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DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Chúa Nhật 5-6-2016 Số 692

ÁO VINH QUANG

Có một bài thơ được lưu truyền trong mấy năm vừa rồi, không biết rõ tác giả là
ai, ã viết về cái chết của mình, nghe có vẻ bất cần nhưng cũng có vẻ tha thiết tới
một cuộc sống đời sau. Bài thơ đó là:

Ai cũng phải chạnh lòng trước cái chết. Phúc Âm kể lại Chúa Giêsu thương xót
một người mẹ có một người con trai duy nhất đã qua đời. Rồi Ngài làm phép lạ cho
người con sống lại và đã trao đứa con duy nhất lại cho bà trước sự kinh ngạc của mọi
người. Sự chết là một thực tại rất âm u, nhưng sự chết cũng là một điều rất chắc
chắn, cho nên có những người đã làm thơ nói về sự chết của chính mình như bài thơ
chúng ta vừa đọc. Tuy nhiên đối với người Kitô giáo, chúng ta không sợ chết nếu
chúng ta biết sống như Lời Chúa dạy. Hãy nhớ rằng trong nhà Chúa có chỗ cho tất
cả mọi người nếu họ muốn vào. Hãy tin rằng tình thương của Chúa thì lớn hơn tội lỗi
và ơn thánh của Chúa thì mạnh hơn tất cả mọi cám dỗ và quyến rũ bất chính của
trần gian này. Điều chúng ta phải sợ, không phải là chết về thể xác, mà là chết về
phần linh hồn. Thánh Gioan Kim Khẩu đã diễn tả sự chết về phần linh hồn như thế
này đối với những người không biết từ bỏ con đường tội lỗi bất chính của mình:
Mặc dầu họ không bị vùi sâu trong lòng đất lạnh, mặc dầu họ chưa bị giòi bọ rúc rỉa
thân xác, nhưng tâm hồn họ thực sự đã chết, bởi vì những con đường tội lỗi, những
đam mê dục vọng xấu xa đã làm nhàu nát họ. Giống như bà góa thành Naim đứng
trước cái chết của đứa con trai duy nhất của mình trong câu chuyện Phúc Âm, Giáo
Hội vẫn luôn luôn là người mẹ thương con, muốn con mình được sống, cho nên
Giáo Hội tìm hết mọi phương cách để giúp đỡ và cầu khẩn cho mọi người tội lỗi,
được biết trỗi dạy trở về cùng Chúa. Chính vì thế Giáo Hội ã mở cửa N

òng Thương Xót năm nay, để cho hết mọi người được trở về và giao hòa với Thiên
Chúa trong ơn toàn xá của Ngài. Chúa Kitô không những làm cho chúng ta được
chỗi dạy khỏi tội lỗi và sự chết, mà Ngài sẽ trao cho chúng ta áo vinh quang ngày sau
hết.
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CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Sứ điệp ĐTC Phanxicô gửi Hội
Nghị Thượng Đỉnh về nhân đạo
do LHQ triệu tập tại Istanbul -
Thổ Nhĩ Kỳ (Vietvatican.net,24-5-16)

ĐTC Phanxicô tố giác nhiều
quyền lợi đang ngăn cản việc giải
quyết các xung đột trên thế giới, và
ngài kêu gọi canh tân nỗ lực bảo vệ
phẩm giá và các quyền của con
người.

m, trước
tiên là những cố gắng bản thân, rồi
cùng phối hợp sức mạnh và các
sáng kiến để không gia đ

ư, không người tị nạn
nàomà không được tiếp đón, không
ai phải sốngmà không có phẩm giá,
không người bị thương nào mà
không được săn sóc, không trẻ em
nào bị mất tuổi thơ, không người trẻ
nam nữ nào mà không có tương lai,
không người cao niên nào mà
không được một tuổi già đáng
trọng...

Ngài cũng cầu mong Hội Nghị
Thượng Đỉnh này là cơ hội nh

ười đang
phục vụ người thân cận, người góp
phần an ủi đau khổ của các nạn nhân
chiến tranh và thiên tai, người phải
tản cư và tị nạn, người săn sóc x

đặc biệt là người có những chọn
lựa can đảm để bênh vực h

Ngài cổ võ sự quyết tâ

ình nàomà
không có gia c

ìn
nhận công việc của ng

ã
hội,

òa bình,
chữa lành và tha thứ.



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:

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. 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

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
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

11

714 251.1723

CÖÛA SAÉT SONG
Chuyên làm các loại cửa sắt.

ề ẹ ả ả
Free estimate

B n, đ p, giá c ph i chăng.

Song Nguyen

TRUCK PAPERWORK SERVICES

SEAPORT SEAFOOD
DAKAO FOOD TO GO

714.775.8194

14550 Brookhurst St. - Westminster, CA 92683

714 251.2672
488.4933

ALL DAY JUMP

- Giaù caû nheï nhaøng

714
383-4444

Call:
Thuaàn HO

714.900.2145

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

Open 7 days a week: 4AM - 9PM

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

714839.9979/839.9978

SKIN CARE
XUAÂN LAN

ÑÖÙC THÒNH

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

MUA

MINH MAÄP CONSTRUCTION

- M đụng,
- Mua cả xe bỏ

ới, cũ, hư,

XE

Smog check $26.75

Chuyên sửa các loại xe: Mỹ, Nhật, Đức
Sửa xe, vỏ xe, Muffler, Tires, Glass

16027 Brookhurst St. # C - Fountain Valley, CA 92708

PHOTO-VIDEO
714.548-6248/548-6204

714-531-2959
�

�

Nha khoa tổng quát và thẩm mỹ
Nhận Medical và Bảo Hiểm P.P.O

9393 Bolsa Avenue #B, Westminster, CA 92683

DONNY VU

Insurance & Financial
Services Agent
Lic. # C313420

714

265-5440
14291 Euclid St., D110

Garden Grove, CA 92843

Dvu@farmersagent.com
www.DonnyVu.com

Bus:
Cell:

714 636.7145
251.4850

714 476.9545

VT PLUMBING
Moïi dòch vuï veà NÖÔÙC, GAS.
Coù maùy doø leak döôùi loøng ñaát

Lic. #692290

L/L Thoâng

SỬA-BÁN-MUA-      IĐỔ

Link Tronics

� �

�

� �

Thành Thật Trên 25 n
Kinh Nghiệm Tận Tâm
Uy Tín Bảo m

ăm

Đả

COMPUTER

12630 Westminster Ave #A
S. Ana, CA 92706 M-F 10-7

714.554.8677

7556 Ivy Ave. WSMTER, CA 92683

�

�

�

LIFE INSURANCE

AUTO - HOME - BUSINESS

MEDICARE ADVANTAGE

+ OBAMACARE

THANG NGUYEN
Lic. #0H65587

714.615.8030

ASIAN PRINTING
Chuyeân in Thieäp Cöôùi

Thöïc hieän moïi dòch vuï aán loaùt
Discount 10%

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

HOA PHAN

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

m

714 417-8503 714 892-1851

BAN NHAÏC L’AMOUR
Nhaän haùt leã cöôùi trong nhaø thôø,

daï vuõ, hoäi hoïp.
Giuùp vui One Man Band & Full Band
Cho möôùn aâm thanh, DJ & Karaoke

L/L: Minh Hieáu: 714.612.0588

714 235.3638 714 799.1165

HUY PLUMBING
- Thay söûa oáng nöôùc,
bình nöôùc noùng.

- Caùc loaïi khoùa nöôùc,
Nhaän söûa beáp.

714 717.2572

HV PLUMBING
* Thoâng coáng * Söûa chöõa

thay môùi caùc heä thoáng
oáng nöôùc * Gas * OÁng coáng

* Leak detector
L/L Vuõ

Lic. #695206

714.379.2338 / 379.3009

SEAFOOD PALACE
Chinese Restaurant

6731 Westminster #122 - Westminster, CA 92683
* Coù giaù ñaëc bieät cho caùc hoäi ñoaøn
* Specializing in Wedding & Birthdays
* Free champagne, nöôùc ngoït, ñóa caét baùnh

554.2121

Keùo xe 24/24

Keùo xe hö cuõ ñem boû mieãn phí

714

Tieán Só NGUYEÃN HOAØNG, JD
Di truù, SSI, luaät gia ñình, chuùc thö,

ñòa oác, thöông maïi, khai thueá, keá toaùn,
phieân dòch, thoâng dòch, notary public

425.2010
71413736 Goldenwest St., #J,

Westminster, CA 92683

KIM

Mở khóa (Lock-out service 24/7)

PHƯỚC HẠNH TRAVEL & TOURS
9319 Bolsa Ave., Westminster

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

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

Tôùi
Trung Taâm

ñeå ghi danh
GOOD DAY

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

714
902-1140

HOMETECH CONSTRUCTION
License: 524674 (Since 1988)

714 265.0773(Home)
OÂ. Thaêng:

714 345.0773(Cell)

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

9191 Bolsa Ave. #206, WSMTER, CA 92683

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

Công hàm đ

714-554-1424

Chúng tôi chuyên môn lo về tang chế, hậu sự từ
ầ ến cuối với phí tổn thấp, nhân viên nhiều

kinh nghiệ vụ
ận chuyển thi hài hay tro cốt về Việt Nam hay

khắ ặ ạ
ình trả

ủ ần: - FDR #3782

đ u đ
m và phục chu đáo.

