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DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Chúa Nhật 8-5-2016 Số 688

LỄ THĂNG THIÊN

LễThăngThiênhayLễChúaGiêsuLênTrờiđượccửhànhbốnmươingàysauLễ
Phục Sinh. Vì thế luôn rơi vào Thứ Năm, là lễ trọng và buộc. Tại một số quốc gia lễ
này được coi như là ngày lễ nghỉ. Nhưng cónhữngquốc gia thì không, chonên các
đấng bản quyền tại Giáo Hội địa phương đã chuyển Lễ Chúa Giêsu Lên Trời vào
Chúa Nhật ngay sau đó cho tiện việc cử hành. Tại Giáo Hội Hoa Kỳ nơi chúng ta
đangsống lễnàyđãđượcchuyểntừThứNămsangChúaNhật, nhưngvẫncònmột
sốgiáophậnmiềnĐôngHoaKỳvẫngiữngàyThứNăm.LễThăngThiêndùđượccử
hànhvàongàyThứNămhayChúaNhật sauđó, đềuhướngvềmộtbiến cốđãđược
tường thuật trongKinhThánhTânƯớc, đó là sau khi sống lại bốnmươi ngày, Chúa
Giêsu đã lên trời trước sự chứng kiến của cácmônđệ và việc lên trời này kết thúc sự
hiệndiệncủaNgàigiữa loàingườinơi trầnthế.

Câu nói Chúa về trời là để kết thúc sự hiện diện của Ngài nơi trần thế dễ làm
chúng ta hiểu lầm. Quả thật, chúng ta không còn nhìn thấy Chúa như cácmôn đệ
đã nhìn thấy Ngài bằng xương bằng thịt như khi Ngài còn ở nơi trần gian với họ.
Nhưngđừnghiểu rằngChúavề trời cónghĩa làChúavắngmặt,đibiệt tămbiệt tích,
không còn hiện diện một tí nào ở nơi trần gian này nữa. Chúa về trời không có
nghĩa là Ngài đã rời xa chúng ta, không có nghĩa là Ngài được bốc đi từmột điểm
này sangmột điểm khác, không có nghĩa là Ngài phải bay từmột điểm ở dưới đất
để lên trời. Sự việc Chúa lên trời chỉ nói lênmột điều là Chúa đã hoàn tất sứmạng
củaNgài ở trần thế và giờ đâyNgài được tôn vinh. Ngài lên trời ngự bên hữu Chúa
Cha, để rồi bằng chính quyền năng Thiên Chúa của Ngài, Ngài sẽ hiện diện với
chúng tamọi ngày cho tới tận thế. Cũnggiốngnhư việc Chúa sống lại, cần phải có
đức tinmới chấpnhậnđượcbiến cốnày, thì việcChúa lên trời cũngcầnphải có ứ

ể ể ãnhhộiđượcýnghĩacủasựkiệnnày.

Cómộ ìnhhônnhânkhác ạo:Mẹ làđạoCôngGiáo, bố ạo
nàohết.ÔngkhôngtinvàoChúavà luônmiệngnhạobángnhữngviệc thờphượng
kínhmến Chúa. Trái lại vợ ông tìm hếtmọ ể giữ ạo. Ngày nào bà cũng dắ

ễ cầu nguyện. Họ cómộ ứa con trai duy nhất luôn hiếu thảo với cả bố lẫn
mẹ. Một hôm cậu con trai lâm bệnh hiểm nghèo, cậu hỏi bố rằng: “Bố ơi trong ít
ngàynữaconsẽkhôngcònsốngởdươnggiannàynữa, conxinbốdạyconphải tin
ai? Theo bố hay theomẹ? Theo bố thì chẳng có thiên đàng, chẳ

ình ểđượcyêu thươngở ời sau!Còn tin theomẹ thì cóThiênChúa làCha, có
cõi trờ ểhưởnghạnhphúcvĩnhcửuvớimọingười thânyêu. Vậy conphải tin theo
ai? Người cha quá sững sờ và kinh ngạc. Ông ôm con vào lòng và nói: “Con hãy tin
theomẹ, con yêu củ ứa bé liền nói tiếp: “Nhưng nếu bố không tin theomẹ,
thì làm sao con có thể gặp bố ở trên thiên đàng được?” Trước lời đơn sơ và chân
thành của cậubé, người c ã không cầmđượcnướcmắt, ôngbiết đây làmột lời
vanxinvànhắnnhủcủaconông.Nhữnglờinóicủ ã ộngtâmhồ

ãsuynghĩ lạivàchọnconđườngtinvàoChúa.
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Lm Trầ ểmn Văn Ki

Người thân cận là bất cứ ai
cần sự trợ giúp của chúng ta
(Vietvatican.net,27-4-2016)

Trước 80 ngàn tín hữu tham dự
buổi tiếp kiến chung tại quảng
trường Thánh Phêrô, ĐTC
Phanxicô đ

ương trong
con tim, bạn có thể trở thành
người thân cận của bất cứ ai đang
cần sự trợ giúp. Không phải ai lui

ương
xót của Ngài th đều biết yêu
thương người lân cận. Yêu
thương có một con đường khác.
Trước nỗi khổ đau của bao người
kiệt quệ v

đó
như các khán giả. Không biết nỗi
khổ đau của con người nghĩa là
không biết Thiên Chúa. Không
đến gần người khổ đau nghĩa là
không đến gần Thiên Chúa. L
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Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:00 PM ñeán 9:00 PM,
baêng taàn 1480 AM

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

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

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

Cha Xöù:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:

ÑOÂ. Phaïm Quoác Tuaán
714-963-1811

8 PM thöù Baûy, 6:30 PM Chuùa Nhaät

3:30 - 4:30 PM thöù Baûy
11:0

714-963-1811 x 109

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

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

PM
0 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng

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

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

Quaûn Nhieäm:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

1100  S. Center St.
Santa Ana, CA 92704

LM. Raphael Xuaân Nguyeân
LM. Phaïm Danh, SVD

714-751-5335

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

PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng

PM thöù Baûy

:00 PM thöù Tö
3

COÄNG ÑOAØN ST. POLYCARP
Saint Polycarp Church

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Laàn Chuoãi Loøng Chuùa TX:

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

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

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

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

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

huùa tuaàn

COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Saint Nicholas Church

Nieân Tröôûng:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

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

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

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

Cha Quaûn Xöù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. 714-

6:30 PM thöù Baûy

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

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

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

COÄNG ÑOAØN WESTMINSTER
Blessed Sacrament Church

14072 S. Olive St.
Westminster, CA 92683

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

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

PM
. tuaàn

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

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

Phoù Vieän Tröôûng:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. Nguyeãn Vaên Tuyeân

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

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

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

COÄNG ÑOAØN ANAHEIM
Saint Boniface Church

NHAØ THÔØ CHUÙA KITOÂ CÖÙU THEÁ
Christ our Savior Catholic Parish

120 N. Janss St. Anaheim, CA 92805

2000 W. Alton Ave., Santa Ana

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Trònh Danh 714-956-3110, Ext. 130

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

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

8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
PM

Leã Chuùa Nhaät:
Phuï Traùch:

Ñaïi dieän:

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

Giaùo Xöù: 714-444-1500

COÄNG ÑOAØN HUNTINGTON BEACH
Saint Bonaventure Church

16400 Springdale
Huntington Beach, CA 92649

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

6:30 PM thöù Baûy

3:30 - 4:30 thöù Baûy

Nguyeãn

OÂ. Nguyeãn Ñöùc Chuyeân 714-883-0729

7:15 PM thöù Saùu haèng tuaàn
PM PM

6:30 PM trong Leã thöù Baûy cuoái thaùng

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

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Traàn Loäc 714-633-5800

6:30 PM thöù Baûy
7:00 PM - 7:30 thöù Ba Chaàu Thaùnh Theå vaø Thaùnh Leã
6 PM - 7 PM thöù Ba
vaø 8:30 AM - 9:30 AM Thöù Baûy
2:00 PM C. Nhaät tuaàn thöù ba (ghi danh tröôùc 2 thaùng)

Nguyeãn Quang Tín 714-633-5800
Sr. Nguyeãn Mai Trinh, LHC 714-771-7864
OÂ. Cao Quoác Thaéng 714-249-8226

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

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

Phoù Teá Vónh Vieãn:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Chaàu Thaùnh Theå:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

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

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

LM. Trònh Minh Thaùi
LM. Nguyeãn Timothy

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

Cha Phoù /Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Traàn Quang Tueä 714 427-3938

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

: 0 M thöù Baûy tuaàn I vaø III.

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

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

Hoaøng

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Vaên Luaân
LM. Nicolas Toaøn Nguy n

714-775-6200
714-775-6200

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

ễ
Sr. Nguy n Tin, LHC 714-775-6200

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

ễ

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

Cha Quaûn Xöù:
Cha Phoù:
Cha Phoùù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

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

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

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

SVD 775-7733 / 775-9465

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

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

ễ

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

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

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

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

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

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

Giaûng vieân Ñaïi Hoïc Nha Khoa USC
töø naêm 1986

714 633.3336

714 554.4676
714839.9091

714 662.2360

714890.1122
896.9512

Baùc Só NGUYEÃN THÒ BÍCH ÑAØO

Baùc Só NGUYEÃN VIEÄT CÖÔØNG

Baùc Só ÑAËNG PHI LONG, M.D.

