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(xem tiếp trang 6)

Số 514Chúa Nhật 6-1-2013 CHÚA HIỂN LINH

CÁC ĐẠO SĨ ĐÔNG PHƯƠNG

Cuốn chuyện Tây Du Ký làm chúng ta thích thú với các nhân vật tưởng tượ
ã vượt qua cuộc hành trình dài với bao chông gai thử thách của bốn thầy trò

Đườ ộKhông,TrưBátGiớivàSaNgộTĩnh, từTrungHoasangẤ ộ,
ếnnúi Tây Thimà thỉnh kinhPhật. Hành trình “Tây du” đường xa vạndặmvớ ầy

cạmbẫy của yêumaquỷquái khiến thầy trò nhiều phenmuốnbỏ cuộc. Đó là cuộc
thử thách của lý trí qua nhân vật biểu tượng là Tôn Ngộ Không, và thử thách của
contimquanhânvậtTamTạng.

BàiPhúcâmhômnay,Mt2: 1-12, cũng tường thuật cuộchành trình “
ủabanhàđạo sĩ. Cuộc hành trình xa vạndặ ầy gian truân, và cũng rấ ẹ ể
triếu yết VuaDânDoThái.Đây là cuộchành trình có thật chứkhônggiả tưởngnhư
thầy trò Đườ Ở ũ ấy cuộc hành trình củ ạo sĩ là
mộthànhtrìnhcủ ột cuộchànhtrìnhcủacon tim luôn
khao khát sự thật. Và hành trình củ ức tin kiếm tìm ấng Cứu Thế. Trước hết,
hànhtrìnhcủ ạosĩ lànhữngnhàthiênvănbiếtdùngkiến thức, lý trí của
mìnhmột cách đúng nơi đúng chỗ, nhằm phục vụ cho chân lý, nên họ ã nhận ra
ánhsao lạ trong thiênnhiênvũ trụ.Cònnhữngconngười chỉ tìmkiếmquyềnhành,
danh lợi thú nhưHêrode, các Luật sĩ và Biệt phái thì lại dùng lý trí củamình ể thực
hiệnnhữ ồ ối, thoảmãndụcvọngvà lòng íchkỷ thayvìphụcvụchocông
lý, sự thật và ích lợ ồng loại. Thứ ến, hành trình của con tim. Với trái tim khao
khát tìmkiếmchân lý, nên cácnhà ạ ĩ ãphải từbỏ ình, vợ con, quêhương
xứ sở, nhà cửa, sự nghiệ ể lên đường theo ánh sao lạ. Vì lòng yêumến sự thật,
nênhọbấtchấptấtcảhiểmnguy,giantruân, thửthách.Thậ ục!Trái
lại, những người Do Thái, sống ngay tại Belehem nơi Chúa sinh ra thì lại hững hờ,
dửngdưng, chodùhọbiết rất rõ lờ ã tiênbáo. Khôngcócon timkhao
khát thúcbáchthì chẳngbaogiờnhậnrasựhiệndiệncủaThiênChúa.Khôngnhận
raChúaởdướ ất, thìcũngsẽkhôngbaogiờthấyChúaởtrêntrời!

Sau cùng, cuộc hành trình củ ức tin. Khi ngôi sao lạ xuất hiệ ức tinmách
bả ạo sĩ biế ấng Cứu Thế sinh ra. Khi ánh sao biếnmấ ức tin soi
dẫn họ tìm ế ủ ể tham vấ ối diện với
hài nhi nghèo hèn nằm trong máng cỏ, chỉ ức tin mới giúp họ nhận ra đây là
Đấng Cứu Thế. Theo lý trí tự nhiên của con người, không ai dám tuyên xưng đó là
Con Thiên Chúa cả! Gặp gỡ, thờ lạ ấng Cứu Thế rồ ứ ã biế ổi cuộc ời
họ.Họ ã trở thànhcácvị ồ raogiảngTinMừngcứ ộ.Theo truyềnkhẩu,ba
vị ạ ĩ ã giả ạ ến tận trời Tây. Hiện nay, tại thành phố Cologne, bên bờ
sôngRhin,nướ ức, cómộtngôimộđượccoi làcủabavị ạosĩấ ức
Tin, chúng ta hãy noi gương sáng của ba vị ạo sĩmà thực hành cuộc lữ hành trần
thế bằng lý trí khám phá ra chân lý, trái tim khao khát sự thật, và đức tin dẫ ến
gặpgỡ ứcGiesuKitonơiBíTíchThánhThểmỗingày.
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Lm Joseph Nguyễn Thái.

