ngờ và
không lưỡng lự. Có biết bao lần, hy vọng là tối tăm, nhưng chính
ở đó, hy vọng đưa ta tiến tới. Tin cũng có nghĩa là chiến đấu với
Thiên Chúa, cho Ngài thấy nỗi cay đắng của ta, chứ không giả bộ
đạo đức. Và hy vọng cũng là không sợ hãi trông thấy thực tại,
không sợ hãi chấp nhận các mâu thuẫn.

Như vậy, Abraham hướng tới Thiên Chúa để Ngài giúp ông
tiếp tục hy vọng. Sự chắc chắn duy nhất của ông là tín thác nơi lời
nói của Chúa và tiếp tục hy vọng.

Và dấu chỉ mà Thiên Chúa ban cho Abraham cũng là lời yêu
cầu tiếp tục tin và hy vọng: "Hãy nhìn trời và đếm các vì sao, dòng
dõi ngươi sẽ như thế đó!" (St 15: 5). Lại một lời hứa nữa, và một
điều gì đó phải chờ đợi trong tương lai. Thiên Chúa đem
Abraham ra ngoài lều để chỉ cho ông thấy các vì sao, thật ra là
Chúa đưa ông ra khỏi các quan niệm hạn hẹp để ông nhìn với đôi
mắt của đức tin. Đức tin là con đường của hy vọng mà mỗi người
phải đi. Chúng ta chỉ còn lại khả thể duy nhất là nhìn các vì sao và
tín thác nơi Thiên Chúa. Niềm hy vọng không gây thất vọng!
� 90 ngàn Kitô hữu bị giết trong năm 2016 (Vietcatholic.net,

3-1-2017)

Massimo Introvigne (nhà xã hội học, lãnh đạo trung tâm
nghiên cứu về các tôn giáo mới) ước tính có khoảng 90 ngàn Kitô
hữu bị giết chết vào năm 2016 vì đức tin của họ. 70% đã thiệt
mạng trong các cuộc xung đột bộ tộc ở châu Phi; 30% là nạn nhân
của chủ nghĩa khủng bố, bị các chính phủ đàn áp, hoặc thiệt mạng
khi làng mạc và thị trấn của họ bị phá hủy.

Con số 90 ngàn trong năm 2016 đã thấp hơn con số 105 ngàn
trong năm 2014; tuy nhiên, cần nhớ rằng 90 ngàn trong một năm
có nghĩa là cứ 6 phút lại có một tín hữu Kitô bị giết. Ông
Introvigne nhận xét: “Chúng ta không quên hoặc xem nhẹ sự đau
khổ của các tín hữu thuộc các tôn giáo khác. Nhưng, cần nói ngay
rằng các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị đàn áp tàn tệ nhất trên thế
giới.”
�Anh Quốc: Nữ Hoàng Elizabeth II ca ngợi MẹTêrêsa trong
thông điệp Giáng Sinh (Vietcaholic.net, 27-12-2016)

Vị nữ hoàng 90 tuổi thường nói về những người mà bà đã được
truyền cảm hứng (các lực sĩ đoạt huy chương của vương quốcAnh
trong thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2016; các bác sĩ, y
tá và phi hành đoàn mà bà đã gặp khi khai mạc một cơ sở cứu cấp
bằng trực thăng), nhưng trong thông điệp Giáng Sinh 2016, bà
bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Mẹ Têrêsa Calcutta, rằng "những
người bình thường vẫn có thể làm được những điều phi thường
với sự cống hiến âm thầm của họ. Để truyền cảm hứng, bạn
không cần phải cứu sống một người hoặc giành được một huy
chương."