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

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

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

9211 Bolsa Ave. #220
Westminster, CA 92683

(Khu chôï AÙ Ñoâng Market, treân laàu)

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

(Gaàn goùc Fairview)

714.898.9966 714.241.9038

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

9565-9567 Bolsa Ave.
Westminster, CA 92683

(Trong khu Bolsa Mini Mall)

8181 Bolsa Ave.
Midway City, CA 92655

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

714.775.8080

714.891.4335/698.8181
St. Catherine Dental

235 E. Katella Ave. - Orange, CA 92867

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

ị

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

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

www.heavenlydentistry.com

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

Thaåm Myõ vaø Nieàng Raêng - NHAÄN BAÛO HIEÅM

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

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

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

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

Gan:

Thöïc quaûn
Ruoät
Tró:

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

Nhaän MEDICAL
MEDICARE vaø BAÛO HIEÅM

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

Thöù Baûy: 10 AM - 12 PM

BS Nha Khoa NGUYEÃN ÑÖÙC MINH

Chuyeân IMPLANT
BEACH GROVE DENTISTRY

12880 Beach Blvd. #AA
Stanton, CA 90680

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

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

ể ế ạ ộ ố ờ.
ình trả tr ớ ậ ự.

đi các nơi

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

FD 2105

714 489-5571 Khang Lê
Fdr 2980

6926 Westminster Blvd
714.891.3344

CHUYEÂN XOÙA TICKET
TRAFFIC TICKET FIXERS

14541 Brookhurst St. #B7
Westminster, CA 92683

714-486-1337

9240 E. Valley Blvd.
Rosemead, CA 91770

626-280-3300
Cell:

714-872-1999

* Xoùa ticket maø khoâng phaûi hoïc traffic school
* Luaät sö seõ ñaïi dieän thaân chuû ra toøa
* Moïi thuû tuïc hôïp phaùp * Thaéng kieän 90%
* Khoâng thaéng chuùng toâi seõ hoaøn tieàn laïi

714839.7660MILE SQUARE DENTISTRY
NHA KHOA TOÅNG QUAÙT & THAÅM MYÕ

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

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

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

USC GRADUATE

Huøng Jim Nguyeãn

714 590.5555
James:

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

ẻ ắ ọ
ở

(Giá đ c bi t cho CĐ Công Giáo)ặ ệ

Elaine Vu, Realtor - DRE 01754553

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

Chuyên viên địa ốc
THÀNH THẬT, TẬN TÂM

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

đ

383-7777
924-0001714

Cell: 714-720-8830

714 893.1010
9211BolsaAve. #210Westminster, CA92683

SÓ TAÁN NGUYEÃN
JASON THAI CAO

PHOØNG NHA KHOA - BAÙC SÓ NHA KHOA

(Beân caïnh nhaø haøng Seafood Cove II)
714

823.6855

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

- Bảo hiểm cao,13 n

xuyên bang

đi khắp nơi
ăm

kinh nghiệm

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

ư ư
ư

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

Andy Plumbing 24/24

15972 Euclid St
714.775.7422

5015 W Edinger Ave #H
714.531.2488

Mua xe hư,
c , đ ng.

:
ũ ụ

�

�

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

b ằ n g m á y

Châm cứu toàn
khoa, , chữa trị ức và các
bệ ời lớn, trẻ em.

MPIC

M R I h i g h - f i e l d , U l t ra s o u n d ,
Mammogram, Digital X-ray, Bone Scan

BS Nguyên Kha Ph.D, OMD, L.Ac:

Nhận Medicare, bảo
hiểm….

khai thông huyệ ạo

ung thư nghẽn tim
mạch Kết quả trong ngày

…..

t đ đau nh
nh nan y ngư

250 Hospital Circle, Westminster, CA 92683

714-899-3498

714 892.8519

FIVE STARS AUTO REPAIR
Chuyeân söûa

Heä thoáng ñieän vaø hoäp soá

7391 Westminster Ave.
(Ñoái dieän nhaø thôø Westminster)

HUAÁN LUYEÄN VIEÂN NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM
� �

�

� �

� �

� �

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

714839.3891

Baùc Só Nha Khoa
Nguyeãn Maïnh Huøng

D.D.S.

- Giaûng vieân ñaïi hoïc Nha Khoa University
Southern California.

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

15671 Brookhurst St., Westminster, CA 92683

715.4612
561.4388

714

DMV Lic. #4501

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

L/L Phước Vũ
714.757-5748

THUNDER'S ROOTER
PLUMBING 24/24

TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE

NV TOWING

VEÙ MAÙY BAY

NGƯỜI VIỆT

KEÙO XE 24/7

714 200.8683 362.4850

SÔN GIAËT THAÛM
ØMINH SÔN NHA

Loùt goã, thay cöûa soå

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

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

ắ ỉ

13802 Brookhurst St. G.G, CA 92843

Global Travel & Services
714-589-2881

LIC #
689263

HENRY'S CONSTRUCTION
� �

�

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

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

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

11

LONG ÑIEÄN LAÏNH
CHUYÊN SỬA VÀ GẮN MÁY LẠNH,

HEAT, ĐIỆN CHO TƯ GIA
VÀ THƯƠNG MẠI.

714 837-6056

Hệ thống 5 đầu lọc: $200                 (Reg. $249)
Hệ thống 6

RO
RO

RO
đầu lọc: $240                 (Reg. $349)

Hệ thống 7 đầu lọc:           (Reg. $549)Alkaline $399
Bảo đảm giá rẻ nhất

Có giá đặc biệt cho nhà thờ

BẢO ĐẢM 5 NĂM
LẮP RÁP MIỄN PHÍ

Lót: Gỗ - Mable - Gạch -
travertine. Việc làm bảo đảm

Huân 714.280-5634

TÂN TRANG PHÒNG TẮM HD Painting and Builder
Nhận sơn trong, ngoài, lanscape

Thay cửa sổ, lót gạch, lót gỗ.
Remodle kictchen & bathroom.

Có license & Bond
Andy 714.679.7927



714
530.3426

HENRY’S JAPANESE AUTO REPAIR

8196 Garden Grove Blvd.

Saigon
Central Post, Inc.

HOA PHAÙT
GÖÛI TIEÀN

VEÀ VIEÄT NAM
1.800.531.6363

Little Saigon
9455 Bolsa Ave. #E

Westminster,
CA 92683

MAI’S AUTO BODY & PAINTV.H Photo & Video

TOWING

714.531.6634

Tel: 714.554.3312

Haäu: 714.319.5374

All Import & Domestic Cars

11322 Westminster Ave. #D - Garden Grove, CA 92843
Free Estimate & Towing

Chuïp Hình & Quay Phim
Ñaùm Cöôùi - Hoûi

PHÔÛ TAÀU BAY L.T.T.
Chính goác Phôû Taàu Bay Lyù Thaùi Toå - Saøigoøn

3610 W. First St. #C, Santa Ana, CA 92703

3400 Westminster Ave.
Santa Ana, CA 92703

S 1 A BUPER UTO ODY, Inc
COMPLETE AUTO REPAIRS & PAINT

Ñaëc bieät: Towing, Estimate, Deductible

10

714 251.1723

CÖÛA SAÉT SONG
Chuyên làm các loại cửa sắt.

ề ẹ ả ả
Free estimate

B n, đ p, giá c ph i chăng.

Song Nguyen

TRUCK PAPERWORK SERVICES

SEAPORT SEAFOOD
DAKAO FOOD TO GO

714.775.8194

14550 Brookhurst St. - Westminster, CA 92683

714 251.2672
488.4933

ALL DAY JUMP

- Giaù caû nheï nhaøng

714
383-4444

Call:
Thuaàn HO

714.900.2145

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

Open 7 days a week: 4AM - 9PM

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

714839.9979/839.9978

SKIN CARE
XUAÂN LAN

ÑÖÙC THÒNH

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

MUA

MINH MAÄP 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

714
531.2700

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

daï vuõ, hoäi hoïp.
Giuùp vui One Man Band & Full Band
Cho möôùn aâm thanh, DJ & Karaoke
L/L: Minh Hieáu: 714.612.0588

714 235.3638 714 799.1165

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

- Caùc loaïi khoùa nöôùc,
Nhaän söûa beáp.

714 717.2572

HV PLUMBING
* Thoâng coáng * Söûa chöõa

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

* Leak detector

L/L Vuõ

Lic. #695206

714.379.2338 / 379.3009

SEAFOOD PALACE
Chinese Restaurant

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

554.2121

Keùo xe 24/24

Keùo xe hö cuõ ñem boû mieãn phí

714

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

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

425.2010
71413736 Goldenwest St., #J,

Westminster, CA 92683

KIM

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 ngược l i.