Bài Giáo Lý X củ Bênê-
đictô XVI về ứ ức Mẹ
Maria, Mẫu Gương Vâng Phục
củ ức Tin.

a ĐTC
Năm Đ c Tin: Đ

a Đ

“Vinh quang Thiên Chúa
không biểu lộ trong chiến thắng và
sức mạnh của một vị vua, không
tỏa sáng trong một thành phố thời
danh, ệ

ngự trong cung lòng của
một trinh nữ, tỏ lộ trong sự nghèo
nàn của một Hài Nhi.”
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ớ ản dịch Bài Giáo
Lý thứ ời củ

ề ứ ợc ban
hành tại Sả ờng Phaolô VI
hôm thứ ngày 19 tháng 12, 2012

ạy tiếp tục loạt Bài
Giáo Lý về ức Tin.

Năm Đ

.
Hôm nay ĐTC d
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Anh chị em thân mến,
Trong cuộc hành trình Mùa

Vọ ức Trinh Nữ Maria chiếm
một ịa vị ặc biệ ời chờ
ợi, một cách duy nhất, việc thể

hiện những lời hứa của Thiên Chúa
là chấp nhận Chúa Giêsu, Con
Thi ức tin và trong
xác phàm, trong sự hoàn toàn vâng
phục Thánh Ý Thiên Chúa. Hôm
nay, tôi muốn cùng anh chị em suy
niệm một cách vắn tắt về ức tin củ

ức Mẹ Maria từ mầu nhiệm
Truyền Tin cao cả.
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Chaîre kecharitomene, ho
Kyrios meta sou “Hãy vui lên,

ấng ầy ân sủng, Thiên Chúa ởĐ đ
cùng bà” (Lc 1: 28). ó là những
lời ợc Thánh Luca kể lạ

Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel
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BAN CHAÁP HAØNH CÑCG/ VIEÄT NAM - GP. ORANGE
- Chuû Tòch:

- PCT Noäi Vuï:

- PCT Ngoaïi Vuï:

OÂng Nguyeãn Vaên Lieâm

OÂng Phaïm Thanh Long

OÂng Nguyeãn Hoaøng Vinh

- Toång Thö Kyù:

- Toång Thuû Quyõ:

- Phuï Taù Ngoaïi Vuï:

Chò Noâng Kim Nguyeân

Chò Trònh Tuyeát Höng

Chò Nga My
Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:00 PM ñeán 9:00 PM,

baêng taàn 1480 AM

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

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

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

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

ÑOÂ. Phaïm Quoác Tuaán
LM. 714-968-1461

8 PM thöù Baûy, 6:30 PM Chuùa Nhaät

3 - 4:30 PM thöù Baûy
11:

714-963-1811

Sr. Phaïm Cecilia Trang, LHC 714-963-7871
Sr. Ñaëng AnneMarie Haân, LHC 714-964-8767
OÂ. Nguyeãn Tri Phong 714-336-4456

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

PM
30 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng

Hoaøng Quang Ñöùc
Mai Vaên Maïnh 714-457-4701

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

Quaûn Nhieäm:

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 Thaùi 714-751-5335
Sr. Mai Xuaân Thu, LHC 714-824-7414
OÂ. Vuõ Vaên Hoan 714-717-0503
5
5:30 PM thöù Saùu ñaàu thaùng

PM thöù Baûy cuoái thaùng

PM thöù Baûy

4:30 PM thöù Baûy
4

COÄNG ÑOAØN ST. POLYCARP
Saint Polycarp Church

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

8100 Chapman Ave., Stanton, CA 90680
LM. Trònh Ngoïc Danh 714-893-2766

7:00 PM thöù Baûy & 5:30 PM Chuùa Nhaät

P - 8 PM thöù Ba thöù Baûy
1:30 PM C Nhaät thöù tö moãi thaùng

Anthony Chu Bình 714-
Sr. Nguyeãn Traâm Pauline, LHC 714-892-4396
OÂ. Phaïm Xuaân Hieäp 714-886-2382

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

huùa tuaàn

893-2766

COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Saint Nicholas Church

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

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

5:30 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. Mai Xuaân Thu, LHC 949-837-1090 x137
OÂ. Kieàu Coâng Thaéng 949-212-6512

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

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

LM. 714-544-3959 /

6:30 PM thöù Baûy

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

Nguyeãn Ñaêng Ñeä 544-3250
Ngoâ Ñình Ñoâng 714-544-9186
Sr. Nguyeãn Phöông Hoàng, LHC 714-838-4466 x 18
OÂ. Laâm Kim Baûo 714-944-6197

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
7 PM thöù Hai, Tö vaø Naêm, 6 PM thöù Saùu ñaàu thaùng

PM
. tuaàn

6: PM T Baûy, 4 & 5:45 Nhaät

3:30 - 4:30 PM thöù Baûy
2 PM C Nhaät thöù ba moãi thaùng (ñieàn ñôn tröôùc 2 tuaàn)