Nh
p nơi ho c ngươc̣ l i.

Có chương tr góp.
Jackie Th y Tr (714) 906-5547



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

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

HUAÁN ÑIEÄN LAÏNH

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

714-531-3055

ặ , hấp:

Nhận sửa các loại quần áo.

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

n áo cư

SKYLARK DRY CLEANER

10

Xin gọi Vinny Le
Cell: 714.713-8134

Office: 714.541-5351

Lợp mái nhà, và sửa,
việc làm bả ả

ủ loạ
ịnh giá miễ

ệm

o đ
i mái ngói.

Đ

m,
làm đ

n phí,
trên 15 năm
kinh nghi

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

We recommend Boral roofing product
License verification.

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

WESTMINSTER ROOFING

Quý Vị sẽ được:
Giá Tốt Nhất - Tiếp Đón

Ân Cần, Niềm Nở
và Lịch Thiệp.

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

ư

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

714
531-5754

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

Lasting Memory Caskets
L/L Nguyễn Xuân Tỉnh

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

MICHAEL DÖÔNG

NHAØ QUAØN
HERITAGE DILDAY CHAPEL

17911 BEACH BLVD. HUNTINGTON BEACH, CA 92647

(FD-1193)

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

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

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

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

ALL SEASONS

PAUL NGUYỄN

Lic. #855251
L/L TUAÁN

714
Bus: 852.3627
Cell: 425.6890

Joseph’s Plumbing & Rooter

714 531.4249714 531.4249714 531.4249
VINCE PHÖÔÙC LEÂVINCE PHÖÔÙC LEÂ

FREE ESTIMATESFREE ESTIMATES

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

Solar Power, ñeå giaûm bôùt
tieàn ñieän haèng thaùng.

204.8482 310-8589714. 714.�

UNT Driving School
HOÏC ON-LINE - $25.00

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

lớn tuổi - Giúp giải quyết DMV safety.

24 hrs.

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

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

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

Vinh Hadad
(Manager)

- ố ố
ợ

- ử ớ ả
ớ

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

LÔØI
CHUÙA

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 692 � 3

�

�

�

ỌC I

ỌC II

BÀI Đ

BÀI Đ

Trong những ngày ấy, con trai bà chủ ệ
ệnh nguy kị ến nỗi chẳng còn h ở. Bà ấy liền nói

với Êlia rằ ời của Thiên Chúa, giữa tôi với
ông có liên can gì? Ông ế ể ại những tội
lỗi của tôi và giết chế ại: “Bà hãy
giao con bà cho tôi.” Rồi ông bế lấ ứa trẻ từ lòng mẹ nó,
mang lên trên lầ ặ ờ

ạn ông kêu lên cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa là Thiên
Chúa tôi, cớ sao Chúa giáng họa, giết con trai bà chủ

ụ ấp mình ba lầ ứa trẻ và
kêu lên cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, tôi
xin Chúa cho linh hồ ứa trẻ này trở về trong nó.” Và
Chúa nhậm lời Êlia, cho hồn nhập lạ ứa trẻ, và nó sống
lại. Êlia liền ẵ ứa trẻ xuố ới, trao lại cho mẹ
nó và nói rằ ống lại rồ

ằng: “Bây giờ nhờ việc này, tôi biết rõ
ông là ng ời của Thiên Chúa, và lời củ ệng
ông là lời chân thật.”

Anh chị em thân mến, tôi cho anh chị em biết rằng Tin
Mừng do tôi rao giảng không phải thuộc về ời, vì
tôi không nhận, cũng không học vớ ờ

1 V 17:17-24
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa ã cứu con,
ể ịch nhạ ời con.

ã cho hồn con ra khỏi âm phủ,
và cứu thoát con khỏi hố sâu hiể
Hỡi kẻ mến Chúa, hãy hát mừng Ngài,
hãy ca tụng thánh danh Ngài.
Ngài nổi giận chỉ trong giây lát,

ốt cả ờ
Lạy Chúa, xin lắng nghe, x
lạy Chúa, xin hãy cứu giúp con.

ã ổi than khóc thành vui mừng cho con;
Lạy Chúa là Thiên Chúa,
con ca ngợ ờ

Gl 1:11-19
ồ gởi tín hữu

Galata.

nhà đau li t, cơn
b ơi th

ng: “Thưa ngư
n nhà tôi đ khơi l

t con tôi sao?” Êlia đáp l

u nơi ông cư trú và đ t nó lên giư

nhà
nơi tôi cư ng n trên đ

ng nhà dư
ng: “Đây, con trai bà s i đây.” Bà ta

thưa cùng Êlia r
ư a Chúa nơi mi

loài ngư
i loài ngư i, nhưng là

ch đ

đ

y đ
ng ông.

Đo

đây?” Ông

n đ
i đ

m đ

Đó là l ơn Chúa.ời Chúa. Tạ

ạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa ã cứu
con.

ĐÁPCA Tv 29:2, 4, 5-6, 11-12, 13
(2a)

đ

Chúa đ
m nguy.

đ i.

Chúa đ đ

i Chúa muôn đ i.

Đ. L đ

Đ.

Đ.

Đ.

và không đ thù đ o cư

nhưng ban ơn cho su
in thương xót con,

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đ

do Đ
a tôi trư

a Thiên Chúa thái quá: trong
đ ư

t thành hơn b
a cha ông tôi, nhưng khi Đ
, và dùng ơn Ngư

ng Ngư
i ngư t, và tôi không lên

Giêrusalem, đ làm tông đ trư c tôi, nhưng
tôi đi ngay đ

i lên Giêrusalem đ p Phêrô, và lưu l i
ông mư i lăm ngày. Tôi không g

a, và Thiên Chúa đ ng dân Ngư

y, Chúa Giêsu đ i là Naim. Các
môn đ và đám đông dân chúng cùng đi v i Ngư i. Khi
Ngư p ngư i ta đang khiêng đi
chôn ngư t bà góa kia và có
đám đông dân thành đi đưa xác v y bà,
Chúa đ ương và b

n, Ngư
ng ngư i khiêng đ Ngư

n cho ngươi h y.” Ngư
i Ngư

i ngư

ng dân Ngư c này đ
ng Ngư đêa và

kh

ức Giêsu Kitô mạc khải. Anh chị em nghe nói về ời
sống củ ớ ạ ã bắt bớ
và phá hoại Hội Thánh củ
ạ ã v ợt hẳn nhiều bạ ồng giống nòi,
ồng tuổi với tôi, và tôi nhiệ ất cứ ối với

truyền thống củ ấng tách riêng
tôi ra từ lòng mẹ ời mà kêu gọ ể tôi
rao giả ời trong các Dân Ngoại, thì không lúc nào
tôi bàn hỏ ời xác thịt máu huyế

ể gặp các vị ồ ớ
ếnArabia, rồi lại trở về ạ

u, tôi mớ ể gặ ại vớ
ờ ặp mộ ồ nào khác,

ngoài Giacôbê, anh em của Chúa.

Alleluia, alleluia. Một tiên tri cao cả ã xuất hiện giữa
chúng t ã th ế ời.
Alleluia.

Khi ấ ến một thành gọ
ệ ớ ờ

ờ ến gần cửa thành, thì gặ ờ
ời con trai duy nhất của mộ

ới mẹ nó. Trông thấ
ộng lòng th ảo bà rằ ừng khóc

nữ ạn tiến lại gầ ời chạ ến quan tài và
nhữ ờ ứng lại. Bấy giờ ời phán: “Hỡi
thanh niên, Ta truyề ãy chỗi dậ ời
chết liền ngồi lên và bắ ầu nói. Rồ ời trao lại cho
mẹ nó. Mọ ờ ều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa
rằng: “Một tiên tri cao cả ã xuất hiện giữa chúng ta, và
Thiên ã th ế ời.” Và việ ã
loan truyền danh tiế ời trong toàn cõi Giu

ắp vùng lân cận.

đ
c kia khi theo đ o Do Thái: tôi đ

o Do Thái, tôi đ n đ
đ ai đ

i tôi, đ

Đamas. Đo n ba năm
sa

t tông đ

đ
ăm vi

i đ

ng: “Đ
a.” Đo m đ

t đ
i đ

đ
Chúa đ ăm vi

Đó là l ơn Chúa.ời Chúa. Tạ

Lc 7:16

Lc 7:11-17
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

�

�

ALLELUIA

PHÚC ÂM

Đó là Lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I

Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm

Ñaùp Ca

Ngày tháng năm 20112 6 6

2Sm 12:7-10,13

Gl 2:16,19-21
Lc 7:36-8:3

CHUÙA NHAÄT XI THÖÔØNG NIEÂN

- Chúa Nhật 05-06-2016 Chúa Nhật X Thường Niên.Năm C.
- Thứ Hai 06-06-2016 Thánh No-be-tô, giám mục.
- ứ 09-06-2016 Thánh Ép-rem, phó tế,

tiến sĩ Hội Thánh.
- Thứ Bảy 11-06-2016 ồ.
- Chúa Nhật 12-06-2016 Chúa Nhật XI Thường Niên.N

Th Năm

Thánh Ba-na-ba, Tông Đ
ăm C.
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16485 Magnolia St., (Corner Heil) Westminster
9431 Heil Ave., (corner Bushard) Fountain Valley

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

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

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

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

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

Daïy taát caû moân:

Döôùi söï höôùng daãn cuûa
toát nghieäp taïi Ñaïi hoïc Harvard

vaø John Hopkins vôùi 20 naêm
kinh nghieäm giaûng daïy, seõ taän taâm giuùp ñôõ con em quí vò.