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

LÔØI
CHUÙA

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 688 � 3

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I

Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm

Ñaùp Ca

Ngày tháng năm 20115 5 6

Cv 2:1-11

1Cr 12:3b-7, 12-13
Ga 20:19-23

Tv 103:1, 24, 29-30, 31-34

- Chúa Nhật 08-05-2016 Chúa Thăng Thiên.  Năm C.
- Thứ Ba 10-05-2016 Thánh Damien Joseph de Veuster

of Moloka'l, linh mục.
- Thứ Năm 12-05-2016 Thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô.

Và Thánh Păng-ra-xi-ô, tử đạo.
- ứ ứ
- Thứ Bảy 14-05-2016 Th ồ ễ
- Chúa Nhật 15-05-2016 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Th Sáu 13-05-2016 Đ c Me Fatima.
ánh Mát-thi-a, Tông Đ , l kính.

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙP CA

Cv 1:1-11

Baøi trích saùch Toâng Ñoà Coâng Vuï.

Tv 46:2-3, 6-7, 8-9

Heát thaûy chö daân, haõy voã tay,
haõy reo möøng Thöôïng Ñeá tieáng reo vui!
Vì Chuùa laø Ñaáng Toái Cao, Khaû UÙy,
Ngöôøi laø Ñaïi Ñeá treân khaép traàn gian.

Thöôïng Ñeá ngöï leân giöõa tieáng töng böøng,
Chuùa ngöï leân trong  tieáng keøn vang…
Haõy ca möøng, ca möøng Thöôïng Ñeá,
haõy ca möøng, ca möøng Vua ta!

Vì Thöôïng Ñeá laø Vua khaép coõi traàn gian,
haõy xöôùng ca vònh möøng Ngöôøi.
Thöôïng Ñeá thoáng trò treân caùc nöôùc,
Thöôïng Ñeá ngöï treân ngai thaùnh cuûa Ngöôøi.

Hôõi Theâoâphileâ, trong quyeån thöù nhaát, toâi ñaõ töôøng thuaät
taát caû nhöõng ñieàu Ñöùc Gieâsu ñaõ baét ñaàu laøm vaø giaûng daïy,
cho ñeán ngaøy Ngöôøi leân trôøi, sau khi caên daën caùc Toâng Ñoà,
nhöõng keû Ngöôøi ñaõ tuyeån choïn döôùi söï höôùng daãn cuûa
Thaùnh Thaàn. Sau cuoäc thöông khoù, Ngöôøi ñaõ toû cho caùc oâng
thaáy Ngöôøi vaãn soáng, vôùi nhieàu baèng chöùng; Ngöôøi ñaõ hieän
ra vôùi caùc oâng trong khoaûng boán möôi ngaøy, vaø ñaøm ñaïo veà
Nöôùc Thieân Chuùa. Vaø trong moät böõa aên, Ngöôøi ñaõ ra leänh
cho caùc oâng chôù rôøi khoûi Gieârusalem, nhöng haõy chôø ñôïi
ñieàu Chuùa Cha ñaõ höùa. Ngöôøi noùi: “Nhö caùc con ñaõ nghe
chính mieäng Thaày raèng: Gioan ñaõ laøm pheùp röûa baèng nöôùc,
phaàn caùc con, ít ngaøy nöõa, caùc con seõ chòu pheùp röûa trong
Thaùnh Thaàn.” Vaäy caùc keû coù maët hoûi Ngöôøi raèng: “Laïy
Thaày, coù phaûi ñaõ ñeán luùc Thaày khoâi phuïc Nöôùc Israel
chaêng?” Ngöôøi baûo hoï raèng: “Ñaâu phaûi vieäc caùc con hieåu
bieát thôøi gian hay kyø haïn maø Cha ñaõ aán ñònh do quyeàn bính
Ngaøi. Nhöng caùc con seõ nhaän ñöôïc söùc maïnh cuûa thaùnh
Thaàn ngöï xuoáng treân caùc con, vaø caùc con seõ neân chöùng nhaân
cho Thaày taïi Gieârusalem, trong taát caû xöù Giuñeâa vaø
Samaria, vaø cho ñeán taän cuøng traùi ñaát.” Noùi xong, Ngöôøi
ñöôïc caát leân tröôùc maét caùc oâng, vaø moät ñaùm maây bao phuû
Ngöôøi khuaát maét caùc oâng. Ñang khi caùc oâng coøn ngöôùc maét
leân trôøi nhìn theo Ngöôøi ñang xa ñi, thì boãng coù hai ngöôøi
maëc aùo traéng ñöùng gaàn caùc oâng vaø noùi raèng: “Hôõi ngöôøi
Galileâa, sao caùc oâng coøn ñöùng nhìn leân trôøi? Ñöùc Gieâsu,
Ñaáng vöøa lìa caùc oâng maø leân trôøi, seõ ñeán cuøng moät theå thöùc
nhö caùc oâng ñaõ thaáy Ngöôøi leân trôøi.”

(6)

Đó là ạ ơn Chúa.Lôøi Chuùa. T

Ñ. Thöôïng Ñeá ngöï leân giöõa tieáng töng böøng, Chuùa
ngöï leân trong tieáng keøn vang.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

�

�

�

BAØI ÑOÏC II

ALLELUIA

PHUÙC AÂM

Lôøi Chuùa. T

Chuùa. L

Ep 1:17-23
Baøi trích thô Thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà göûi tín höõu EÂ-pheâ-

xoâ.

Ga 14:16

Lc 24:46-53
Tin M theo Thaùnh Luca.

Anh em thaân meán, xin Thieân Chuùa cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ,
Chuùa chuùng ta, laø Cha vinh hieån, ban cho anh em thaàn trí
khoân ngoan vaø maïc khaûi, ñeå nhaän bieát Ngöôøi; xin cho maét
taâm hoàn anh em ñöôïc saùng suoát, ñeå anh em bieát theá naøo laø
troâng caäy vaøo ôn Ngöôøi keâu goïi, theá naøo laø söï phong phuù gia
nghieäp vinh quang nôi caùc thaùnh, vaø theá naøo laø quyeàn naêng
voâ cuøng lôùn lao cuûa Ngöôøi ñoái vôùi chuùng ta, laø nhöõng keû tin,
chieáu theo haønh ñoäng cuûa söùc maïnh quyeàn naêng Ngöôøi, coâng
vieäc maø Chuùa ñaõ thöïc hieän trong Ñöùc Kitoâ, töùc laø laøm cho
Ngaøi töø coõi cheát soáng laïi, vaø ñaët Ngaøi ngöï beân höõu mình treân
trôøi, vöôït treân moïi caáp baäc caùc laõnh thaàn, quyeàn thaàn, duõng
thaàn, vaø quaûn thaàn, vöôït treân moïi danh hieäu ñöôïc xöng hoâ caû
ñôøi naøy, laãn ñôøi sau. Chuùa khieán moïi söï quy phuïc döôùi chaân
Ngaøi, vaø toân Ngaøi laøm ñaàu toaøn theå Hoäi Thaùnh laø thaân theå
Ngaøi, vaø laø söï sung maõn cuûa Ñaáng chu toaøn moïi söï trong moïi
ngöôøi.

Th
Alleluia.

Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng: “Nhö ñaõ
ghi cheùp laø Ñöùc Kitoâ phaûi chòu khoå hình vaø ngaøy thöù ba töø coõi
cheát soáng laïi; vaø nhaân danh Ngöôøi maø rao giaûng vieäc saùm hoái
vaø ôn tha toäi trong moïi daân, baét ñaàu töø Gieârusalem. Caùc con
laø nhaân chöùng nhöõng söï vieäc aáy. Thaày seõ sai ñeán vôùi caùc con
Ñaáng Cha Thaày ñaõ höùa; vaäy caùc con haõy ôû laïi trong thaønh
cho ñeán khi maëc laáy quyeàn löïc töø treân cao ban xuoáng.” Roài
Ngöôøi daãn caùc oâng ra ngoaøi, ñeán laøng Beâtania, vaø giô tay
chuùc phuùc cho caùc oâng. Söï vieäc xaûy ra laø ñang khi Ngöôøi
chuùc phuùc cho caùc oâng, Ngöôøi rôøi khoûi caùc oâng maø leân trôøi.
Caùc oâng thôø laïy Ngöôøi, vaø trôû veà Gieârusalem loøng ñaày vui
möøng; caùc oâng luoân luoân ôû trong ñeàn thôø maø chuùc tuïng Thieân
Chuùa. Amen.

Đó là ạ ơn Chúa

Đó là Lời

ầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một
Đấng Bảo Trợ khác đến ở với các con luôn mãi.

ừng Chúa Giêsu Kitô

ạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.
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(Moät phaàn cuûa hoïc phí seõ ñöôïc uûng hoä cho caùc nhaø thôø)(Moät phaàn cuûa hoïc phí seõ ñöôïc uûng hoä cho caùc nhaø thôø)

16485 Magnolia St., (Corner Heil) Westminster
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

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

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

Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo VN

- Sang CANADA với Phố thị Vancouver sầm uất
Du

ngoạn trên chuyế ĩ ại

Downtown
Victoria

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

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

Bao gồm

Đ
năm (Năm th

p đ

m đ ng các đan s Xi T n.
Đ n Đ

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

tại Giáo Xứ La Vang
Portland, Oregon.