714-892-4489/
714-892-4489/

893-3059
893-3059

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 TAM BIEÂN
Saint Callistus Church 12921 Lewis St., Garden Grove, CA 92840

LM. Nguyeãn Vaên Tuyeân

Nguyeãn Khieát 714-539-3452
Sr. Nguyeãn Theresa Trang, LHC 714-971-4704
Sr. Hoaøng Hoa, LHC 714-750-5770
OÂ. Nguyeãn Vieät 714-425-7160

5:30 PM haèng ngaøy
7:15 PM - 8:15 PM thöù Saùu; 8:30 AM - 9:30 AM thöù Baûy
3:45 PM thöù Baûy tuaàn thöù hai moãi thaùng

LM. Traàn Cao Thöôïng

6:30 PM thöù Baûy, 6:20 AM, 1 PM & 4 PM Chuùa Nhaät

714-971-2141 #13
714-971-2141 #17

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

COÄNG ÑOAØN ANAHEIM
Saint Boniface Church

NHAØ THÔØ CHUÙA KITOÂ CÖÙU THEÁ

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:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

Leã Chuùa Nhaät:
In residence:

LM. Nguyeãn Toaøn Nicolas 714-956-3110, Ext. 130

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

Sr. Teresa Ñaøo Thu Hoàng, LHC 714-956-3110x120
OÂ. Nguyeãn Naêng Chí 714-572-1502

8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
PM

2:30 PM Chuùa Nhaät (tieáng Vieät)
Toøa GM:714-282-3082

Giaùo Xöù: 714-444-1500
LM. Vieät Peter Hoà

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 & 415
Traàn Ñöùc Luaän 714-847-6828

6:30 PM thöù Baûy

3:30 - 4:30 thöù Baûy

Nguyeãn

Hoaøng Thanh Sôn 714-360-7089

OÂ. Nguyeãn Ñöùc Chuyeân 714-883-0279

7:15 PM thöù Saùu haèng tuaàn
PM PM

6:30 PM trong Leã thöù Baûy cuoái thaùng

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

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:

LM. Timothy Nguyeãn 714-633-5800

6:30 PM thöù Baûy
7:00 PM - 7:30 thöù Ba Chaàu Thaùnh Theå vaø Thaùnh Leã
7 PM - 8 PM thöù Saùu (tröø thöù Saùu Ñaàu Thaùng)
vaø 3:30 PM - 4:30 PM Thöù Baûy
2:00 PM C. Nhaät tuaàn thöù ba (ghi danh tröôùc 2 thaùng)

Nguyeãn Quang Tín 714-633-5800
Sr. Grace Ñöùc Leâ, LHC 714-633-5358
OÂ. Huyønh Ngoïc Haûi 714-244-8665

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

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

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Chaàu Thaùnh Theå:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Trung Tuaán
LM. Traàn Vaên Kieåm

714-534-1174 ext. 181
714-534-1174 ext. 151

Sr. Nguyeãn Naêng Höông, LHC 714-867-1514
OÂ. Nguyeãn Vaên Long 714-654-1133
6:30 PM T. Baûy, 6:30 AM, 3:15 PM & 7 PM Chuùa Nhaät
7 PM thöù Ba haèng tuaàn & thöù Saùu ñaàu thaùng
9 AM - 9 PM thöù Ba haèng tuaàn
9 AM thöù Baûy & 7:30 PM thöù Ba
3:30 PM thöù Baûy tuaàn thöù ba

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

Cha Phoù /Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Traàn Quang Tueä 714 427-3938

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

: 0 - : 0 PM thöù Baûy haèng tuaàn

Sr. Nguyeãn Thu Höông, LHC 714-540-4128
OÂ. Hoaøng Xuaân Lai 714-841-4278

7 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
7 3 PM thöù Naêm 3 3

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:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:

LM. Nguyeãn Vaên Luaân
LM. Thaùi Quoác Baûo

714-775-6200
714-775-6200

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

Sr. Traàn Dieãm Mai, LHC 714-775-6200

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

OÂ. Nguyeãn Paul 714-487-7194

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

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

6:15 - 7:15 PM Thöù Saùu,
7:30 - 8:45 AM, 3 - 3:30 PM Thöù Baûy
2 PM Chuùa Nhaät ñaàu thaùng

LM. Vuõ Ngoïc Long 714-775-7733 / 775-9465
Nguyeãn AÙnh 714-965-0777
Sr. Stella Kim Leâ, LHC 714-775-9475 x 4
OÂ. Nguyeãn Hoàng Phuùc 714-800-9433

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

714-846-3359 x 834Sr. Theres Traàn Hoàng Phöôùc, LHC



LÔØI
CHUÙA

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 514 � 3

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

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

Is 1,42,1-4, 6-7

Cv 10, 34-38

Lc 3,15-16, 21-22

Ngày      tháng    năm 20113 1 3
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

- Chúa Nhật 06-01-2013 Chúa Hiển Linh
- Thứ Hai 07-01-2013 Thánh Raymond of Penyafort, linh mục
- Chúa Nhật 13-01-2013 Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
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BAØI ÑOÏC I

ÑAÙPCA

BAØI ÑOÏC II

Is 60: 1- 6
Baøi trích saùch Tieân Tri Isaia.

Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Tv 71:1-2, 7-8, 12-13, 17

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

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

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

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

Ep 3:2-3a, 5-6
Baøi trích thô Thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà gôûi tín höõu EÂpheâsoâ

Haõy ñöùng leân, haõy toûa saùng ra, hôõi Gieârusalem! Vì söï
saùng cuûa ngöôi ñaõ tôùi, vì vinh quang cuûa Chuùa ñaõ böøng daäy
treân mình ngöôi. Kìa toái taêm ñang bao boïc ñòa caàu, vì u minh
phuû kín caùc daân, nhöng treân mình ngöôi Chuùa ñang ñöùng daäy,
vì vinh quang cuûa Ngaøi xuaát hieän treân mình ngöôi. Chö daân
seõ laàn böôùc tìm veà söï saùng cuûa ngöôi, vaø caùc vua höôùng veà
aùnh bình minh cuûa ngöôi. Haõy ngöôùc maét leân chung quanh,
vaø haõy nhìn coi: taát caû nhöõng ngöôøi ñoù ñang taäp hoïp, ñang tìm
ñeán vôùi ngöôi; caùc con trai cuûa ngöôi töï ñaøng xa ñi tôùi, vaø caùc
con gaùi ngöôi ñöùng daäy töø khaép beân hoâng. Baáy giôø ngöôi seõ
nhìn coi, vaø ngöôi trôû neân röïc rôõ, tim ngöôi seõ raïo röïc vaø seõ
phoàng leân. Bôûi vì nhöõng kho taøng beå khôi tuoân ñeán vôùi
ngöôi, nguoàn phuù tuùc cuûa chö daân seõ tôùi tay ngöôi. Nhöõng
con laïc ñaø traøn ngaäp vaây phuû laáy ngöôi, nhöõng laïc ñaø moät
böôùu töï xöù Mañian vaø Epha. Taát caû nhöõng ai töø Saba ñi tôùi,
hoï seõ tuyeân rao lôøi ca ngôïi Chuùa.

(7)

.

Anh em thaân meán, anh em ñaõ nghe bieát raèng: Thieân Chuùa
ñaõ ban cho toâi vieäc phaân phaùt aân suûng cho anh em, laø theo ôn

Đó l

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

Ñ.

Ñ.

Ñ.

Ñ.

maïc khaûi, toâi ñaõ ñöôïc thaáu hieåu maàu nhieäm maø con caùi loaøi
ngöôøi caùc theá heä khaùc khoâng ñöôïc bieát, nhöng nay ñaõ maïc
khaûi cho caùc Thaùnh Toâng Ñoà cuûa Ngöôøi, vaø cho caùc vò tieân tri,
nhôø Thaùnh Thaàn. Vaø nhôø Tin Möøng, caùc daân ngoaïi ñöôïc neân
ñoàng thöøa töï, ñoàng moät thaân theå, vaø ñoàng thoâng phaàn vôùi lôøi
höùa cuûa Ngöôøi trong Chuùa Gieâsu Kitoâ.

Chuùng toâi ñaõ nhaän thaáy ngoâi sao cuûa Ngöôøi ôû Ñoâng
Phöông, vaø chuùng toâi ñaõ ñeán ñeå trieàu baùi Ngöôøi. Alleluia.