Coù lôùp daïy töø maãu giaùo ñeán lôùp 12 (K - 12)

Taát caû giaùo vieân daïy ñeàu ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc 4 naêm taïi
Hoa Kyø.
Giaùo vieân K-6 coù baèng daïy Teaching Credential vaø coù giaùo
vieân Myõ daïy.

Coù nhieàu lôùp luyeän thi (reasoning test) cho caùc em lôùp
10 seõ leân lôùp 11

Toaùn, Lyù, Hoùa, Reading,
Writing, Math, Science....

Giaùo Sö Tieán Só
Kris Tröông,
(A.B.) (Ph.D.),

SAT I

9

6 ngày 5 đêm. Xe bus du lịch, có máy lạnh. 3 ĐÊM
KHÁCH SẠN lịch sự

Xe bus
có 3 tài xế thay đổi lái

, .đầy đủ tiện nghi
Xebus ông ty lớn củaMỹ, phẩmchất về

bảo hiểm an toàn 5 triệu.

: 03-08-2016,

: ChiềuThứHai

ình Ngày Thánh Mẫu tại
Dòng

: òng 4 ng òng
3 ng òng2 ng

ã bao gồm trong giá vé).
òng g (tự túc).

được lấy từ c an toàn
được kiểm soát tối đa và có

trong chuyến đi theo đúng luật an
toàn.

SángThứ Tư khởi hành lúc 7:00 sáng
tại PhướcHạnhTravel.

08-08-2016, khoảng 4 giờ chiều tại
địa điểmnói trên.
Ba ngày dự trọn vẹn các chương tr

$495 chomột người (ph ười), $530 (ph
ười), $595 (ph ười).

Xin cộng thêm $36 tiền tips cho 1 người (6 ngày tips cho tài
xế).

Ăn trưa và
tối tại nhà d
Mỗi xe bus đều có bản đồ chỗ ngồi, ai ghi danh trước sẽ được
ưu tiên nhận chỗ theo thứ tự.

Ngày đi

Ngày về

Chi phí

ĐồngCông,Carthage,Missouri:
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật. (Có tham dự Thánh Lễ khai
mạc chiều thứNăm).

Ăn sáng tại khách sạn (đ
ĐồngCôn

HÀNH HƯƠNG NGÀY THÁNH MẪU 2016
DÒNG Ồ ừ ếĐ NG CÔNG  CARTHAGE, MISSOURI. T 03 đ n 08 tháng 8- 2016

Liên lạc và ghi danh: PHƯỚC HẠNH TRAVEL & TOURS
9319 Bolsa Avenue., Westminster, CA 92683

Tel: 714-897-2366, Cell: 714- 598-7854: Fax (714) 892-0667

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

2) ức Mẹ Âu Châu

3) Hành hươ ất Thánh & Tắm biển Dead Sea

4) Hành hương Nam Mỹ

5) Hành hươ ức Mẹ Guadalupe & Oxcala Tắm biển Cancun

Năm Thánh

Đ

ng Đ

ng Đ

(Rome & ất Thánh)
8 tháng 11

22 tháng 11 LM. Trịnh Minh Thái

(4 , $4300 có bảo hiểm, 3 bữ /ngày)
– : L.M. Nguyễ ứ ợng (Houston)

ất Thánh & Tắm biển Dead Sea (chỉ trả thêm $2,200)

(11 ngày)
29/10 8 tháng 11 LM.
12 22 tháng 11 LM. Trịnh Minh Thái

(Brazil, Argentina, Peru + St Martin de Porres)
: LM. Bác Sĩ Phạm Hữu Tâm

– (5-sao)
12 tháng 12 LM. U ợng

Đ

a ăn
n Đ

Từ 24 ến .
Từ 7 ến .

Từ 17 - 30 tháng 10

từ ến .
từ ến .

15 ngày từ 16 ến 30 tháng 9 -

8 ngày từ ến .

/10 đ
đ

đ
đ

đ

5 đ

Linh hư

Linh hư

nư

Linh hư

Linh hư

Linh hư

Linh hư

Linh hư

ớng:

ớng:

ớc

ớng

ớng:

ớng:

ớng

ớng:

LM. Hà Đăng Đoàn

c Vư

Sau đó, Hành hương Đ

Hà Đăng Đoàn

ông Quang Lư

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

4 cánh cử (chỉ ợc mở hánh) nhậ

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 èn

Brazil: dâng thánh lễ ới bứ ợng Chúa Cứu Thế ĩ ại, kỳ quan mới thế giới
ức Mẹ Aparecida (bổn mạ ức Mẹ Lujan (bổn mạ ớc Nam Mỹ)

ớc lớn I thế giới Iguassu Falls: tham quan thác cả 2 bên Brazil & Argentina
Buenos Aires: dâng thánh lễ ức Mẹ hiện ra từ 1983 – 1990 (Vatican công

nhận)
ặc biệ ống & làm việc

Lima: nhà,tu viện, phòng ngủ,mộ của vị ộc: St Martin de Porres
Machu Pi ế giới (world-heritage listed) hùng vĩ & nổi tiếng.

Đi qua a Năm Thánh trong Năm T

Đ
n Đ Thăm m a Năm Thánh,

Đinh & Gai & b

Đ
Đ n & ăn t đ

v đ
Đ ng Brazil) & Đ

Đ
Thánh đen quen thu

cchu: di tích văn hóa th

đư n ơn Toàn Xá

Têrêsa Hài Đ

lên đ

dư c tư
ng 3 nư

Thác nư
nơi Đ

t: quê hương Giáo Hoàng Phanxicô, tham quan nơi Ngài s

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

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&
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Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a
large crowd accompanied him. As he drew near to the gate of the
city, amanwho had diedwas being carried out, the only son of his
mother, and she was a widow. A large crowd from the city was
with her. When the Lord saw her, he was moved with pity for her
and said to her, “Do not weep.” He stepped forward and touched
the coffin; at this the bearers halted, and he said, “Young man, I
tell you, arise!”The deadman sat up and began to speak, and Jesus
gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified
God, crying out “A great prophet has arisen in our midst,” and
“God has visited his people.” This report about him spread
through thewhole of Judea and in all the surrounding region.

"All that the Father has belongs to Me (Jesus). That is why I
said that what He (the Holy Spirit) will announce to you He will
have fromMe." – John 16:15

God is one. He is uniquely one, for He is three Persons in one
God.God isTrinity.He is Family andCommunity.

God is a community of eternal begetting and "begottenness."
The Father has been begetting and is always begetting the Son.
Therefore, the Son is uniquely begotten, and the Holy Spirit is the
eternal Fruit of this love of the Father and the Son.

God is a community of eternal sending. The Father has been
sending and is always sending Jesus and the Holy Spirit; Jesus
also is always sending the Holy Spirit (see Jn 20:21-22; 14:26;
16:7).

God is a community of eternal witnessing. The Spirit
witnesses to the Son (Jn 15:26), Who is the faithful and true
Witness (Rv 1:5) of the Father, Who also witnesses for Jesus (Jn
5:37; 8:18).

God is Triune Community, and the relationships in this
Community are unique.We can understand them enough to know
that we can never understand them very well. God is
transcendent. His triune life is the mystery of mysteries. Yet He
has chosen us to live in Him and in Trinitarian love. Praise the
HolyTrinity!

Father, Son, andHoly Spirit, I have been immersed in
You throughBaptism (Mt 28:19).Maymy life give glory toYou.

"This hope will not leave us disappointed, because
the love ofGod has been poured out in our hearts through theHoly
SpiritWhohas been given to us." –Rm5:5

"Praise the Holy Trinity, undivided Unity; Holy God,
MightyGod,God immortal, be adored!"