, ộ ể
ởng thứ ị Sài Gòn, Chợ Lớ

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

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

-

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

đ

Ăn
u

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

n Vancouver đ đi t i đ
n vư n hoa đ

ng đông đ n đ i tham quan lâu đài
Qu

n phà v đ

n đi nơi đ

t ngư

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

đêm, đ

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

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

Liên lạc:

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

PHƯ
bưu đi

ỚC HẠNH TRAVEL & TOURS
(Kế ện Bolsa)

Hành Trình ức Tin 2016Đ năm

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

(CST 2080648-40)Email:

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

lienlac@hanhtrinhductin.com

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
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10 29 tháng 6 8 tháng 7 – LM. Bill Cao

:

Hành hương Bắc Mỹ ( ắc USA & Canada)Đông B
ngày từ ếnđ

�

� �

�

� �

Đi qua c a Năm Thánh
i trong Năm

Thánh 2016 Đ VCTĐ Đ
Đ

ử ở Canada (duy nhấ
ể nhậ ủa Giáo Hộ

ền thờ Thánh Giuse lớn nhất thế giới ức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội (Washington DC) ền Thờ các Thánh: St John
Newman, St Jude, St Francis Cabrinin, St Katherine Drexel, St Elizabeth
Seton ớc Niagara Falls các thắng cảnh và di tích lịch sử nổi
tiếng ở New York, Philadelphia, Washington DC, Emmitburg, Buffalo,
Boston, Toronto, Montreal & Quebec.

t ngoài Âu
Châu) đ n ơn Toàn Xá c

Thác nư

Giá vé cho 10 ngày $2,400 /người

Đại Lễ phong Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta
Hành h ng Lòng Chúa Thươ ương XótNăm Thánh
14 ngày (Ý, Ba Lan, Tiệp Khắc) từ ến 14 tháng 9, 2016

: $3,900 /người nếu ghi danh trước ngày 30 tháng
5 (xin hỏi giá nếu ghi danh sau ngày này) bao gồm thuế và:

Vé máy bay quốc tế + Vé máy bay Rome – Ba Lan
Hotels (4 sao), phòng ôi Xe tour máy lạnh Hướng dẫn viên & Vé vào cửa
ịa iểm trong chương trình 3 bữa n/ngày (ngoại trừ 3 bữa n trưa suốt

chuyến i)
Bảo hiểm Du lịch & Y tế (up to $100,000/người) trong chuyến i.

1 đ

đ
đ đ ă ă

đ
đ

Tham dự ại lễ Phong Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta ngày
ặc biệ (chỉ ợc mở

ể nhậ ủa Giáo Hội Linh ảnh “
” (kỷ niệ

Cầu thang thánh, Mẫu Thánh Giá thậ ảng treo “Vua dân Do Thái”
Mộ Máng cỏ Bêlem VCTD St Andrea delle Fratte
Thủ (BaLan) (Black Madonna Czestochowa) Wadowicer

ức Mẹ hiện ra tạ ợc Vatican công nhậ ặc biệt:
)

Thành phố ạ ức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội” Thánh
& Trại Tập Trung khét tiếng củ ức Quốc Xã

Krakow, quê h ủ ền Thờ
& St

Mỏ muối tuyệ ẹp , thủ &

đ
Đ t: đi qua trong Năm

Thánh) đ
m 150 năm)

t, Đinh & Gai & b

đô
n (đ

o Binh Đ
a Đ

a Thánh G.H. Gioan Phaolô II Đ

t đ đô

4 -9-2016
4 cánh Cử

ức Mẹ Hằng
Cứu Giúp

Hồng Y Nguyễ ận
Warsaw ứ

lấ ớc
suối

Maximilian Kolbe Auschwitz
Lòng Chúa Th

Faustina
Wieliczka Prague Tiệp Khắc Holy Infant Jesus

Giá vé trọn gói cho 14 ngày

�

�

�

� � �

� � �

� �

�

�

�

�

�

� � �

�

�

a Năm Thánh
Đ

n VănThu
Đ

đư
n ơn Toàn Xá c

nơi Đ i Ba Lan năm 1877 đư

khai sinh phong trào “Đ

ương c

c Bà Đen
y nư

ương
Xót

từ LAX

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

LÔØI CHUÙASoángSoáng
Chia SeûChia Seû

&
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 8 15-5-2016đến Chúa Nhật-5-2016

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 AM
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
- 3 PM - 4 PM

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

Jesus said to his disciples: “Whoever loves me will keep my
word, and my Father will love him, and we will come to him and
make our dwelling with him. Whoever does not love me does not
keep my words; yet the word you hear is not mine but that of the
Father who sent me. “I have told you this while I am with you.

TheAdvocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my
name, will teach you everything and remind you of all that I told
you. Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the
world gives do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or
afraid. You heard me tell you, 'I am going away and I will come
back to you.' If you loved me, you would rejoice that I am going to
the Father; for the Father is greater than I. And now I have told you
this before it happens, so that when it happens you may believe.”

"As He blessed, He left them, and was taken up to heaven." –
Luke 24:51

Jesus ascended in "mid-blessing." The apostles responded by
"blessing God" (Lk 24:53, our transl). These are the final words of
Luke's Gospel. The last word for Luke is that the ascended Christ is
blessing us for which we are blessing Him. "When He ascended on
high, He...gave gifts to men" (Eph 4:8; see Ps 68:19) "that He might
fill all men with His gifts" (Eph 4:10). When Jesus ascended, He
fulfilled the prophecy: "From this day, I will bless!" (Hg 2:19)
Therefore, "bless the Lord, O my soul; and all my being, bless His
holy name" (Ps 103:1).

To receive the blessings of the ascended Christ, let us together
devote ourselves to constant prayer (Acts 1:14). Let us fervently
pray the first of all novenas, the Pentecost novena. Jesus will bless
us with the Holy Spirit of blessing. "Within a few days" we will be
renewed in the power of the Spirit (Acts 1:5). Blessed are those
who worship the ascended Christ and pray for a new Pentecost.
Blessed are those "baptized with the Holy Spirit" (Acts 1:5). In the
ascended Christ, be blessed, "be a blessing" (Gn 12:2), and "bless
the Lord at all times" (Ps 34:2).

Father, bless me beyond anything I can imagine.
"May He enlighten your innermost vision that you

may know the great hope to which He has called you, the wealth of
His glorious heritage to be distributed among the members of the
Church, and the immeasurable scope of His power in us who
believe." – Eph 1:18-19

Praise the ascended and risen Lord Jesus, King of all
heaven and earth!Alleluia!

- St. Damien de Veuster of Moloka'I (1840-1889) When
Joseph de Veuster was born in Tremelo, Belgium, in 1840, few
people in Europe had any firsthand knowledge of leprosy
(Hansen's disease). By the time he died at the age of 49, people all
over the world knew about this disease because of him. They knew
that human compassion could soften the ravages of this disease.
Forced to quit school at age 13 to work on the family farm, Joseph
entered the Congregation of the Sacred Hearts of Jesus and Mary
six years later, taking the name of a fourth-century physician and
martyr. When his brother Pamphile, a priest in the same
congregation, fell ill and was unable to go to the Hawaiian Islands

Reflection: BLESSEDAREYOU

Prayer:
Promise:

Praise:

Saints of the Week:
5.10

Solemnity of the Ascension of the Lord (C)
Luke 24:46-53

as assigned, Damien quickly volunteered in his place. In May
1864, two months after arriving in his new mission, Damien was
ordained a priest in Honolulu and assigned to the island of Hawaii.
Damien contracted Hansen's disease and died of its complications.
As requested, he was buried in Kalaupapa, but in 1936 the Belgian
government succeeded in having his body moved to Belgium. Part
of Damien's body was returned to his beloved Hawaiian brothers
and sisters after his beatification in 1995. Damien was canonized
by Pope Benedict XVI on October 11, 2009. When Hawaii became
a state in 1959, it selected Damien as one of its two representatives
in the Statuary Hall at the U.S. Capitol.

- Sts. Nereus and Achilleus (1st century). Devotion to
these two saints goes back to the fourth century, though almost
nothing is known of their lives. They were praetorian soldiers of the
Roman army, became Christians and were removed to the island of
Terracina, where they were martyred. Their bodies were buried in a
family vault, later known as the cemetery of Domitilla.
Excavations by De Rossi in 1896 resulted in the discovery of their
empty tomb in the underground church built by Pope Siricius in
390. Two hundred years after their death, Pope Gregory the Great
delivered his 28th homily on the occasion of their feast. “These
saints, before whom we are assembled, despised the world and
trampled it under their feet when peace, riches and health gave it
charms.”