Khi Chuùa Gieâsu sinh haï taïi Beâlem thuoäc xöù Giuña, trong
ñôøi vua Heâroâñeâ, coù maáy nhaø ñaïo só töø Ñoâng Phöông tìm ñeán
Gieârusalem. Caùc oâng noùi: “Vua ngöôøi Do Thaùi môùi sinh ra
hieän ñang ôû ñaâu? Chuùng toâi ñaõ nhaän thaáy ngoâi sao cuûa Ngöôøi
ôû Ñoâng Phöông, vaø chuùng toâi ñeán ñeå trieàu baùi Ngöôøi.” Nghe
noùi theá, vua Heâroâñeâ boái roái, vaø taát caû Gieârusalem cuøng vôùi
nhaø vua. Vua ñaõ trieäu taäp taát caû caùc ñaïi giaùo tröôûng vaø luaät só
trong daân, vaø hoûi hoï cho bieát nôi maø Ñöùc Kitoâ sinh haï. Hoï
taâu nhaø vua raèng: “Taïi Beâlem thuoäc xöù Giuña, vì ñoù laø lôøi do
Ñaáng Tieân tri ñaõ cheùp: 'Caû ngöôi nöõa, hôõi Beâlem, ñaát Giuña,
khoâng leõ gì ngöôi beù nhoû hôn heát trong caùc thaønh trì cuûa
Giuña, vì töï nôi ngöôi seõ xuaát hieän moät thuû laõnh, Ngöôøi ñoù seõ
chaên nuoâi Israrel daân toäc cuûa Ta.'” Baáy giôø Heâroâñeâ ngaàm
trieäu maáy nhaø Ñaïo só tôùi, caën keõ hoûi han hoï veà thôøi giôø ngoâi
sao ñaõ hieän ra. Roài vua ñaõ phaùi hoï ñi Beâlem vaø daën raèng:
“Caùc khanh haõy ñi ñieàu tra caån thaän veà Haøi Nhi, roài khi ñaõ
gaëp thaáy, haõy baùo tin laïi cho traãm, ñeå caû traãm cuõng ñeán trieàu
baùi Ngöôøi.” Nghe nhaø vua noùi, hoï leân ñöôøng. Vaø kìa ngoâi sao
hoï xem thaáy ôû Ñoâng Phöông, laïi ñi tröôùc hoï, maõi cho tôùi khi
tôùi nôi vaø ñaäu laïi treân choã Haøi nhi ôû. Luùc nhìn thaáy ngoâi sao,
hoï heát söùc vui möøng. Vaø khi tieán vaøo nhaø, hoï ñaõ gaëp thaáy baø
Maria meï Ngöôøi, vaø hoï ñaõ quì goái xuoáng, suïp laïy Ngöôøi.
Roài, môû kho taøng ra, hoï ñaõ daâng tieán Ngöôøi leã vaät: vaøng nhuõ
höông vaø moäc döôïc. Vaø khi nhaän ñöôïc lôøi moäng baùo “Ñöøng
trôû laïi vôùi Heâroâñeâ,” hoï ñaõ qua ñöôøng khaùc, trôû veà xöù sôû mình.

Đó l

Đó l

Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa.

Lôøi Chuùa. Laïy Chuùa Kitoâ, ngôïi khen Chuùa.

�

�

ALLELUIA

PHUÙCAÂM

Mt 2:2

Mt 2:1-12
Baøi trích Phuùc AÂm theo Thaùnh Mattheâoâ.
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 6 -2013 613-1-2013đến Chúa Nhật-1

3. ÒNG HOPE COMMUNIT :
Sinh Hoạt trong tuần:
VĂN PH Y - 714-265-1181 Thứ 2 - Thứ 6: 9 am – 6 pm

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

2. :ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CÁC SINH HO T T I TRUNG TÂM CÔNG GIÁOẠ Ạ

Thứ 2 -Thứ 7:
ứ :
ứ :

Thứ Bảy:

Th Tư
Th Sáu

9 am - 10 am
-

3 pm - 4 pm
-

7 pm 8 pm

8:45 am 9 am

Thánh Lễ
ầ ấ .

ấ ứ ẹ

Ch u và Kh n Các Thánh TĐ

Kh n Đ c M La Vang
Kính Lòng Thương Xót Chúa

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

DANH SAÙCH CAÙC LM / VN MUÏC VUÏ CHO GIAÙO XÖÙ MYÕ
- LM. Nguyeãn Uy Syõ St. Martin De Porres Church 714-970-2771

St. Mary s by the Sea Church
714-639-2900

- LM. Chu Vinh Quang 714-536-6913
- LM. Trònh Minh Thaùi Holy Family Cathedral Church
- LM. Martin Nguyeãn Hieäp St. Angela Merici Church 714-529-1821
- LM. Vieät Peter Hoà Marywood Pastoral Center 714-282-3082
- LM. Anthony Hieán Vuõ St. John Neumann Church 949-559-4006
- LM. Phaïm Chris Quoác Tuaán St. Hedwig Church 562-430-0509
- LM Quaân Traàn Our Lady of Mt. Carmel Church 949-673-3775
- LM. Nguyeãn Tieán Bình Marywood Pastoral Center 714-282-3000
- LM. Bill Tuyeàn Cao St. Justin Martyr Church 714-774-2595
- LM. Vuõ Theá Toaøn University of California, Irvine 949-856-0211 x05
- LM. Traàn Loäc St Timothy Church 949-249-4091
- LM. Phan Taán Khôûi St. Pius V Church 714-522-2193
- LM. Traàn Martin Ñöùc 562-691-0533
- LM. Taï Anh Kieät St. Nobert Church 714-637-4360
- LM. Buøi Tuaán St. Joachim Church 949-574-7400
- LM. Leâ Duy St. Anne Church, Seal Beach 562-431-0721
- LM. Joseph Chuaån Nguyeãn St. Anne Church, Santa Ana 714-835-7434
- LM. Benjamin Traàn San Antonio de Padua Church 714-974-1416
- LM. Benjamin Diep Hoang Saint Anthony Claret Church 714-776-0270
- LM. Joseph Ngöõ Tröông Our Lady Queen of Angels Church 949-219-1410