5.25 - St. Bede the Venerable (672?-735). At an early age
Bedewas entrusted to the care of the abbot of theMonastery of St.
Paul, Jarrow. The happy combination of genius and the
instruction of scholarly, saintly monks produced a saint and an
extraordinary scholar, perhaps the most outstanding one of his
day. He was deeply versed in all the sciences of his times: natural
philosophy, the philosophical principles of Aristotle, astronomy,

Reflection: ETERNAL, UNIQUE, TRIUNE RELATION
-SHIPS

Prayer:

Promise:

Praise:

Saints of the Week

Tenth Sunday in Ordinary Time (C)
Luke 7:11-17

Chúa Nhật 05-06-2016

Thứ Hai 06-06-2016

Thứ Tư 08-06-2016

ứ 09-06-2016

Thứ Sáu 10-06-2016

Thứ Bảy 11-06-2016

Chúa Nhật 12-06-2016

- Hội Bảo Trợ Ơ.T.T. G.P. Đà Nẵng . . . . . 09:00 am – 04:30 pm
- Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:00 pm
- Hồn Nhỏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:00 pm

- SVCG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm
- Cursillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

- ố ất . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
- SVCG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm

- SVCG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm

- SVCG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm
- G.Đ. Nazareth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm

- Lớp Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:00 am – 05:00 pm

- Hội Ái Hữu Phúc Nhạc . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:30 pm
- Đ ng Hương Qu n C ng . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:00 pm

Cursillo / Mu i Đ

ồ ầ ố

Th Năm

arithmetic, grammar, ecclesiastical history, the lives of the saints
and, especially, Holy Scripture. From the time of his ordination
to the priesthood at 30 (he had been ordained deacon at 19) till his
death, he was ever occupied with learning, writing and teaching.
Although eagerly sought by kings and other notables, even Pope
Sergius, Bede managed to remain in his own monastery till his
death. Only once did he leave for a fewmonths in order to teach in
the school of the archbishop ofYork. Bede died in 735 praying his
favorite prayer: “Glory be to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit. As in the beginning, so now, and forever.” His
Ecclesiastical History of the English People is commonly
regarded as of decisive importance in the art and science of
writing history. A unique era was coming to an end at the time of
Bede's death: It had fulfilled its purpose of preparing Western
Christianity to assimilate the non-Roman barbarian North. Bede
recognized the opening to a new day in the life of the Church even
as itwas happening.

5.27 - St. Augustine of Canterbury (d. 605?) In the year 596,
some 40 monks set out from Rome to evangelize the Anglo-
Saxons in England. Leading the groupwasAugustine, the prior of
their monastery in Rome. Hardly had he and his men reached
Gaul (France) when they heard stories of the ferocity of the
Anglo-Saxons and of the treacherous waters of the English
Channel.

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 - ứTh Hai Th Năm9

8:4 9 Kh n Đ c M La Vang

2. :

3. ÒNG HOPE COMMUNIT

- 9 AM - 10 AM Thánh Lễ Thứ Hai - Thứ Bảy
- 3 PM - 4 PM ứ
- 10 AM - 4 PM ứ
- 0 AM - AM ấ ứ ẹ

và các Thánh Tử Thứ Bảy

- 9:30 AM - 12:30 PM & 3:00 PM - 6:00 PM
ESL/Quốc Tịch/Tai-Chi/After School Thứ Hai - Thứ N

ESL/Quốc Tịch/Tai-Chi/After School Thứ Hai - Thứ N

ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

VĂN PH Y - 714-265-1181

Kính Lòng
Chầu & Kính Lòng . .

Thương Xót Chúa
T X  Chúa

Th Sáu
Th Sáu

Đạo

ăm
- 9:30 AM - 6 PM Mùa Hè (2 tháng)

ăm
- 9:30 AM - 12:30 PM    Hớt tóc Thứ Sáu

SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 5 12-6-2016đến Chúa Nhật-6-2016



Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 6/2016

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 692 � 5

�

�

Lịch Trình ến Các Cộng Đoàn Xin Yểm Trợ Cho Quỹ Tự
TúcTrungTâm Công Giáo

Thông báo về Đêm Gia Đình NazarethTháng 6,

Đ

2016

- ức Mẹ HCG: Chúa Nhật 5-6-16
- ứ Bẩy & Chúa Nhật 11 & 12-6-16
- ứ Bẩy & Chúa Nhật 2 & 3-7-16
- ứ Bẩy & Chúa Nhật 9 &10-7-16
- ứ Bẩy 16-7-16
- ứ Bẩy & Chúa Nhật 23 & 24 -7-16
- . ứ Bẩy 30-7-16
- ứ Bẩy & Chúa Nhật 10 & 11-9-16

ình Nazareth tháng 6, ẽ ợc tổ chức vào tối
thứ Sáu, ại TTCG, từ 7-9 giờ tối.

ình Nazareth hân hoan ếp Lm. Vũ Thế Toàn, sẽ
thuyết giảng với chủ ề “Lòng Th ờng Của Tha
Thứ Và Hòa Giải (Phầ ình Nazareth sẽ lầ ợt học hỏi
về tông sắc “Misericordiae Vultus” (Khuôn Mặ

òng Th ồ ề mục chính: 1. Vai
trò của lòng th ời số ờ ời
sống Giáo Hội. 2. Sống thiết thực lòng th ộc sống
hằ ình Nazareth ợc mở rộng cho tất cả mọ

ời trong cộ ồng, không phân biệ ể
ình Nazareth trân trọng kính mời. Mời vào www.giadinh

nazareth. ình Nazareth luôn ồng hành vớ ình.

CĐ. Đ

CĐ. Thánh Linh: Th
CĐ. Westminster: Th
CĐ.Anaheim: Th
CĐ. St. Polycarp: Th
CĐ. H Beach: Th
CĐ. Lavang: Th

2016 s

Gia Đ đón ti
đ
n 2)”. Gia Đ

m hai đ

Đ
ng đ hay tôn giáo.

Gia Đ
Gia Đ đ i các gia đ

CĐ. Tam Biên: Th

Đêm Gia Đ đư
ngày 10 tháng 6 năm 2016 t

ương Xót: Con Đư
n lư

t Thương Xót)
trong Năm Thánh L ương Xót g

ương xót Chúa trong đ ng con ngư i và đ
ương xót trong cu

ng ngày. Đêm Gia đư i
ngư t đoàn th

- ứ Bẩy 18-6-16 (lễ lúc 6:30 PM)

Bốn Thày Phó Tế ặ
ền và David Otto của Giáo Phận Orange sẽ ợc

thụ phong Linh Mục trong Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục lúc
10 giờ sáng thứ Bả -  - ại nhà thờ

ức Cha Kevin W.
Vann chủ tế.

Kính mời các giáo hữu tham dự. Không cầ ế ớc
20-30 phút.

Hội Bảo Trợ & Phát Triể ệu xin chúc mừng bốn
tân Linh Mục của Giáo Phận Orange.

Sau Thánh Lễ sẽ có tiếp tân trong Hộ ờng.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo cùng quý ồ
ạ Linh và thân hữu, thánh Lễ mừng kính Thánh Tử ạo Augus-

tino Phạm Viế ẽ ợc cử hành lúc 11:00AM Chúa
Nhật 19-6-2016 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam 1538 N.
Century Blvd. Santa Ana CA 92703.

Thánh lễ sẽ êrô ễ ệ
ởng Nhà Thờ Chính Toà Chúa Kyto chủ tế.
Sau thánh lễ có tiệc mừng tại hộ ờng TT/ Công Giáo.

ợ ời riêng, kính mong
quý ồ ữu tham dự ể tôn vinh Thánh Tổ, cầu
nguyện cho tổ ồ

Ban tổ chức trân trọng kính mời.

CĐ. Tustin Th

Brandon Long Đ

St. Columban
10801 Stanford, Garden Grove, CA 92840. Đ

n vé. Xin đ

đ
Đ

t Huy năm nay s

đ đ

�

�

Thánh LễThụ Phong 4Tân Linh Mục Giáo Phận Orange.

ồng Hương Hạ Linh Mừng Kính Thánh Tử ạo
Augustino Phạm Viết Huy

ng, Nicolaus Duy Thái,
Trương Văn Quy đư

y ngày 11 6 2016 t

n trư

n Ơn Thiên Tri

i Trư

ng hương
H

đư

đươc Cha Ph Nguy n văn Tuyên Phó Vi n
Trư

i trư
Xin đư c dùng thông báo này thay thư m

ng hương và thân h
tiên ,cho đ ng hương và cho quê hương Viêt Nam.

Đ Đ

�

�

Hội Ái Hữu Phúc Nhạc Mừng Bổn Mạng.

Đồng Hương Quần Cống Mừng Bổn Mạng

Hội sẽ tổ chức lễ mừng kính Thánh Nữ Anê Lê Thị Thành,
quan thày của hội và cũng là dịp họp mặ ồ

ật 12-06-2016 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam.
Trân trọng kính mời quí cha, quí cụ, quí ông bà và bạn hữu

thuộ ình Hội Ái Hữu Phúc Nhạc hải ngoại về tham dự thánh
lễ ể cầu nguyệ ình an cho gia ình, cầu cho
linh hồn tiên nhân và các hộ ã qua ời.