Bà cũng thường xuyên được tăng thêm sức mạnh từ những
cuộc gặp gỡ những người bình thường nhưng làm nên những
chuyện phi thường: các tình nguyện viên, người chăm sóc bệnh
nhân, người tổ chức cộng đồng, các láng giềng tốt, những anh
hùng vô danh đã cống hiến âm thầm... "Họ là nguồn cảm hứng
cho người chung quanh; cuộc sống họ thường xuyên thể hiện sự
thật như Mẹ Têrêsa Calcutta đã bày tỏ: 'không phải tất cả chúng
ta đều có thể làm những điều tuyệt vời, nhưng chúng ta có thể làm
những việc nhỏ với một tình yêu lớn.' Các vấn đề của thế giới lắm
khi quá lớn đối với một cá nhân, chẳng hạn chúng ta không thể kết
thúc chiến tranh hoặc xóa bỏ bất công, nhưng sự tích lũy của
hàng ngàn hành vi nhỏ phát xuất từ lòng tốt sẽ trở nên lớn lao hơn
là chúng ta tưởng."
� Bombay - Ấn Độ: ĐGM Agnelo Gracias 77 tuổi, quyết
định hiến tặng nội tạng của mình (Vietcatholic.net, 2-1-2017)

Thông tấn xã Fides cho hay: ĐGM Agnelo Gracias 77 tuổi,
Giám Mục phụ tá tại TGM Bombay, đã quyết định hiến tặng nội
tạng của mình khi qua đời. Chiều hướng này đang lan rộng trong
cộng đồng Kitô giáo: ngày càng nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân
sẵn sàng hiến tặng nội tạng của mình khi chết. ĐGM Gracias phát
biểu: "Nếu ai đó có thể nhờ đôi mắt của tôi mà được nhìn thấy,
hoặc sử dụng thận của tôi để được kéo dài sự sống thì tôi nghĩ đây
chính là hành động của Thiên Chúa."

Nhiều Giám Mục đã khích lệ và kêu gọi việc hiến tặng như
vậy, qua các bài viết đăng tải trên nhiều tạp chí địa phương, những
lời giảng dạy trong phụng vụ và trong các đại hội; điều quan trọng
là nâng cao nhận thức trong cộng đồng Kitô giáo về cách thế có
thể phục vụ Thiên Chúa và nhân loại ngay cả sau khi chúng ta qua
đời. Tháng 10 năm 2014, ĐTC Phanxicô đã nói "người hiến tặng
nội tạng là chứng nhân của tình yêu," và ĐGM Gracias dùng
những từ này để khai triển tư tưởng của ngài; ngài cho hay Đức
TGM Oswald Gracias (GP Mumbai) là cũng là một người hiến
tặng nội tạng.

Năm 2016, có 58 trường hợp hiến tặng nội tạng ở TGP
Bombay, giúp 91 bệnh nhân suy thận, 58 bệnh nhân mắc bệnh gan
mãn tính và 34 bệnh nhân về tim.
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1538 Century Boulevard, Santa Ana, CA 92703
714.554-4211

1538 Century Boulevard, Santa Ana, CA 92703

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

H  / Đọ ệm/ Gọi/Last 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: [ $70 ộ ờ gởi về ị ỉ .m t ngư i(each person) và đ a ch Trung Tâm CGVN/
Chỉ nhận Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center. Không
hoàn l i ti n sau khi đạ ề ã ghi danh /No Refund.
Note: Ghi danh 2 ớ Register 2 months in advance ạ òngtháng trư c/ , t i Văn Ph
TTCG, t ứ ớ t ứ (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở ệ ềh Hai t i h Năm i đơn và l phí v TTCG
qua bưu đi n tháng trư c khoá h c/ệ 2 ớ ọ Send in registration form and payment 2
months prior class begins. Giờ học thứ Bảy (Sat): 8 am - 5 pm & Chúa Nhật
(Sun): 8 am - 1 pm or/hoặc xem trong thông báo. ấ ứ ỉC p Ch ng Ch sau khi hoàn
t t l p h c và h i đ đi u ki n/ấ ớ ọ ộ ủ ề ệ Certificate of Completion will be issued after
completi all requirementng s. Nếu bỏ lớp, ả ề ọ ại khoá sauph i ghi danh đóng ti n h c l
/ If missed the class, must re-register and pay to attend the next class.