- Our Lady of Fatima. Between May 13 and October 13,
1917, three Portuguese children received apparitions of Our Lady
at Cova da Iria, near Fatima, a city 110 miles north of Lisbon. Mary
asked the children to pray the rosary for world peace, for the end of
World War I, for sinners and for the conversion of Russia. The third
visionary, Lucia dos Santos, became a Carmelite nun and died in
2005 at the age of 97.

5.12

5.13

Chúa Nhật 08-05-2016

Thứ Tư 11-05-2016

Thứ Sáu 13-05-2016

Thứ Bảy 14-05-2016

Chúa Nhật 15-05-2016

- Đ ng Hương H c Môn- Trung Chánh09:00 am – 04:30 pm

- Tập hát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

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

- ễ ỗ
- Cha Cố Phêrô Cao Viết Chỉnh . . . . . . . 10:30 am – 12:00 pm
- Lớp Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 04:00 pm

- Đ ng Hương Liên Thuỷ. . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:30 pm

ồ ố

G.Đ Nazareth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L gi 10 năm

ồ
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Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 203

Thông Báo Về Đêm Gia Đình Nazareth Tháng 5 n

Văn ph

đến Thứ Năm lúc
9:30am – 4pm.

đầy

Gia Đ đón tiếp
in de Porres, Yorba Linda, sẽ

thuyết giảng với chủ đề “

đ
ăn đ

đ

òng Trung Tâm sẽ nhận

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

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

ình c
t 6

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

ình Nazareth hân hoan
Cha Chánh Xứ Saint Mart

nhấn mạnh vai trò của
Lòng Th ình

ã hội ngày nay:
. Bên tình bên nghĩa: Làm thế nào

ình.

ình tình cảm giữa gia ình hai
bên (bên vợ, bên chồng) một khó kh ã làm cho nhiều gia
ình tan vỡ.

ình
ình tháng 5 sẽ có nghi thức “

òng kính trọng, th

ình Nazareth

đơn ghi danh cho lớp

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

.
Không hoàn tiền lại sau khi đ

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

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

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

ương Xót trong đời sống gia đ để vinh danh
công đức sinh thành nhân mừng ngày Hiền Mẫu (8/5) và
ngày Hiền Phụ (19/6). Đề tài sẽ được khai triển theo 3 góc
cạnh thực tế trong x

để hiểu và sống đạo
Hiếu trong tương quan gia đ

. Làm thế nào để tạo sự cảm thông giữa các thế hệ trước
và hôm nay.

. Làm thế nào để quân b

Cũng như những năm trước, chương tr Đêm Gia
Đ thật
cảm động đầy ấn tượng để tỏ l ương yêu và
biết ơn các bậc sinh thành.

Đêm Gia Đ được mở rộng cho tất cả mọi

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

ình Nazareth Tháng 5 n

Lm. Nguyễn Uy
Sỹ,

Lòng Th

1

2

3

Rửa Chân cho Cha Mẹ”

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.

ăm
2016

Đêm Gia Đ ăm 2016 sẽ được
tổ chức vào tối thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2016 tại
Trung tâm Công Giáo, từ 7-9 giờ tối.

ương Xót Theo Đạo
Hiếu Trong Thời Đại Hôm Nay”

người trong cộng đồng, không phân biệt đoàn thể hay tôn
giáo. Gia Đ

Giáo Xứ Blessed Sacrament, Cộng Đoàn Westminster
sẽ tổ chức 3 ngày HỘI CHỢ từ chiều Thứ Sáu, ngày 13
tháng 5 đến tối Chúa Nhật, ngày 15 tháng 5, năm 2016.

đưa gia đ đến
thưởng thức ca nhạc đặc sắc đa văn hóa, các thức ăn đặc
trưng của nhiều sắc tộc, rất nhiều tr ơi giải trí vui nhộn
dành cho người lớn và trẻ em đủ mọi lứa tuổi.

có bia, rượu và Ban Nhạc.

ơi cho trẻ em và thanh thiếu niên đan
đến trước khi hội chợ

bắt đầu với giá đặc biệt là $20 cho 1 tập 30 vé.
HỘI CHỢ tổ chức tại khuôn viên Giáo xứ và Trường học

Blessed Sacrament, góc đường Westminster và Olive, giữa
đường Beach và Goldenwest.

u Hành
Viên đ c trách CHƯƠNGTR

ng
Sư Ph

t ưu tiên v

p đơn t t ngày 15 tháng 5 năm
2016.

ình Nazareth xin trân trọng kính mời.
Xin vào trang nhà

ình Nazareth.

Kính mời anh chị em ình và bạn hữu

ò ch
Khu vực

Có bán vé số với các lô trúng: $250, $500, và $1000.
.

Xổ số sẽ vào 9 giờ tối Chúa Nhật, ngày 15 tháng 5.
Vé trò ch

òng Giáo Xứ từ nay cho

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

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

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

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

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

CA92703. Hoặc email: hopecommunity2003@yahoo.com

www.giađinhnazareth.org để biết các
sinh hoạt khác của Gia Đ

g bán giảm
giá tại Văn Ph

ng Đ
t Đi

Đi

Đ
c sau đây:

nay đ

Đ

Gia Đình Nazareth luôn ình.

“Beer Garden”

đồng hành với các gia đ

�

�

Hội Chợ Tại Cộng ĐoànWestminster

ChươngTrình Học Hè 2016

Lô
độc đắc là $10,000

Vào cửa tự do.

(714) 265-1181.

�

�

Ý chung:

ề

Cầu cho người phụ nữ ở mọi quốc gia trên thế
giới được tôn trọng, nhìn nhận và ề ì ế

ế ủ ọ ã hội.

ầ ình, các cộng đoàn và
các đoàn thể biết thực hành việc lần chuỗi Mân Côi để loan
báo Tin Mừng và bình an.

đ cao, v đóng góp thi t
y u c a h cho x

C u cho các gia đÝ truy n giáo:

8 � Chuùa Nhaät ngaøy 8-5-2016  - - Naêm CChuùa Thaêng Thieân

702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

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

H i s t ch c M ng L Kính Thánh Giuse Th , t i Brothers of St.
Patrick (đ i di n Peek Family) 7820 Bolsa Ave. Midway City, CA
92655.

đ
đ

HT. Đinh văn Hi n .

ộ ẽ ổ ứ ừ ễ ợ ạ
ố ệ , ,

Thánh lễ do Linh mục Giuse Trần Văn Kiểm chủ tế, vào Chúa
Nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2016.

Chương trình: 10 giờ Họp mặt, 11 giờThánh lễ , 12 giờTiệc mừng.

Kính mời quý Ông bà cùng gia ình, đến hợp dâng Thánh lễ, để
cầu cho các linh hồn tiên nhân, và cầu bình an cho các gia ình
hội viên.

Trân trọng kính mời .

ệ ( 714 / 534- 2406 )

LƯU ễ ừ ược tổ chức tại St. PATRICK .Ý : Năm nay L m ng đ

HỘI ÁI HỮU NAM - HOÀ  MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Có thể giúp Chủ Nhà

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

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

Thay hoa sen trong nhàTắm để đỡ tốn nước.

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

Đổi máy giặt hay tủ lạnh cũ lấy máy mới.

Chương tr ường hợp thuê
ph

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

Chương Trình Tiết Kiệm Gas và ệ ễĐi n Mi n Phí
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(tiếp theo trang 1)

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

chính mình."

“Hãy

'ông này có tội
hoặc cô kia có tội; còn tôi, tạ

òa bình và xây dựng hòa bình từng
ngày.”

Đây là giới răn của Chúa. Đừng đứng đó mà sắp
xếp người khác để xem ai là thân cận. Bạn có thể trở thành
người thân cận của bất cứ ai bạn gặp trong cần thiết; và bạn sẽ
là người thân cận nếu trong tim bạn có sự cảm thương, nghĩa là
nếu bạn có khả năng đau khổ với người khác.

Chúng ta được mời gọi đi cùng
con đường của người Samaritanô nhân hậu, người mang
gương mặt của Chúa Kitô: Ngài cúi xuống trên chúng ta, biến
thành tôi tớ của chúng ta, và như thế, Ngài cứu chuộc chúng ta,
để chúng ta có thể yêu thương nhau như Ngài đ ương
chúng ta.

Trong bài giảng Thánh Lễ ngày 29-4 tại nguyện đường
Thánh Marta, giác các Kitô hữu trước
lối sống hai mặt, phô diễn ra cho người khác thấy vẻ bên ngoài
sáng láng thánh thiện nhưng trong tâm hồn lại vô cùng đen tối.
Ngài cũng khuyến khích tín hữu biết bước đi trong ánh sáng
chứ đừng lún sâu vào con đường tối tăm, v

ơi đó.
ước đi trong ánh sáng, phải

nói sự thật và đừng sống hai mặt, đừng nói một đường mà lại
làm một nẻo. ước một chân trong ánh sáng c

là kẻ dối trá. Tất cả chúng ta đều tội
lỗi, bởi vậy, không ai có thể nói người khác rằng

ai trong chúng ta phạm tội, Ngài sẽ
chờ đợi và sẵn sàng tha thứ, v

ương, biết r
được dựng nên bằng g đời Kitô hữu đơn
sơ và trong sáng, hướng về Thiên Chúa với

Tối thứ Sáu, 29-4-2016, tại đài phun nước Trevi (một điểm
du lịch nổi tiếng ở Roma) đ ưởng niệm các vị
tử đạo Kitô của thời đại chúng t ước đ được
chiếu toàn màu đỏ, tượng trưng cho máu của các vị tử đạo.