Sau thánh lễ có họp mặt và tiệc mừ
ình bắ ầu lúc 12:30 pm

Trân trọng kính mời.
TM/BCH: Hộ ở ũ ện: 714.892-1049

ộ ồ ầ ố ẽ á ễ ừ í
á ổ ạ á ạ ọ ả á

ạ ọ ả á ạ ọ ì ú ờ
ú ật à ạ á  ,

., ,
á ễ ả òa à

ọ í ờ ý ụ à ị ì
ờ ớ ẫ á ủ ạ
ú í ớ á à ì

á í ờ uý à á ì ồ
ố ộ ờ ù ậ

ề à ộ í ờ

t đ

c gia đ
đ

đ

t đ

ng Ông V Quang Đi

ng hương hàng năm
vào Chúa Nh

quan thày đ n xin ơn b
i viên đ

ng như hàng năm.
Chương tr

i trư

H  i Đ ng Hương Qu n C  ng s dâng th nh l m ng k nh Tam
Th nh B  n M ng: Th nh Đaminh Ph m Tr  ng Kh m, Th nh
Giuse Ph m Tr  ng T , Th nh Luca Ph m Tr  ng Th n l  c 11 gi
trưa Ch  a Nh , ng y 12-6-2016 t i Trung Tâm Công Gi o 1538
N. Century Blvd SantaAna CA92703.

Th nh l do Cha Mai Kh i H n v Cha Phạm Chris Quốc
Tuấn đồng tế.

Trân tr  ng k nh m i Qu C  , Ông B , Anh Ch , sắp xếp th
gi , hư ng d n con ch u đến tham dự đông đ để t ơn Thiên
Ch  a, k nh nh Ba Th nh Tổ quê hương v cầu b nh an cho quê
hương.

Sau th nh lễ, k nh m i q cha v c c gia đ nh đ ng hương
xu  ng h  i trư ng d  ng cơm thân m t .

Ban Đi u H nh H  i K nh M i
� Khóa Học Hè 2016

Trung Tâm Giáo Dục “Hồng Y Nguyễ ận”, tại,
Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, sẽ mở
“Khóa Học Hè 2016” trong vòng 8 tuần cho các em học sinh từ lớ

ến lớp 12.
J Giúp các em ôn bài, chuẩn bị, và họ ớ ể nắm vững

những lý thuyết của những môn họ ệt Ngữ,
Khoa Họ ớc khi các em nhậ ờng vào tháng 9.

J Học thêm các lớ ế ạc,
Piano, Ca Hát, Dance, Arts and Crafts, Thể dục Thể

J Phụ huynh và các Thầy Cô sẽ liên lạ ờ ể giúp
các em trong những môn cần thiết.

TẤT CẢ ỨNG LỚ ỀU CÓ
BẰNG DẠYCALIFORNIATEACHING CREDENTIAL

Khai Giảng: THỨ BA, 6/28/2016, Hội Hy Vọng Phục Vụ
Cộ ồng, 1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA92703.

Mỗi tuần học từ THỨ HAI tới THỨ - Khóa Buổi Sáng
từ 9 giờ ến 12 giờ .

Ghi danh bắ ầu từ Thứ Hai, 2 / 5 / 2016 trong giờ làm việc.
Khóa Buổi Chiều từ 1 giờ ến 4 giờ chiều.
Mọi thắc mắc, xin liên lạc số ện thoại 714 265-1181

n Văn Thu

p
1 đ

c đ
c chính: Anh Văn, Vi

p năng khi

P CHÍNH Đ

ng Đ

sáng đ
t đ

c trư

c và Toán trư p trư
u như Computer, Âm nh

thao như
Volleyball, Basketball, Soccer, Badminton.

c thư ng xuyên đ

CÁC GIÁO VIÊN Đ

NĂM
trưa

trưa đ
đi

�

�

Ý chung:

Ý truyền giáo:

Cầu cho những người già cả, những người bị gạt
ra bên lề xã hội, những người sống lẻ loi, ngay cả trong các
thành phố lớn, có được những cơ hội để gặp gỡ và liên đới.

Cầu cho các chủng sinh và các tập sinh, gặp
được những nhà đào tạo sống niềm vui Tin Mừng và chuẩn bị
cách khôn ngoan cho sứ mạng của họ.

702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

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

Vases

8 � Chuùa Nhaät ngaøy 5-6-2016  -  Chuùa Nhaät X Thöôøng Nieân - Naêm C

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

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

Nhà Thuốc Tây
Maria Pharmacy

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

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

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

Công ty nhận chuyển hàng hoá nhanh về Việt Nam

ặc biệt: Mở òng vùng Rosemead và lân
cận. (vùng El Monte chúng tôi nhận lấy hàng tại nhà)

11162 Trask Ave., Garden Grove, CA 92843

10832 Capital Ave. # 5A - Garden Grove, CA 92843

(Góc Euclid & Trask. Chân cầu Freeway 22 West)

714. 462.6831 & 626.246.2573

714.909.9680

Cư

n hàng đi b ng đư

c, xe
hơi… ang xa và ngư

ớc phí chỉ từ $1.89/lb ( bao thuế giao tận nhà)
Nhận chuyển giấy tờ khẩn cấp trong vòng từ ến 4
ngày tới Sài Gòn giá $10.00. Các tỉnh giá khác.

ặc Biệt mỗi tháng có hai chuyế ằ ờng
biển giá chỉ có $1.18 ( trong vòng 28 ngày) Bao thuế
giao tận nhà.

Ngoài ra có nhận dọn nhà, nhận chuyên chở ồ ạ
(nhậ ểu b ợc lại các tiểu

bang về Cali) Giá rẻ

,

.

3 đ

Đ

đ đ
n đi các ti

Đ thêm văn ph

HT Cargo òng IIVăn Ph tại

HT Cargo I
& Travel, Vé Máy Bay
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(tiếp theo trang 1)

(Xin đọc các tin kế tiếp trên Website: vncatholic.net)
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ÐTC Phanxicô khích lệ tín hữu Ðức sống đời chiêm
niệm, cầu nguyện thân tình vớiThiên Chúa

Vatican xác nhận thời gian và chủ đề của Đại Hội Gia
ĐìnhThế Giới n

Ngày Năm Thánh của các Phó Tế Vĩnh Viễn: "hãy sống
tinh thần sẵn sàng"

(Vietvatican.net,
25-5-2016)

(Vietcatholic.net, 25-5-2016)

(Tổng hợp, 27-5-2016)

Trong sứ điệp Video gửi các tham dự viên

ười," ẩu hiệu của đại hội rất
hay và đẹp, v điều quan trọng nhất, đó là khả năng dừng
lại, ghé mắt nh

ước mong hiệp
thông và sống chung h ưng điều này chỉ có thể đạt
được khi chúng ta xây dựng h

ơn cho cuộc sống nội tâm trong chiêm niệm
và cầu nguyện, để đạt tới sự thân t

ước muốn thiện ích cho con cái Ngài, Đấng muốn thấy
chúng ta sống trong hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và thanh b

ương xót của chúng ta,
khiến chúng ta cũng biết thương xót nhau như Chúa thương xót
chúng ta

ĐTC cầu mong tín hữu Công Giáo toàn nước dành nhiều
chỗ hơn cho tiếng nói của người nghèo và người bị áp bức, cũng
như nâng đỡ nhau trong việc chia sẻ các kinh nghiệm, tư tưởng
và phương cách loan báo Tin Mừng, và là các chứng nhân can
đảm của niềm hy vọng Kitô.

được tổ chức tại TGP Dublin (Ireland) với chủ đề

), diễn ra từ ngày 22-26 tháng 8 năm 2018 tại
Dublin. Đây là sự kiện nằm trong chương tr đổi mới trên diện
rộng của G Công Giáo về việc chăm sóc mục vụ gia đ

định, nâng đỡ, điều phối và khuyến
khích các gia đ ượng Hội Đồng Về Gia
Đ đơn thuần là những cập nhật về việc chăm sóc mục
vụ gia đ ưng c ơn thế nữa - đó là tr

mới của Giáo Hội, một phương pháp mới để thực thi yêu
thương trong đời sống dân Chúa, trong gia đ để
được hạnh phúc; đây cũng sẽ là cột mốc quan trọng trong việc áp
dụng những thành quả của Thượng Hội Đồng Về Gia Đ

được chọn làm
nơi tổ chức. Sự kiện này sẽ giúp đất nước Ireland phục hồi sức
mạnh và l ơn
gọi và sứ mạng của các gia đ

Hàng ngàn Phó Tế Vĩnh Viễn và gia đ ước
trên thế giới tuôn về Roma để cử hành Năm Thánh L ương
Xót; chủ đề của ba ngày hành hương là

Ðại Hội Công
Giáo toàn quốc Ðức lần thứ 100, vào các ngày 25-29 tháng 5 với
khẩu hiệu "Này là Ng ÐTC nói: kh

ì cho thấy
ìn, chú ý tới tha nhân, và cống hiến cho họ những

gì họ thực sự thiếu thốn. Ai trong chúng ta cũng
òa bình, nh

òa bình nội tâm trong con tim. Cần
dành nhiều thời giờ h

ình với Thiên Chúa là Cha,
Ðấng

ình.
Sự thân tình với Chúa linh hoạt lòng th

.
Ðức

ình Thế Giới (World Meeting of Families)
2018 sẽ

ình
H ình.

ình Thế Giới này sẽ nhận
ình. Các tài liệu hậu Th

ình không
ình - nh òn nhiều h ình bày một

lối sống
ình và xã hội,

ình.
Giáo Hội Công Giáo tại Ireland may mắn vì

òng nhiệt thành truyền giáo qua việc tái khám phá
ình.