’

Our Lady of Guadalupe Church, La Habra

Chúa Nhật 06-01-2013

Thứ 10-01-2013

Thứ Bảy 12-01-2013

Chúa Nhật 13-01-2013

- Dòng Ba Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am 12:30 pm
- ế ình . . . . . . . . . . . 09:00 am – 12:30 pm
- Hội Thánh Gia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:00 pm – 05:00 pm

- Cursillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm
- ình Nazaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm – 09:00 pm

- Hiệp Sĩ Columbus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am – 11:00 am
- Lớp Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 am -  04:00 pm

- Đ ng Hương Qu n C ng . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 04:00 pm

–
Thăng Ti n Hôn Nhân Gia Đ

Gia Đ

ồ ầ ố

Năm

- When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days
of King Herod, behold, magi from the east arrived in
Jerusalem, saying, “Where is the newborn king of the Jews?
We saw his star at its rising and have come to do him
homage.” When King Herod heard this, he was greatly
troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief
priests and the scribes of the people, he inquired of them
where the Christ was to be born. They said to him, “In
Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the
prophet: And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means
least among the rulers of Judah; since from you shall come a
ruler, who is to shepherd my people Israel.” Then Herod
called the magi secretly and ascertained from them the time of
the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said,
“Go and search diligently for the child. When you have found
him, bring me word, that I too may go and do him homage.”
After their audience with the king they set out. And behold, the
star that they had seen at its rising preceded them, until it
came and stopped over the place where the child was. They
were overjoyed at seeing the star, and on entering the house
they saw the child with Mary his mother. They prostrated
themselves and did him homage. Then they opened their
treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and
myrrh. And having been warned in a dream not to return to
Herod, they departed for their country by another way.

Today's Gospel relates the story of the Magi
coming far away from the East to Bethlehem to worship Jesus.
Because they did not know where Jesus was born, they came to
King Herod and asked him, making the King and his people
feeling disturbed. When the three Magi found Jesus, they did
him homage and went back to their country by other ways
because they were warned in their dreams not to return to
Herod.

1- What is the significance of the homage to Jesus by the
Magi from the East?

2- What do gold, frankincense, and myrrh symbolize for?

Tóm lược

Suy niệm

Thực Hành

: -

:

:

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại sự việc các nhà
ạo sĩ, từ ph ng ng ến ể thờ lại Chúa Giêsu, nh ng

không biết Chúa ợc sinh ra ở u. Các Ngài i hỏi vua
Hêrôdê, làm cho vua và cả triều thần phải bối rối. Sau khi tìm
gặp Chúa Hài ồng, các ông thờ lạy Ng ời. ợc thiên thần
báo mộng, các ông i ờng khác mà về n ớc.

1- Việc các ạo sĩ từ ph ng ng ến thờ lạy Chúa Hài
ồng có ý nghĩa gì?

2- Vàng, nhũ h ng và mộc d ợc t ợng tr ng cho iều gì?

Hãy làm một việc tốt dể giúp ở một ng ời
ch a biết Chúa.

Đ Đô đ đ
đâ đ

Đ
đ

Đ Đô đ
Đ

đ

đ

ươ ư
đư

ư Đư
đư ư

ươ

ươ ư ư ư

ư
ư

Summary

Reflection:

: -

-

Trẻ em

Cầu Nguyện

:- Hãy i viếng máng cỏ và ọc một kinh Sáng
Danh cầu cho hòa bình trên thế giới.

Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, khi x a Chúa ã
dùng ánh sao lạ ể dẫn ờng cho các ạo sĩ ến thờ lại Chúa.
Xin Chúa hãy giúp chúng con sống và hành ộng theo những
gì Chúa dạy ể những ng ời chung quanh nhận ra Chúa trong
chúng con.Amen.

đ đ

đ
đ đ đ

đ
đ

Living God's Words this week

Youth

Prayer

: -

: -

: -

Do a good deed to help
someone who does not hear of Jesus.

Visit the manger and say the Glory Be to The
Father prayer to pray world peace.

Dear the Infant Child Jesus, You used the bright
star to lead the ways for the Magi to come and worship You.
Please help us to live and act according to what you've taught
us, so that through us, other people will be able to recognize
You. Amen.