đê củaAleppo nói:

Chủ tịch của tổ chức "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" nhắc
đến nhiều cộng đoàn Kitô hữu bị đói, bị đau khổ và bị đàn áp v
đức tin của họ; ngài mời gọi tất cả xé tan bức màn dửng dưng
và cá nhân chủ nghĩa... Cần tưởng niệm các vị tử đạo Kitô giá

đổ ra do bạo lực của con người và do tội lỗi của
thế giới; định: sự im lặng và thụ động
cũng là tội lỗi!

đi và làm như vậy!"

ơn Chúa, tôi công chính, thánh
thiện.'

"máu các vị tử đạo bắn
lên đến trời cao, thúc đẩy chúng ta đừng đầu hàng, đừng bỏ
cuộc, nhưng tin vào h

ã yêu th

ÐTC Phanxicô ã cảnh

ì chân lý của Thiên
Chúa không thể tìm thấy n

Nếu kết hiệp với Chúa thì phải b

Ðừng b òn chân kia
lại trong bóng tối. Ðừng

Chỉ có một Ðấng Công Chính mà thôi, Ngài ã chuộc
tội cho chúng ta. Và nếu có

ì Thiên Chúa òng xót
th õ chúng ta chỉ là thân phận cát bụi và chúng ta

ì. Chúng ta phải sống
tất cả sự thật.

ã diễn ra sự kiện t
a. Ðài phun n ã

ÐGM Giáo hội Can-

ì

o
vì máu họ ã

ÐTC Phanxicô ã khẳng

�

�

ữ ừ sống hai mặt

Tưởng niệm các vị tử đạo tại đài phun nước Trevi

Kitô h u đ ng (Vietvatican.net, 29-4-2016)

(Vietvatican.net, 30-4-2016)

đ

đ

đầy l

đ
đ

Bốn ã thuật lại câu chuyện của các vị tử
òng Thừa Sai Bác Ái ã nói về 4

nữ tu cùng dòng mới bị giết ở Yemen:

ã bị giết n
ì

có lẽ giờ

ục Andrea, anh của mình:
dù gặp nhiều khó kh

ý.
ã nhuộm một màu

ình ảnh ã

òng Nữ
tổ c

ình liên
òng Mến Thánh Giá ở Việt

Nam tham dự, không kể một số vị khác thuộc dòng Chúa Quan
Phòng Portieux, hay dòng

ã hội, những
ng òa bình, và câu trả

ã
hội ngày nay.

òa Thánh, trong Giáo Hội
ã khấn, thuộc khoảng 2 ngàn dòng

Nữ.

ình cao học ngành t
vì ã từ chối t

ã giới thiệu họ
ì ình. Các

giáo s
ý của Hi

ã nhân danh Cash,
ì Cash ã bị “trừng phạt do bày tỏ

quan ì ình t

ã dám hành ì
ã xảy ra ở H

ình, do ã

nhân chứng đ đạo
thời nay. Nữ tu Hedez thuộc d đ

g tá đức tin: nếu cô chịu cải sang Hồi Giáo th

đ

nữ Đa Minh Tam Hiệp.

anh đ

đức tin Kitô giáo của m

Hiệp hội Thomas More đ
đ

điểm tôn giáo của m

động v đức tin Kitô giáo của anh.”

đó, Julea đ

"dù các chị sợ sống
trong đất nước đó, các chị vẫn ở lại để phục vụ những người
cuối cùng cho đến phút chót." Giáo sư Shahid Mobeen kể lại
hoạt động của Shahbaz Bhati, người đ ăm 2011, biểu
tượng của chứn

đây cô được tự do Sinh viên Luka Loteng người
Kenya nhắc đến 148 sinh viên Kitô giáo bị giết năm ngoái
trong thảm kịch xảy ra ở đại học Garissa tại Kenya. Cuối cùng,
Maddalena Santoro nói về Linh M

ăn, ChaAndrea vẫn tiếp tục phục vụ ở Thổ
Nhĩ Kỳ, trên mảnh đất của các tông đồ mà Cha vô cùng yêu
qu

Đài phun nước Trevi đ đỏ thắm huy
hoàng như máu của các vị tử đạo. H được các
phương tiện truyền thông thu lại và đưa lên trang nhất của các
tờ báo trên thế giới.

Đại hội này do Liên hiệp các Bề Trên Tổng Quyền d
hức lần thứ 20, nhóm họp tại Roma từ ngày 9 đến 13-5-

2016 với chủ đề "Kiến tạo t đới hoàn cầu cho sự sống."
Có 4 Bề Trên Tổng Quyền của 4 d

Chủ đề khóa họp nêu lên những thách đố và mời gọi liên
quan đến ”những dấu chỉ thời đại” như trái đất là căn nhà
chung, các khu vực ngoại ô của cuộc sống và của x

ười di dân, nạn buôn người, vấn đề h lời
tông đồ trong tư cách là những phụ nữ thánh hiến. Vào cuối đại
hội, một tuyên ngôn chung kết được công bố, chứa đựng
những quyết tâm cụ thể trong các thách đố về môi trường và x

Theo niên giám năm 2016 của T
hiện có 683 ngàn Nữ tu đ

Andrew Cash bị loại khỏi chương tr ư
vấn của trường đại học Missouri ư vấn cho
các cặp đồng tính mà thay vào đó, đ đến các nhà
tư vấn khác; anh làm thế v

ư của phân khoa cho rằng quan điểm của Cash vi phạm
luật luân l ệp hội tư vấn Hoa kỳ, và kết án hành động
của Cash tạo nên sự đối xử phân biệt, chống lại những người
đồng tính.

đệ đơn kiện
trường đại học Missouri, v

nh; chương tr ư vấn đối xử với
anh khác hơn so với các sinh viên khác, bởi anh là một Kitô
hữu và đ

Năm 2009, một trường hợp tương tự đ Đ Đông
Michigan. Sinh viên tư vấn Julea Ward bị yêu cầu phải cố vấn
cho một khách hàng có quan hệ đồng tính chứ không được
phép đề nghị cho họ một vị tư vấn khác. Julea nói cô không thể
thực hiện một việc ngược với đức tin của m

.

�

�

900 Nữ Bề Trên Tổng Quyền thuộc các dòng trên thế
giới về Roma dự ạ ộ

Đại học Missouri: một sinh viên bị đuổi khỏi trường vì
từ chối tư vấn cho các cặp đồng tính

đ i h i (Vietvatican.net, 2-5-2016)

(Vietvatican.net, 26-4-16)

,

6 � Chuùa Nhaät ngaøy 8-5-2016  -  Chuùa Thaêng Thieân - Naêm C

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.

: Z $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

Z Z
Z Z

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

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

714.554-4211

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

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

Coäng Ñoaøn:   _______________________________________

Ñieän Thoaïi:   _______________________________________

Quyù Danh:         OÂng         Baø         Anh          Chò

Ñòa chæ môùi:

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

Nguyeän xin Thieân Chuùa,
nhôø lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï La Vang

vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam
traû coâng boäi haäu cho Quyù AÂn Nhaân!

Caàn Giaáy Khai Thueá

Ch ng trình Học Hè sẽ giúp các em học sinh:

Trung Tâm Giáo Dục “Hồng Y Nguyễn n Thuận”, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, trân
trọng thông báo “Khóa Học Hè HOPE 2016”. Trọn khóa là 8 tuần cho các em học sinh từ lớp 1 ến lớp 12.

Vă
đ

ươ

�

�

�

Ôn bài ể nắm vững những lý thuyết của các môn học chính trong tới n, Toán và Khoa Học
theo tiêu chuẩn Common Core và Next Generation Science standards.

Có c hội học và trau dồi thêm Việt Ngữ ể hiểu biết v hóa và truyền thống của ng ời Việt Nam. Có phần
h ớng dẫn các em về ức Dục và thể Dục.

Các học sinh cũng có những giờ sinh hoạ ể các em trau dồi khiếu nh ng Cầm),
Computer (Vi Tính), Choir (Ca Hát), Dance (Vũ/Múa),Arts/Crafts (Hội Họa/Thủ Công), PE (Thể Thao).

đ năm Vă

đ ăn
Đ

t đ năng

nhưAnh

ơ ư
ư

ư Piano (Dươ

THÔNG CÁO KHÓA HỌC HÈ 2016

Khai Giảng: THỨ BA, 28/06/2016
1538 N. Century Blvd., Santa Ana, CA 92703
(G ường Harbor và Westminster)óc đ

Mỗi tuần học từ THỨ HAI tới THỨ N M
Khóa Buổi Sáng từ 9 giờ sáng ế 12 giờ trưa
Khóa Buổi Chiều từ 1 giờ trưa ế giờ chiều

Ă
đ n
đ n 4

Ghi danh bắt ầu từ Thứ Hai, 2/5/2016 trong giờ làm việc.
Mọi thắc mắc, xin liên lạc số iện thoại (714) 265-1181.