ình ã từ nhiều n
òng Th

ăm 2018
Đại Hội Gia Đ

Đức
TGM Diarmuid Martin (TGP Dublin) cho biết, Đại Hội Gia
Đ

đ

"Phúc
Âm của gia đình, Niềm vui cho thế giới - The Gospel of family,
joy for the world”

òng Th tiến công tác truyền giáo mới,"
"Phó Tế, gương mặt của

L ương Xót cho việc thăng

và

Ðồng Chung Vatican II tái lập chức Phó Tế Vĩnh Viễn trong Giáo
Hội. Theo thống kê n

ình
nhờ biết rèn luyện mỗi ngày. Mỗi sáng, cần tập luyện trao tặng
cuộc sống mình, nghĩ rằng mỗi ngày không phải là của mình, mà
là ình, cho ình,
v ình ã

ì không có trong
ch ình, mở cửa thời gian và không gian của mình cho
ng õ cửa ngoài giờ làm
việc (khiến mình phải gián ì thích thú hoặc sự nghỉ
ng ình

ã

ình Hiệu (CT Ủy Ban Bác Ái Xã
Hội-Caritas VN) gửi th

ình khoảng trên
d

òng chia sẻ của
ình

kiếm kế sinh nhai cho bản thân và gia ình.

òi
hỏi quý vị lãnh

ì là do nhân họa. Nếu là nhân họa thì do những ai
gây ra, và họ gây ra thảm họa

ý) (x. Mt 23: 23-24). Giả nh
ã hài lòng với d

ì biết

"Phó Tế, người phân phát t đoàn Kitô."ình bác ái trong cộng
Cuộc hành hương được tổ chức nhân dịp mừng 50 năm Công

Phó Tế trên thế giới là hơn
43 ngàn, gia tăng 29% so với năm 2005. Âu Châu có 14 ngàn.
Mỹ Châu 28 ngàn, chiếm 97.6% tổng số Phó Tế trên thế giới.

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật 29-5, kết thúc cuộc hành hương,
ĐTC Phanxicô nhắn nhủ các Phó Tế nên có thái độ sẵn sàng để
việc phục vụ sẽ thoát khỏi mọi tính toán thiệt hơn và được phong
phú theo Tin Mừng. Thái độ sẵn sàng là sự cho đi chính m

để sống như cho đi chính m
ượt ra ngoài những chương tr định. Với quả tim mềm

mại, người phục vụ sẵn sàng đi theo những g
ương tr
ười ở gần bên, và cho cả những ai đến g

ơi mà m đáng được hưởng). Các Phó Tế cũng phục vụ theo
gương hiền lành và khiêm nhường của Chúa Kitô, chứ không
cần cố gắng bắt chước các Linh Mục. Để được như thế, cần có
quả tim lành mạnh, biết tha thứ, không khép kín hoặc cứng cỏi.
Khi có tinh thần sẵn sàng, quả tim mềm mại và thường xuyên cầu
nguyện, Phó Tế sẽ không sợ trở nên tôi tớ của Chúa Kitô để đến
gặp gỡ và chăm sóc thân xác Chúa nơi những người nghèo của
ngày hôm nay.

Chiều 14-5-2016, ông Phạm Công Tạc (Thứ trưởng Bộ Khoa
học và công nghệ) cho biết: đến ngày 26-4-2016, các kết quả
p đủ căn cứ khoa học để loại trừ hầu hết các
nhóm nguyên nhân tự nhiên, từ địa chấn, sốc nhiệt, dịch bệnh...
Như thế, có thể khẳng định gần chắc chắn rằng nguyên nhân gây
ra thảm họa môi trường biển qua vụ cá chết hàng loạt dọc bờ biển
miền Trung nước Việt vừa qua là do con người.

Ngày 26-5, ĐC Tôma Vũ Đ
ư kêu gọi giúp đồng bào nạn nhân. Ngày

27-5, ĐC Phaolô Nguyễn Thái Hợp (GP Vinh) gửi thư kêu gọi
tương trợ nạn nhân, dự kiến sẽ gi
ưới 100 kg gạo. Vài ngư dân lên tiếng trên phương tiện truyền

thông rằng họ sẵn sàng đón nhận tấm l đồng bào,
nhưng thực ra, họ không cần gạo mà cần có biển sạch để tự m

Là con cái trong Hội Thánh Công Giáo Việt Nam, đoàn chiên
“vâng lời các vị chủ chăn trong các điều hợp lẽ đạo” (GLCG câu
269 - Sách GLCG - HĐGM VN trang 84). Tuy nhiên, chiên
trưởng thành vẫn hằng mong các đấng bậc mạnh mẽ lên tiếng đ

đạo Nhà Nước hữu trách công khai những
nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường biển. Nếu không phải
là do thiên tai th

đó như thế nào để họ phải có trách
nhiệm đền bù thiệt hại, đồng thời cùng với Nhà Nước có biện
pháp khắc phục hậu quả.

Phải làm những điều này (liên đới chia sẻ với các nạn nhân
của thảm họa) nhưng không được bỏ các điều kia (bảo vệ công
l ư bà con tín hữu Công Giáo Việt
Nam đ ăm ba chục ngàn hoặc dăm ba triệu đồng
góp phần chia sẻ với các nạn nhân thảm họa biển, th đâu, họ
đang được hướng dẫn kiểu “gạn lọc con muỗi, nhưng lại nuốt
chửng cả con lạc đà!” (Mt 23: 24) -

ăm 2013, tổng số

đi thời gian của m
đ

đoạn điều g

hân tích cho thấy đ

úp mỗi gia đ

đ

� Việt Nam: phải làm điều này nhưng không được bỏ điều
kia (VietCatholic.net, 29-5-2016)

LM. Giuse Nguyễn Văn
Nghĩa
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Tên /Full Name

Email:

/

Tên Cha/Mẹ/

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

Địa chỉ/

Điện thoại/

Address:

phone:

Birthdate:

:

Parents:

Phái/Gender: M / F

Ngày sinh/

Nơi sinh Place of Birth

Họ/ ĐLast ệm/ Gọi/Middle First

mm /dd /yy

city / country

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

Lệ phí/Fee

Note: Ghi danh 2 Register 2 months in advance

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

: ^ $70 gởi về .

ã ghi danh /
òng

TTCG, t t (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở
2

. Nếu bỏ lớp, i khoá sau
/

một người(each person) và
Không

hoàn lại tiền sau khi đ

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

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

địa chỉ Trung Tâm CGVN/

, tại Văn Ph
hứ Hai tới hứ Năm

phải ghi danh đóng tiền học lạ

Chỉ nhận
No Refund.

2
months prior class begins.

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

Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center.

Send in registration form and payment

Certificate of Completion will be issued after
completi all requirement

tháng trước/

Cấp Chứng Chỉ

Ký tên/ _____________________________________

Ngày/ _________________

Signature:

Date:

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

^ ^ ^#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 692 7�

(tiếp theo trang 1)

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

�

�

�

ÐTC Phanxicô khích lệ tín hữu Ðức sống đời chiêm
niệm, cầu nguyện thân tình vớiThiên Chúa

Vatican xác nhận thời gian và chủ đề của Đại Hội Gia
ĐìnhThế Giới n

Ngày Năm Thánh của các Phó Tế Vĩnh Viễn: "hãy sống
tinh thần sẵn sàng"

(Vietvatican.net,
25-5-2016)

(Vietcatholic.net, 25-5-2016)

(Tổng hợp, 27-5-2016)

Trong sứ điệp Video gửi các tham dự viên

ười," ẩu hiệu của đại hội rất
hay và đẹp, v điều quan trọng nhất, đó là khả năng dừng
lại, ghé mắt nh

ước mong hiệp
thông và sống chung h ưng điều này chỉ có thể đạt
được khi chúng ta xây dựng h

ơn cho cuộc sống nội tâm trong chiêm niệm
và cầu nguyện, để đạt tới sự thân t

ước muốn thiện ích cho con cái Ngài, Đấng muốn thấy
chúng ta sống trong hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và thanh b

ương xót của chúng ta,
khiến chúng ta cũng biết thương xót nhau như Chúa thương xót
chúng ta

ĐTC cầu mong tín hữu Công Giáo toàn nước dành nhiều
chỗ hơn cho tiếng nói của người nghèo và người bị áp bức, cũng
như nâng đỡ nhau trong việc chia sẻ các kinh nghiệm, tư tưởng
và phương cách loan báo Tin Mừng, và là các chứng nhân can
đảm của niềm hy vọng Kitô.