: - ư
đư

ư

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH.
EPIPHANY OF THE LORD (C).

Matthew 2:1-12
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Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 183

Ban Mục Vụ Xã Hội, Cộ ồng Công Giáo, Giáo Phận
Orange Thông Báo và Kính Mời.

Văn ph

đ n h Năm lúc 9:30

ể ấ ở ờ ệ ặ

đ a các
nhómgiúp homeless, nhóm thămvi

y SáuMai VănM nh đ

LA.Đ
ng

Đ giúp đ n
sau đây.Ai mu n giúp đ

Trung Tâm Công Giáo, check xin đ

đ a đi

n Nam đ
tháng 12, 2012 cho đ

c ôngLýVănMinh 71

đ

u thai nhi
đ

thăm
vi

òng Trung Tâm sẽ nhận ớ

ữ ạ ố ự ọ ế òng
TTCG ghi danh từ thứHai ế t ứ am – 4 pm.

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

hội ầ ủ ề ệ ắ ở ọ ệ ọ
ớ ự ị ả ạ ự ế ớ ả

ệ ặ ứ ình c ụ ể ậ ồ ố
t

. Hoặc trên Website:
net.

ậ ấ ả ữ ờ ố ớ
ờ ố ặ ữ ờ ố
ế ớ ờ ề ả ự ọ

Trong phiên họp ngày 14/11/2012, với sự ại diện củ
ệ ỡng lạo, nhóm tôn trọng

sự số Thầ ạ ã nhậ
ều hợp viên cho Ban Mục Vụ Xã Hội thay cho Thầy Phó

Tế ải di chuyển về ồng thời chịMộ ừa là thủ
qũy và giúp liên lạc với các nhóm. Ban Mục Vụ Xã Hội Cộ
ồng cần sự ỡ của tất cả qúy vị trong các công tác từ thiệ

ố ỡ tiền mua thứ ời homeless,
xin gửi về ề Viet Respect
Life.Hiện nay số tiền qũy củaBanMụcVụ XãHội là $2,251.00.

, ị ể ớ
ờngN.Ross St, vàCivicCenter)

ờ ừ
Miề ợ ề Miề ể tránh
những ngày giá lạ ết từ ến hết
tháng 4, 2013. Chúng ta cũng chia sẻ với họ qua những bữ

ỗi tối
. Ai muốn chuẩn bị thứ ời homeless.

Xin liên lạ 4-544-4706.

hằng tuần 2 ngày thứ Ba và thứ Bảy từ
10:00 AM – 12:00 PM tạ ờng

. Xinmời qúi vị tham dự ể cầu nguyện xin Chúa chấmdứt tệ
nạn phá thai và lên tiếng nói cho những ời không thể nói cho
chính họ ợc.Nhờ vào việc cầu nguyện liên lỉ nên nhiề
ã ợc cứu sống.Mọi chi tiết xin liên lạcAnh PhạmRoanh 714-
837-3558 hoặc 714-721-8557.

- Hàng tháng vào thứ Bảy cuối tháng, các bạn trẻ có giờ
ế ờ ở Trung Tâm Nursing Home ở Garden

đơn ghi danh cho l p
.

Nh ng b n nào mu n tham d khoá h c này xin đ n văn ph

. Không hoàn ti n l i sau
khi đ

đ y đ đi u ki n. Xin nh c nh các h c viên ngoài vi c h c
l p D B Hôn Nhân, ph i liên l c tr c ti p v i các Cha Qu n
Nhi mho cChaX nơim ưng đ l p h sơ hôn ph i.

Đơn ghi danh có th l y rang 8 trong t Hi p Thông. Ho c
qua email

Theo giáo lu t, t t c nh ng ngư iCôngGiáomu n bư c vào
đ i s ng hôn nhân, ho c nh ng ngư i không Công Giáo mu n
k t hôn v i ngư i Công Giáo, đ u ph i tham d khoá h c này.

n dư
ng, và nhóm thăm lao xá. n

làm đi
Sơn ph ngMơ v

c ăn cho ngư

m: Downtown Santa Ana, trư c building 676 Ross
St, SantaAna,CA(đư

: Hàng năm ngư i vô gia cư t
n Bác đư c Rescue Mission đưa v

nh sương tuy
a ăn

vàom
c ăn cho ngư

i góc đư

ngư
đư

đư

ng ngư i già, neo đơn

Dự Bị
Hôn Nhân Khoá 183, khai mạc ngày 19-20 tháng 1, 2013

- Hàng tuần vào mỗi thứ Ba và thứ ừ 5:00 PM - 6:00
PM

- Season Homeless People

thứ Sáu, tuần thứ nhất và tuầ thứ ừ
ến 7:00 PM

- Việt Respect Life
Beach Blvd và Hazard

Ave

Hạn
chót ghi danh là ngày 10 tháng 1/2013

www. vncatholic.