đ
đ

Tất cả các giáo viên ứng lớp chính ều có bằng dạy California Teaching Credentialđ đ



Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 688 7�

(tiếp theo trang 1)

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

chính mình."

“Hãy

'ông này có tội
hoặc cô kia có tội; còn tôi, tạ

òa bình và xây dựng hòa bình từng
ngày.”

Đây là giới răn của Chúa. Đừng đứng đó mà sắp
xếp người khác để xem ai là thân cận. Bạn có thể trở thành
người thân cận của bất cứ ai bạn gặp trong cần thiết; và bạn sẽ
là người thân cận nếu trong tim bạn có sự cảm thương, nghĩa là
nếu bạn có khả năng đau khổ với người khác.

Chúng ta được mời gọi đi cùng
con đường của người Samaritanô nhân hậu, người mang
gương mặt của Chúa Kitô: Ngài cúi xuống trên chúng ta, biến
thành tôi tớ của chúng ta, và như thế, Ngài cứu chuộc chúng ta,
để chúng ta có thể yêu thương nhau như Ngài đ ương
chúng ta.

Trong bài giảng Thánh Lễ ngày 29-4 tại nguyện đường
Thánh Marta, giác các Kitô hữu trước
lối sống hai mặt, phô diễn ra cho người khác thấy vẻ bên ngoài
sáng láng thánh thiện nhưng trong tâm hồn lại vô cùng đen tối.
Ngài cũng khuyến khích tín hữu biết bước đi trong ánh sáng
chứ đừng lún sâu vào con đường tối tăm, v

ơi đó.
ước đi trong ánh sáng, phải

nói sự thật và đừng sống hai mặt, đừng nói một đường mà lại
làm một nẻo. ước một chân trong ánh sáng c

là kẻ dối trá. Tất cả chúng ta đều tội
lỗi, bởi vậy, không ai có thể nói người khác rằng

ai trong chúng ta phạm tội, Ngài sẽ
chờ đợi và sẵn sàng tha thứ, v

ương, biết r
được dựng nên bằng g đời Kitô hữu đơn
sơ và trong sáng, hướng về Thiên Chúa với

Tối thứ Sáu, 29-4-2016, tại đài phun nước Trevi (một điểm
du lịch nổi tiếng ở Roma) đ ưởng niệm các vị
tử đạo Kitô của thời đại chúng t ước đ được
chiếu toàn màu đỏ, tượng trưng cho máu của các vị tử đạo.

đê củaAleppo nói:

Chủ tịch của tổ chức "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" nhắc
đến nhiều cộng đoàn Kitô hữu bị đói, bị đau khổ và bị đàn áp v
đức tin của họ; ngài mời gọi tất cả xé tan bức màn dửng dưng
và cá nhân chủ nghĩa... Cần tưởng niệm các vị tử đạo Kitô giá

đổ ra do bạo lực của con người và do tội lỗi của
thế giới; định: sự im lặng và thụ động
cũng là tội lỗi!

đi và làm như vậy!"

ơn Chúa, tôi công chính, thánh
thiện.'

"máu các vị tử đạo bắn
lên đến trời cao, thúc đẩy chúng ta đừng đầu hàng, đừng bỏ
cuộc, nhưng tin vào h

ã yêu th

ÐTC Phanxicô ã cảnh

ì chân lý của Thiên
Chúa không thể tìm thấy n

Nếu kết hiệp với Chúa thì phải b

Ðừng b òn chân kia
lại trong bóng tối. Ðừng

Chỉ có một Ðấng Công Chính mà thôi, Ngài ã chuộc
tội cho chúng ta. Và nếu có

ì Thiên Chúa òng xót
th õ chúng ta chỉ là thân phận cát bụi và chúng ta

ì. Chúng ta phải sống
tất cả sự thật.

ã diễn ra sự kiện t
a. Ðài phun n ã

ÐGM Giáo hội Can-

ì

o
vì máu họ ã

ÐTC Phanxicô ã khẳng

�

�

ữ ừ sống hai mặt

Tưởng niệm các vị tử đạo tại đài phun nước Trevi

Kitô h u đ ng (Vietvatican.net, 29-4-2016)

(Vietvatican.net, 30-4-2016)

đ

đ

đầy l

đ
đ

Bốn ã thuật lại câu chuyện của các vị tử
òng Thừa Sai Bác Ái ã nói về 4

nữ tu cùng dòng mới bị giết ở Yemen:

ã bị giết n
ì

có lẽ giờ

ục Andrea, anh của mình:
dù gặp nhiều khó kh

ý.
ã nhuộm một màu

ình ảnh ã

òng Nữ
tổ c

ình liên
òng Mến Thánh Giá ở Việt

Nam tham dự, không kể một số vị khác thuộc dòng Chúa Quan
Phòng Portieux, hay dòng

ã hội, những
ng òa bình, và câu trả

ã
hội ngày nay.

òa Thánh, trong Giáo Hội
ã khấn, thuộc khoảng 2 ngàn dòng

Nữ.

ình cao học ngành t
vì ã từ chối t

ã giới thiệu họ
ì ình. Các

giáo s
ý của Hi

ã nhân danh Cash,
ì Cash ã bị “trừng phạt do bày tỏ

quan ì ình t

ã dám hành ì
ã xảy ra ở H

ình, do ã

nhân chứng đ đạo
thời nay. Nữ tu Hedez thuộc d đ

g tá đức tin: nếu cô chịu cải sang Hồi Giáo th

đ

nữ Đa Minh Tam Hiệp.

anh đ

đức tin Kitô giáo của m

Hiệp hội Thomas More đ
đ

điểm tôn giáo của m

động v đức tin Kitô giáo của anh.”

đó, Julea đ

"dù các chị sợ sống
trong đất nước đó, các chị vẫn ở lại để phục vụ những người
cuối cùng cho đến phút chót." Giáo sư Shahid Mobeen kể lại
hoạt động của Shahbaz Bhati, người đ ăm 2011, biểu
tượng của chứn

đây cô được tự do Sinh viên Luka Loteng người
Kenya nhắc đến 148 sinh viên Kitô giáo bị giết năm ngoái
trong thảm kịch xảy ra ở đại học Garissa tại Kenya. Cuối cùng,
Maddalena Santoro nói về Linh M

ăn, ChaAndrea vẫn tiếp tục phục vụ ở Thổ
Nhĩ Kỳ, trên mảnh đất của các tông đồ mà Cha vô cùng yêu
qu

Đài phun nước Trevi đ đỏ thắm huy
hoàng như máu của các vị tử đạo. H được các
phương tiện truyền thông thu lại và đưa lên trang nhất của các
tờ báo trên thế giới.

Đại hội này do Liên hiệp các Bề Trên Tổng Quyền d
hức lần thứ 20, nhóm họp tại Roma từ ngày 9 đến 13-5-

2016 với chủ đề "Kiến tạo t đới hoàn cầu cho sự sống."
Có 4 Bề Trên Tổng Quyền của 4 d

Chủ đề khóa họp nêu lên những thách đố và mời gọi liên
quan đến ”những dấu chỉ thời đại” như trái đất là căn nhà
chung, các khu vực ngoại ô của cuộc sống và của x

ười di dân, nạn buôn người, vấn đề h lời
tông đồ trong tư cách là những phụ nữ thánh hiến. Vào cuối đại
hội, một tuyên ngôn chung kết được công bố, chứa đựng
những quyết tâm cụ thể trong các thách đố về môi trường và x

Theo niên giám năm 2016 của T
hiện có 683 ngàn Nữ tu đ

Andrew Cash bị loại khỏi chương tr ư
vấn của trường đại học Missouri ư vấn cho
các cặp đồng tính mà thay vào đó, đ đến các nhà
tư vấn khác; anh làm thế v

ư của phân khoa cho rằng quan điểm của Cash vi phạm
luật luân l ệp hội tư vấn Hoa kỳ, và kết án hành động
của Cash tạo nên sự đối xử phân biệt, chống lại những người
đồng tính.

đệ đơn kiện
trường đại học Missouri, v

nh; chương tr ư vấn đối xử với
anh khác hơn so với các sinh viên khác, bởi anh là một Kitô
hữu và đ

Năm 2009, một trường hợp tương tự đ Đ Đông
Michigan. Sinh viên tư vấn Julea Ward bị yêu cầu phải cố vấn
cho một khách hàng có quan hệ đồng tính chứ không được
phép đề nghị cho họ một vị tư vấn khác. Julea nói cô không thể
thực hiện một việc ngược với đức tin của m

.

�

�

900 Nữ Bề Trên Tổng Quyền thuộc các dòng trên thế
giới về Roma dự ạ ộ

Đại học Missouri: một sinh viên bị đuổi khỏi trường vì
từ chối tư vấn cho các cặp đồng tính

đ i h i (Vietvatican.net, 2-5-2016)

(Vietvatican.net, 26-4-16)

,

6 � Chuùa Nhaät ngaøy 8-5-2016  -  Chuùa Thaêng Thieân - Naêm C

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.