được tổ chức tại TGP Dublin (Ireland) với chủ đề

), diễn ra từ ngày 22-26 tháng 8 năm 2018 tại
Dublin. Đây là sự kiện nằm trong chương tr đổi mới trên diện
rộng của G Công Giáo về việc chăm sóc mục vụ gia đ

định, nâng đỡ, điều phối và khuyến
khích các gia đ ượng Hội Đồng Về Gia
Đ đơn thuần là những cập nhật về việc chăm sóc mục
vụ gia đ ưng c ơn thế nữa - đó là tr

mới của Giáo Hội, một phương pháp mới để thực thi yêu
thương trong đời sống dân Chúa, trong gia đ để
được hạnh phúc; đây cũng sẽ là cột mốc quan trọng trong việc áp
dụng những thành quả của Thượng Hội Đồng Về Gia Đ

được chọn làm
nơi tổ chức. Sự kiện này sẽ giúp đất nước Ireland phục hồi sức
mạnh và l ơn
gọi và sứ mạng của các gia đ

Hàng ngàn Phó Tế Vĩnh Viễn và gia đ ước
trên thế giới tuôn về Roma để cử hành Năm Thánh L ương
Xót; chủ đề của ba ngày hành hương là

Ðại Hội Công
Giáo toàn quốc Ðức lần thứ 100, vào các ngày 25-29 tháng 5 với
khẩu hiệu "Này là Ng ÐTC nói: kh

ì cho thấy
ìn, chú ý tới tha nhân, và cống hiến cho họ những

gì họ thực sự thiếu thốn. Ai trong chúng ta cũng
òa bình, nh

òa bình nội tâm trong con tim. Cần
dành nhiều thời giờ h

ình với Thiên Chúa là Cha,
Ðấng

ình.
Sự thân tình với Chúa linh hoạt lòng th

.
Ðức

ình Thế Giới (World Meeting of Families)
2018 sẽ

ình
H ình.

ình Thế Giới này sẽ nhận
ình. Các tài liệu hậu Th

ình không
ình - nh òn nhiều h ình bày một

lối sống
ình và xã hội,

ình.
Giáo Hội Công Giáo tại Ireland may mắn vì

òng nhiệt thành truyền giáo qua việc tái khám phá
ình.

ình ã từ nhiều n
òng Th

ăm 2018
Đại Hội Gia Đ

Đức
TGM Diarmuid Martin (TGP Dublin) cho biết, Đại Hội Gia
Đ

đ

"Phúc
Âm của gia đình, Niềm vui cho thế giới - The Gospel of family,
joy for the world”

òng Th tiến công tác truyền giáo mới,"
"Phó Tế, gương mặt của

L ương Xót cho việc thăng

và

Ðồng Chung Vatican II tái lập chức Phó Tế Vĩnh Viễn trong Giáo
Hội. Theo thống kê n

ình
nhờ biết rèn luyện mỗi ngày. Mỗi sáng, cần tập luyện trao tặng
cuộc sống mình, nghĩ rằng mỗi ngày không phải là của mình, mà
là ình, cho ình,
v ình ã

ì không có trong
ch ình, mở cửa thời gian và không gian của mình cho
ng õ cửa ngoài giờ làm
việc (khiến mình phải gián ì thích thú hoặc sự nghỉ
ng ình

ã

ình Hiệu (CT Ủy Ban Bác Ái Xã
Hội-Caritas VN) gửi th

ình khoảng trên
d

òng chia sẻ của
ình

kiếm kế sinh nhai cho bản thân và gia ình.

òi
hỏi quý vị lãnh

ì là do nhân họa. Nếu là nhân họa thì do những ai
gây ra, và họ gây ra thảm họa

ý) (x. Mt 23: 23-24). Giả nh
ã hài lòng với d

ì biết

"Phó Tế, người phân phát t đoàn Kitô."ình bác ái trong cộng
Cuộc hành hương được tổ chức nhân dịp mừng 50 năm Công

Phó Tế trên thế giới là hơn
43 ngàn, gia tăng 29% so với năm 2005. Âu Châu có 14 ngàn.
Mỹ Châu 28 ngàn, chiếm 97.6% tổng số Phó Tế trên thế giới.

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật 29-5, kết thúc cuộc hành hương,
ĐTC Phanxicô nhắn nhủ các Phó Tế nên có thái độ sẵn sàng để
việc phục vụ sẽ thoát khỏi mọi tính toán thiệt hơn và được phong
phú theo Tin Mừng. Thái độ sẵn sàng là sự cho đi chính m

để sống như cho đi chính m
ượt ra ngoài những chương tr định. Với quả tim mềm

mại, người phục vụ sẵn sàng đi theo những g
ương tr
ười ở gần bên, và cho cả những ai đến g

ơi mà m đáng được hưởng). Các Phó Tế cũng phục vụ theo
gương hiền lành và khiêm nhường của Chúa Kitô, chứ không
cần cố gắng bắt chước các Linh Mục. Để được như thế, cần có
quả tim lành mạnh, biết tha thứ, không khép kín hoặc cứng cỏi.
Khi có tinh thần sẵn sàng, quả tim mềm mại và thường xuyên cầu
nguyện, Phó Tế sẽ không sợ trở nên tôi tớ của Chúa Kitô để đến
gặp gỡ và chăm sóc thân xác Chúa nơi những người nghèo của
ngày hôm nay.

Chiều 14-5-2016, ông Phạm Công Tạc (Thứ trưởng Bộ Khoa
học và công nghệ) cho biết: đến ngày 26-4-2016, các kết quả
p đủ căn cứ khoa học để loại trừ hầu hết các
nhóm nguyên nhân tự nhiên, từ địa chấn, sốc nhiệt, dịch bệnh...
Như thế, có thể khẳng định gần chắc chắn rằng nguyên nhân gây
ra thảm họa môi trường biển qua vụ cá chết hàng loạt dọc bờ biển
miền Trung nước Việt vừa qua là do con người.

Ngày 26-5, ĐC Tôma Vũ Đ
ư kêu gọi giúp đồng bào nạn nhân. Ngày

27-5, ĐC Phaolô Nguyễn Thái Hợp (GP Vinh) gửi thư kêu gọi
tương trợ nạn nhân, dự kiến sẽ gi
ưới 100 kg gạo. Vài ngư dân lên tiếng trên phương tiện truyền

thông rằng họ sẵn sàng đón nhận tấm l đồng bào,
nhưng thực ra, họ không cần gạo mà cần có biển sạch để tự m

Là con cái trong Hội Thánh Công Giáo Việt Nam, đoàn chiên
“vâng lời các vị chủ chăn trong các điều hợp lẽ đạo” (GLCG câu
269 - Sách GLCG - HĐGM VN trang 84). Tuy nhiên, chiên
trưởng thành vẫn hằng mong các đấng bậc mạnh mẽ lên tiếng đ

đạo Nhà Nước hữu trách công khai những
nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường biển. Nếu không phải
là do thiên tai th

đó như thế nào để họ phải có trách
nhiệm đền bù thiệt hại, đồng thời cùng với Nhà Nước có biện
pháp khắc phục hậu quả.

Phải làm những điều này (liên đới chia sẻ với các nạn nhân
của thảm họa) nhưng không được bỏ các điều kia (bảo vệ công
l ư bà con tín hữu Công Giáo Việt
Nam đ ăm ba chục ngàn hoặc dăm ba triệu đồng
góp phần chia sẻ với các nạn nhân thảm họa biển, th đâu, họ
đang được hướng dẫn kiểu “gạn lọc con muỗi, nhưng lại nuốt
chửng cả con lạc đà!” (Mt 23: 24) -

ăm 2013, tổng số

đi thời gian của m
đ

đoạn điều g

hân tích cho thấy đ

úp mỗi gia đ

đ

� Việt Nam: phải làm điều này nhưng không được bỏ điều
kia (VietCatholic.net, 29-5-2016)

LM. Giuse Nguyễn Văn
Nghĩa
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Tên /Full Name

Email:

/

Tên Cha/Mẹ/

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

Địa chỉ/

Điện thoại/

Address:

phone:

Birthdate:

:

Parents:

Phái/Gender: M / F

Ngày sinh/

Nơi sinh Place of Birth

Họ/ ĐLast ệm/ Gọi/Middle First

mm /dd /yy

city / country

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

Lệ phí/Fee

Note: Ghi danh 2 Register 2 months in advance

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

: ^ $70 gởi về .

ã ghi danh /
òng

TTCG, t t (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gở
2

. Nếu bỏ lớp, i khoá sau
/

một người(each person) và
Không

hoàn lại tiền sau khi đ

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

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

địa chỉ Trung Tâm CGVN/

, tại Văn Ph
hứ Hai tới hứ Năm

phải ghi danh đóng tiền học lạ

Chỉ nhận
No Refund.

2
months prior class begins.

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

Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center.

Send in registration form and payment

Certificate of Completion will be issued after
completi all requirement

tháng trước/

Cấp Chứng Chỉ

Ký tên/ _____________________________________

Ngày/ _________________

Signature:

Date:

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

^ ^ ^#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



Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 6/2016

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 692 � 5

�

�

Lịch Trình ến Các Cộng Đoàn Xin Yểm Trợ Cho Quỹ Tự
TúcTrungTâm Công Giáo

Thông báo về Đêm Gia Đình NazarethTháng 6,

Đ

2016

- ức Mẹ HCG: Chúa Nhật 5-6-16
- ứ Bẩy & Chúa Nhật 11 & 12-6-16
- ứ Bẩy & Chúa Nhật 2 & 3-7-16
- ứ Bẩy & Chúa Nhật 9 &10-7-16
- ứ Bẩy 16-7-16
- ứ Bẩy & Chúa Nhật 23 & 24 -7-16
- . ứ Bẩy 30-7-16
- ứ Bẩy & Chúa Nhật 10 & 11-9-16

ình Nazareth tháng 6, ẽ ợc tổ chức vào tối
thứ Sáu, ại TTCG, từ 7-9 giờ tối.