Ký tên/ _____________________________________Signature:

Ngày/ _________________Date:

Đơn D Khoá D B Hôn Nhân 2016 /ự ự ị - 2017 Marriage Preparation Form
Ghi Danh Khoá / ĐánhRegistration Session: X chọn một / Put to choose oneX
� � �#207 - 1/21-22/2017 #208 - 3/25-26/2017 #209 - 5/20-21/2017
� � �#210 - 7/15-16/2017 #211 - 9/16-17/2017 #212 - 11/18-19/2017

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

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Phái/phone: Gender: M / F

Email:

Ngày sinh/Birthdate:

Nơi sinh/Place of Birth:

Tên Cha/Mẹ/Parents:
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PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn,
Thân Phụ của Linh Mục Christopher Phạm Quốc Tuấn,

Phó Xứ Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, là:

Ông Cố Giuse Phạm Vinh Quang
Sinh ngày 1 tháng 5 năm 1935

tại Quần Cống, Bùi Chu, Việt Nam.
Đã qua đời lúc 4:00 chiều Chúa Nhật, ngày 1 tháng 1 năm 2017

(Nhằm ngày 4 tháng 12 năm Bính Thân)
tại tư gia, thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 81 tuổi

Linh Mục Giám Đốc và Ban Điều Hành
Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange

xin thành kính chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn
Ông Cố Giuse Phạm Vinh Quang về hưởng nước Thiên đàng.

Linh Mục Trần Văn Kiểm
Giám Đốc TTCGVN/GP Orange



Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 12/2016

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

� Ý chung: Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được
loại bỏ trên toàn thế giới.

� Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái
khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của Tin
Mừng, ngõ hầu mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho
đời sống.

� HọcViên Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 207 LưuÝ:

L Dự Bị Hôn Nhân Khoá 20 , khai mạc ngày -7 sẽ 14 15ớp
tháng , 2011 7, thay vì vào ngày 21-22 tháng 1, 2017 như đã thông
báo trước đây.

Xin các học viên lưu ý và đến tham dự khóa học theo ngày mới
nêu trên.

� Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 207

Văn phòng Trung Tâm sẽ nhận Dự Bịđơn ghi danh cho lớp
Hôn Nhân Khoá 20 , khai mạc ngày - tháng , 2017 14 15 1 7.
Những bạn nào muốn tham dự khoá học này xin đến văn phòng
TTCG ghi danh từ Thứ Hai ế ứ Hạnđ n Th Năm lúc 9:30am – 4pm.
chót ghi danh là ngày tháng /20110 1 7. Không hoàn tiền lại sau
khi đã ghi danh. Chứng chỉ sẽ cấp sau khi học viên tham dự và
hội ầđ y 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.ình c

Đơn ghi danh có thể lấy ở rang trong tờ Hiệp Thông. Hoặct 6
qua email hiepthong2013@gmail.com. Hoặc trên Website:
www. vncatholic.net. 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. According to the Catholic Canon Laws,
each person, Catholic or non Catholic, prepares for marriage or
life time commitment must attend this Marriage Preparation
Program.

� Thông Báo về khấn trong dịpTết Đinh Dậu 2017

Nhân dịp Tết Đinh Dậu, Đền Thánh Trung Tâm Công Giáo sẽ
tổ chức Khấn Tam Nhật để cầu nguyện cho các Ân Nhân quá Cố,
Ông Bà Tổ Tiên, và Bình An cho gia đình và Quê Hương Việt
Nam chúng ta. Ba ngày khấn này sẽ đặc biệt cầu xin theo ý chỉ của
các Ân Nhân Đền Thánh và những ý khấn xin khác mà chúng ta
ước nguyện.

Chương trình Khấn Tam Nhật sẽ tổ chức trong ba ngày Tết,
khởi sự từ Thứ Tư ngày 28 tháng 1 năm 2017, tức Mồng Một Tết
Nguyên Đán cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2017, Mồng Ba Tết.

Thánh Lễ Minh Niên năm nay sẽ bắt đầu nghi lễ lúc 9 AM và
Thánh Lễ vào lúc 10 AM có sự hiện diện của Đức Cha Kevin
Vann chủ tế, Đức Cha Mai Thanh Lương và các linh mục trong
Giáo Phận Orange.

Kính mời quí Ông Bà và Anh Chị Em tham dự chương trình
Khấn và Thánh Lễ Minh Niên vào những ngày nêu trên. Xin
Chúa qua lời cầu b u của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việtà
Nam chúc phúc cho quí Ân Nhân và Thân Quyến trong Năm Mới
được Hạnh Phúc,An Vui và Thịnh Đạt! Xin quí vị sớm gởi các ý
Khấn về Trung Tâm Công Giáo để chúng ta cùng nhau dâng lên
Thiên Chúa một năm mới đẹp lòng ngài.

� Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan - Common Sense
Parenting

Kính môøi quí vò phuï huynh coù con chaùu ôû löùa tuoåi 13-18 ñeán

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 723 � 5

tham döï khoùa hoïc Giaùo Duïc Con Caùi Caùch Khoân Ngoan -
Common Sense Parenting Nhaø Thôø® ñöôïc toå chöùc taïi
Thaùnh Linh:

1. 6 Chuùa Nhaät ngaøy 15,Khoùa hoïc :Song Ngöõ Anh Vieät
22, thaùng 1 ø 5, 12, 19, 26 thaùng 2, 2017 2:45PM –va thôøi gian
4:45 PM 9taïi phoøng hoïc soá .

2. 6 toái Thöù Ba ngaøy 17, 24,Khoùa hoïc baèng Tieáng Anh:
31 thaùng 1 vaø 7, 14, 21 thaùng 2, 2017 7:00PM – 8:30thôøi gian
PM Music Roomtaïi phoøng hoïc

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 , vaø ñöôïc taøi trôïchöông trình Boystown
bôûiOrange County Health Care Agency, Behavioral Health
Services, Prevention and Intervention Division, MHSA/Prop
63.

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.

DANH SAÙCH CAÙC LM / VN MUÏC VUÏ CHO GIAÙO XÖÙ MYÕ

- LM. Hoaøng Dieäp Benjamin Our Lady of Guadalupe (La Habra) (562) 691-0533

- LM. Traàn Chung Charles Our Lady Queen of Angels (949) 644-0200
(Newport Beach)

- LM. Ñaëng Brandon Our Lady Queen of Angels (949) 644-0200
(Newport Beach)

- LM. Nguyeãn Chuaån St. Anne (Santa Ana) (714) 835-7434

- LM. Traàn Benjamin St. Anne (Seal Beach) (562) 431-0721

- LM. Cao Tuyeàn Bill St. Anthony Claret (Anaheim) (714) 776-0270

- LM. Traàn Quoác Thomas, SVD St. Anthony Claret (Anaheim) (714) 776-0270

- LM. Traàn Loäc St. Angela Merici (Brea) (714) 529-1821

- LM. Nguyeãn Trung Tuaán St. Hedwig (Los Alamitos) (562) 296-9000

- LM. Chu Vinh Quang St. Mary's By The Sea (714) 536-6913
(Huntington Beach)

- LM. Phan Khôûi St. Joachim (Costa Mesa) (949) 574-7400

- LM. Buøi Martin St. John Neumann (Irvine) (949) 559-4006

- LM. Leâ Duy St. Francisco Solano (949) 589-7767
(Rancho S. Margarita)

- LM. Nguyeãn Uy Syõ St. Martin De Porres (714) 970-2771
(Yorba Linda)

- LM. Vuõ Paul St. Kilian (Mission Viejo) (949) 586-4440

- LM. Nguyeãn Duy Anh Duõng St. Norbert (Orange) (714) 637-4360

- LM. Vuõ Theá Toaøn, SJ University of Irvine (Irvine)

- LM. Nguyeã ôn Thanh S n UCI Hospital (Orange)

- LM. Nguyeãn Hieäp Martin St. Pius V (Buena Park) (714) 522-2193

- LM. Nguyeãn Tieán Bình St. Thomas More (Irvine) (949) 551-8601

- LM. Hoà Troïng Vieät Pastoral Center of Diocese
(Garden Grove)

- LM. Nguyeãn Toaøn Nicolas Pastoral Center of Diocese
(Garden Grove)

(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)

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
16485 Magnolia St., (Corner Heil) Westminster

13252 Century Blvd., (Corner Euclid near Costco) G. Grove
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Được tin Ông Cố Giuse Phạm Vinh Quang
qua đời ngày 1/1/2017 tại tư gia.

Gia đình chúng con là Phan Văn Tân xin chia buồn
cùng Cha Christopher Phạm Tuấn, Bà Cố cùng
toàn thể đại tang gia.
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Ông Cố
Giuse Phạm Vinh Quang sớm về hưởng nước
Thiên đàng.

Gia đình con, Phan Văn Tân.

PHÂN ƯU