: Z $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

Z Z
Z Z

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

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

714.554-4211

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

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

Coäng Ñoaøn:   _______________________________________

Ñieän Thoaïi:   _______________________________________

Quyù Danh:         OÂng         Baø         Anh          Chò

Ñòa chæ môùi:

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

Nguyeän xin Thieân Chuùa,
nhôø lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï La Vang

vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam
traû coâng boäi haäu cho Quyù AÂn Nhaân!

Caàn Giaáy Khai Thueá

Ch ng trình Học Hè sẽ giúp các em học sinh:

Trung Tâm Giáo Dục “Hồng Y Nguyễn n Thuận”, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, trân
trọng thông báo “Khóa Học Hè HOPE 2016”. Trọn khóa là 8 tuần cho các em học sinh từ lớp 1 ến lớp 12.

Vă
đ

ươ

�

�

�

Ôn bài ể nắm vững những lý thuyết của các môn học chính trong tới n, Toán và Khoa Học
theo tiêu chuẩn Common Core và Next Generation Science standards.

Có c hội học và trau dồi thêm Việt Ngữ ể hiểu biết v hóa và truyền thống của ng ời Việt Nam. Có phần
h ớng dẫn các em về ức Dục và thể Dục.

Các học sinh cũng có những giờ sinh hoạ ể các em trau dồi khiếu nh ng Cầm),
Computer (Vi Tính), Choir (Ca Hát), Dance (Vũ/Múa),Arts/Crafts (Hội Họa/Thủ Công), PE (Thể Thao).

đ năm Vă

đ ăn
Đ

t đ năng

nhưAnh

ơ ư
ư

ư Piano (Dươ

THÔNG CÁO KHÓA HỌC HÈ 2016

Khai Giảng: THỨ BA, 28/06/2016
1538 N. Century Blvd., Santa Ana, CA 92703
(G ường Harbor và Westminster)óc đ

Mỗi tuần học từ THỨ HAI tới THỨ N M
Khóa Buổi Sáng từ 9 giờ sáng ế 12 giờ trưa
Khóa Buổi Chiều từ 1 giờ trưa ế giờ chiều

Ă
đ n
đ n 4

Ghi danh bắt ầu từ Thứ Hai, 2/5/2016 trong giờ làm việc.
Mọi thắc mắc, xin liên lạc số iện thoại (714) 265-1181.

đ
đ

Tất cả các giáo viên ứng lớp chính ều có bằng dạy California Teaching Credentialđ đ



Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 5/2016

THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC
SINH HOAÏT

COÄNG ÑOÀNG

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 688 � 5

�

�

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 203

Thông Báo Về Đêm Gia Đình Nazareth Tháng 5 n

Văn ph

đến Thứ Năm lúc
9:30am – 4pm.

đầy

Gia Đ đón tiếp
in de Porres, Yorba Linda, sẽ

thuyết giảng với chủ đề “

đ
ăn đ

đ

òng Trung Tâm sẽ nhận

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

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

ình c
t 6

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

ình Nazareth hân hoan
Cha Chánh Xứ Saint Mart

nhấn mạnh vai trò của
Lòng Th ình

ã hội ngày nay:
. Bên tình bên nghĩa: Làm thế nào

ình.

ình tình cảm giữa gia ình hai
bên (bên vợ, bên chồng) một khó kh ã làm cho nhiều gia
ình tan vỡ.

ình
ình tháng 5 sẽ có nghi thức “

òng kính trọng, th

ình Nazareth

đơn ghi danh cho lớp

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

.
Không hoàn tiền lại sau khi đ

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

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

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

ương Xót trong đời sống gia đ để vinh danh
công đức sinh thành nhân mừng ngày Hiền Mẫu (8/5) và
ngày Hiền Phụ (19/6). Đề tài sẽ được khai triển theo 3 góc
cạnh thực tế trong x

để hiểu và sống đạo
Hiếu trong tương quan gia đ

. Làm thế nào để tạo sự cảm thông giữa các thế hệ trước
và hôm nay.

. Làm thế nào để quân b

Cũng như những năm trước, chương tr Đêm Gia
Đ thật
cảm động đầy ấn tượng để tỏ l ương yêu và
biết ơn các bậc sinh thành.

Đêm Gia Đ được mở rộng cho tất cả mọi

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

ình Nazareth Tháng 5 n

Lm. Nguyễn Uy
Sỹ,

Lòng Th

1

2

3

Rửa Chân cho Cha Mẹ”

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.

ăm
2016

Đêm Gia Đ ăm 2016 sẽ được
tổ chức vào tối thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2016 tại
Trung tâm Công Giáo, từ 7-9 giờ tối.

ương Xót Theo Đạo
Hiếu Trong Thời Đại Hôm Nay”

người trong cộng đồng, không phân biệt đoàn thể hay tôn
giáo. Gia Đ

Giáo Xứ Blessed Sacrament, Cộng Đoàn Westminster
sẽ tổ chức 3 ngày HỘI CHỢ từ chiều Thứ Sáu, ngày 13
tháng 5 đến tối Chúa Nhật, ngày 15 tháng 5, năm 2016.

đưa gia đ đến
thưởng thức ca nhạc đặc sắc đa văn hóa, các thức ăn đặc
trưng của nhiều sắc tộc, rất nhiều tr ơi giải trí vui nhộn
dành cho người lớn và trẻ em đủ mọi lứa tuổi.

có bia, rượu và Ban Nhạc.

ơi cho trẻ em và thanh thiếu niên đan
đến trước khi hội chợ

bắt đầu với giá đặc biệt là $20 cho 1 tập 30 vé.
HỘI CHỢ tổ chức tại khuôn viên Giáo xứ và Trường học

Blessed Sacrament, góc đường Westminster và Olive, giữa
đường Beach và Goldenwest.

u Hành
Viên đ c trách CHƯƠNGTR

ng
Sư Ph

t ưu tiên v

p đơn t t ngày 15 tháng 5 năm
2016.

ình Nazareth xin trân trọng kính mời.
Xin vào trang nhà

ình Nazareth.

Kính mời anh chị em ình và bạn hữu

ò ch
Khu vực

Có bán vé số với các lô trúng: $250, $500, và $1000.
.

Xổ số sẽ vào 9 giờ tối Chúa Nhật, ngày 15 tháng 5.
Vé trò ch

òng Giáo Xứ từ nay cho

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

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

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

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

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

CA92703. Hoặc email: hopecommunity2003@yahoo.com

www.giađinhnazareth.org để biết các
sinh hoạt khác của Gia Đ

g bán giảm
giá tại Văn Ph

ng Đ
t Đi

Đi

Đ
c sau đây:

nay đ

Đ

Gia Đình Nazareth luôn ình.

“Beer Garden”

đồng hành với các gia đ

�

�

Hội Chợ Tại Cộng ĐoànWestminster

ChươngTrình Học Hè 2016

Lô
độc đắc là $10,000

Vào cửa tự do.

(714) 265-1181.

�

�

Ý chung:

ề

Cầu cho người phụ nữ ở mọi quốc gia trên thế
giới được tôn trọng, nhìn nhận và ề ì ế

ế ủ ọ ã hội.

ầ ình, các cộng đoàn và
các đoàn thể biết thực hành việc lần chuỗi Mân Côi để loan
báo Tin Mừng và bình an.

đ cao, v đóng góp thi t
y u c a h cho x

C u cho các gia đÝ truy n giáo:

8 � Chuùa Nhaät ngaøy 8-5-2016  - - Naêm CChuùa Thaêng Thieân

702-600-6887

888-800-8003

714-383-1449Tiếng Việt

License: DOT 1783249
MC 650269

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

H i s t ch c M ng L Kính Thánh Giuse Th , t i Brothers of St.
Patrick (đ i di n Peek Family) 7820 Bolsa Ave. Midway City, CA
92655.

đ
đ

HT. Đinh văn Hi n .

ộ ẽ ổ ứ ừ ễ ợ ạ
ố ệ , ,

Thánh lễ do Linh mục Giuse Trần Văn Kiểm chủ tế, vào Chúa
Nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2016.

Chương trình: 10 giờ Họp mặt, 11 giờThánh lễ , 12 giờTiệc mừng.

Kính mời quý Ông bà cùng gia ình, đến hợp dâng Thánh lễ, để
cầu cho các linh hồn tiên nhân, và cầu bình an cho các gia ình
hội viên.

Trân trọng kính mời .

ệ ( 714 / 534- 2406 )

LƯU ễ ừ ược tổ chức tại St. PATRICK .Ý : Năm nay L m ng đ

HỘI ÁI HỮU NAM - HOÀ  MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Có thể giúp Chủ Nhà

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

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

Thay hoa sen trong nhàTắm để đỡ tốn nước.

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

Đổi máy giặt hay tủ lạnh cũ lấy máy mới.

Chương tr ường hợp thuê
ph

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

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