ình Nazareth hân hoan ếp Lm. Vũ Thế Toàn, sẽ
thuyết giảng với chủ ề “Lòng Th ờng Của Tha
Thứ Và Hòa Giải (Phầ ình Nazareth sẽ lầ ợt học hỏi
về tông sắc “Misericordiae Vultus” (Khuôn Mặ

òng Th ồ ề mục chính: 1. Vai
trò của lòng th ời số ờ ời
sống Giáo Hội. 2. Sống thiết thực lòng th ộc sống
hằ ình Nazareth ợc mở rộng cho tất cả mọ

ời trong cộ ồng, không phân biệ ể
ình Nazareth trân trọng kính mời. Mời vào www.giadinh

nazareth. ình Nazareth luôn ồng hành vớ ình.

CĐ. Đ

CĐ. Thánh Linh: Th
CĐ. Westminster: Th
CĐ.Anaheim: Th
CĐ. St. Polycarp: Th
CĐ. H Beach: Th
CĐ. Lavang: Th

2016 s

Gia Đ đón ti
đ
n 2)”. Gia Đ

m hai đ

Đ
ng đ hay tôn giáo.

Gia Đ
Gia Đ đ i các gia đ

CĐ. Tam Biên: Th

Đêm Gia Đ đư
ngày 10 tháng 6 năm 2016 t
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Bốn Thày Phó Tế ặ
ền và David Otto của Giáo Phận Orange sẽ ợc

thụ phong Linh Mục trong Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục lúc
10 giờ sáng thứ Bả -  - ại nhà thờ

ức Cha Kevin W.
Vann chủ tế.

Kính mời các giáo hữu tham dự. Không cầ ế ớc
20-30 phút.

Hội Bảo Trợ & Phát Triể ệu xin chúc mừng bốn
tân Linh Mục của Giáo Phận Orange.

Sau Thánh Lễ sẽ có tiếp tân trong Hộ ờng.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo cùng quý ồ
ạ Linh và thân hữu, thánh Lễ mừng kính Thánh Tử ạo Augus-

tino Phạm Viế ẽ ợc cử hành lúc 11:00AM Chúa
Nhật 19-6-2016 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam 1538 N.
Century Blvd. Santa Ana CA 92703.

Thánh lễ sẽ êrô ễ ệ
ởng Nhà Thờ Chính Toà Chúa Kyto chủ tế.
Sau thánh lễ có tiệc mừng tại hộ ờng TT/ Công Giáo.

ợ ời riêng, kính mong
quý ồ ữu tham dự ể tôn vinh Thánh Tổ, cầu
nguyện cho tổ ồ

Ban tổ chức trân trọng kính mời.

CĐ. Tustin Th

Brandon Long Đ

St. Columban
10801 Stanford, Garden Grove, CA 92840. Đ
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Thánh LễThụ Phong 4Tân Linh Mục Giáo Phận Orange.

ồng Hương Hạ Linh Mừng Kính Thánh Tử ạo
Augustino Phạm Viết Huy

ng, Nicolaus Duy Thái,
Trương Văn Quy đư

y ngày 11 6 2016 t
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n Ơn Thiên Tri

i Trư

ng hương
H

đư

đươc Cha Ph Nguy n văn Tuyên Phó Vi n
Trư

i trư
Xin đư c dùng thông báo này thay thư m

ng hương và thân h
tiên ,cho đ ng hương và cho quê hương Viêt Nam.
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Hội Ái Hữu Phúc Nhạc Mừng Bổn Mạng.

Đồng Hương Quần Cống Mừng Bổn Mạng

Hội sẽ tổ chức lễ mừng kính Thánh Nữ Anê Lê Thị Thành,
quan thày của hội và cũng là dịp họp mặ ồ

ật 12-06-2016 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam.
Trân trọng kính mời quí cha, quí cụ, quí ông bà và bạn hữu

thuộ ình Hội Ái Hữu Phúc Nhạc hải ngoại về tham dự thánh
lễ ể cầu nguyệ ình an cho gia ình, cầu cho
linh hồn tiên nhân và các hộ ã qua ời.

Sau thánh lễ có họp mặt và tiệc mừ
ình bắ ầu lúc 12:30 pm

Trân trọng kính mời.
TM/BCH: Hộ ở ũ ện: 714.892-1049
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ng như hàng năm.
Chương tr

i trư

H  i Đ ng Hương Qu n C  ng s dâng th nh l m ng k nh Tam
Th nh B  n M ng: Th nh Đaminh Ph m Tr  ng Kh m, Th nh
Giuse Ph m Tr  ng T , Th nh Luca Ph m Tr  ng Th n l  c 11 gi
trưa Ch  a Nh , ng y 12-6-2016 t i Trung Tâm Công Gi o 1538
N. Century Blvd SantaAna CA92703.

Th nh l do Cha Mai Kh i H n v Cha Phạm Chris Quốc
Tuấn đồng tế.

Trân tr  ng k nh m i Qu C  , Ông B , Anh Ch , sắp xếp th
gi , hư ng d n con ch u đến tham dự đông đ để t ơn Thiên
Ch  a, k nh nh Ba Th nh Tổ quê hương v cầu b nh an cho quê
hương.

Sau th nh lễ, k nh m i q cha v c c gia đ nh đ ng hương
xu  ng h  i trư ng d  ng cơm thân m t .

Ban Đi u H nh H  i K nh M i
� Khóa Học Hè 2016

Trung Tâm Giáo Dục “Hồng Y Nguyễ ận”, tại,
Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, sẽ mở
“Khóa Học Hè 2016” trong vòng 8 tuần cho các em học sinh từ lớ

ến lớp 12.
J Giúp các em ôn bài, chuẩn bị, và họ ớ ể nắm vững

những lý thuyết của những môn họ ệt Ngữ,
Khoa Họ ớc khi các em nhậ ờng vào tháng 9.

J Học thêm các lớ ế ạc,
Piano, Ca Hát, Dance, Arts and Crafts, Thể dục Thể

J Phụ huynh và các Thầy Cô sẽ liên lạ ờ ể giúp
các em trong những môn cần thiết.

TẤT CẢ ỨNG LỚ ỀU CÓ
BẰNG DẠYCALIFORNIATEACHING CREDENTIAL

Khai Giảng: THỨ BA, 6/28/2016, Hội Hy Vọng Phục Vụ
Cộ ồng, 1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA92703.

Mỗi tuần học từ THỨ HAI tới THỨ - Khóa Buổi Sáng
từ 9 giờ ến 12 giờ .

Ghi danh bắ ầu từ Thứ Hai, 2 / 5 / 2016 trong giờ làm việc.
Khóa Buổi Chiều từ 1 giờ ến 4 giờ chiều.
Mọi thắc mắc, xin liên lạc số ện thoại 714 265-1181
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Ý chung:

Ý truyền giáo:

Cầu cho những người già cả, những người bị gạt
ra bên lề xã hội, những người sống lẻ loi, ngay cả trong các
thành phố lớn, có được những cơ hội để gặp gỡ và liên đới.

Cầu cho các chủng sinh và các tập sinh, gặp
được những nhà đào tạo sống niềm vui Tin Mừng và chuẩn bị
cách khôn ngoan cho sứ mạng của họ.

702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

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

Vases

8 � Chuùa Nhaät ngaøy 5-6-2016  -  Chuùa Nhaät X Thöôøng Nieân - Naêm C

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

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

Nhà Thuốc Tây
Maria Pharmacy

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

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

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

Công ty nhận chuyển hàng hoá nhanh về Việt Nam

ặc biệt: Mở òng vùng Rosemead và lân
cận. (vùng El Monte chúng tôi nhận lấy hàng tại nhà)

11162 Trask Ave., Garden Grove, CA 92843

10832 Capital Ave. # 5A - Garden Grove, CA 92843

(Góc Euclid & Trask. Chân cầu Freeway 22 West)

714. 462.6831 & 626.246.2573

714.909.9680

Cư

n hàng đi b ng đư

c, xe
hơi… ang xa và ngư

ớc phí chỉ từ $1.89/lb ( bao thuế giao tận nhà)
Nhận chuyển giấy tờ khẩn cấp trong vòng từ ến 4
ngày tới Sài Gòn giá $10.00. Các tỉnh giá khác.

ặc Biệt mỗi tháng có hai chuyế ằ ờng
biển giá chỉ có $1.18 ( trong vòng 28 ngày) Bao thuế
giao tận nhà.

Ngoài ra có nhận dọn nhà, nhận chuyên chở ồ ạ
(nhậ ểu b ợc lại các tiểu

bang về Cali) Giá rẻ

,

.

3 đ
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đ đ
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