n ba t

dubihonnhan@yahoo.com

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.

ng Đ

Feed The Homeless:

Cầu Nguyện Tôn Trọng Sự Sống:

ẻ Em Mồ Côi Và Việ ỡng Lão:

Năm t

6:00 PM
đ

Thăm Các Tr n Dư

Park, Garden Grove, qúy vị muố ến parking lot
Garden Park vào lúc 9:30 sáng thứBả ể

ến từng phòng hát và chúc Giáng Sin ến các cụ và
những bịnh nhân.Và nhữ ẻ emmồcôi.
Xin liên lạcAnhVũHồ714-468-9854

- ế ời già, neo ỗi ngày ở các TT
Nursing Home. Xin liên lạ ể biết ngày giờ ếng theo
từ ị ểmvớiChịTrầnBạchMai 714-270-6246.

- Xin liên lạ ể biết ngày giờ và biết thủ tụ ếng chị
Lê Mai Loan 714-898-8556, Nguyễn Thủy 714-251-7440 hoặc
trực tiế ếnDeaconMartin Ruiz, ProgramsCoordinator, Office
of Restorative Justice / Detention Ministry, Diocese of Orange,
MainOffice: 714-634-9909, Fax: 714-634-9910, email:

Thánh
Giuse PhạmTrọng Tả, Thánh Luca PhạmTrọng Thìn

1538 N. Century Blvd., Santa Ana CA 92703, do Cha Phạm
ChrisQuốcTuấn vàChaMaiKhảiHoàn

Trân trọng kính mời Qúy Cha, Qú
ình nội ngoại thuộcH thì

giờ Thiên Chúa, kính nhớThánhTổTiên và
cầu bình an cho quê h

ng họpmặt;
.

Trong tâm tình cảm tạ ình Thánh Gia ã
xuố ầ ình và từng gi ình của
chúng ta. ờng vụ thiết tha kính mời quý Anh Chị Song
Nguyề ã và ạt trong CT- TTHNGD sắp sếp thờ

ể cùng nhau dâng Thánh Lễ Tạ
ình Thánh Gia là Quan Thầy củ ình sẽ ợc tổ

chức trọng thể tại:
ạ ểm:TrungTâmCôngGiáo.

Thời gian: Thánh Lễ sẽ cử s , ngày Chúa
Nhậ t n

Kínhmời quýSongNguyền cố gắng thamdự ủ.
BanThườngVụ.

ớ ứ ờ ớ ạ ứ
ẽ ắ ầ ả ớ ễ
ứ ậ ễ ệ ố

ị ợ ậ ử ộ
ớ ạ

n tham gia xin đ

h đ

c đ thăm vi
ng đ a đi

c đ c thăm vi

p đ

Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm,

đồng tế.

đ
a đ

n đ đang sinh ho i
gian đ

Đi đi

t 6 háng 1 ăm2013.
đông đ

y ngày 29 tháng 12 đ cùng
các em đi đ

ng ngày dành đi thămcác tr

Và ban thăm vi ng ngư đơn m

Hội Đồng Hương Quần Cống sẽ dâng thánh lễ mừng kính ba
thánh bổn mạng:

y Cụ, Ông Bà, Anh Chị và
gia đ ộiĐồngHươngQuầnCống sắp xếp

đến tham dự để tạ ơn
ươngvà đồng hương.

Sau thánh lễ kínhmời xuống hội trườ dự tiệc đồng
hương

Thiên Chúa và Gia Đ
ng tràn đ y ơn lành cho Chương Tr

Ban Thư

ơn lên Thiên Chúa và Kính
Gia Đ a Chương Tr đư

hành đúng 9:00 áng

ư

ư

�

�

�

�

Th m Lao Xá Và Các Em Trong Juvenile Hall, Orange:ă

mruiz@
rcbo.org

Đồng Hương Quần Cống Mừng Bổn Mạng

Chương Trình Th ế ình - Giáo Phận
Orange Trân Trọng Thông Báo.

Giáo Lý Thêm Sức Cho Người Lớn

vào lúc 10
giờ 45 Chúa nhật, ngày 13-1-2013 tại Trung Tâm Công Giáo,

Ban Điều Hành Hội Đồng Hương Quần Cống ính ờik m .
ăng Ti n Hôn Nhân Gia Đ

L p Giáo Lý Thêm S c cho Ng i L n t i Giáo X Thánh
Linh s b u khai gi ng vào tháng 1 n i Thánh L
Thêm S c vào Chúa Nh t L Hi n Xu ng, ngày 19 tháng 5,
2013.

Quí anh ch ã c lãnh nh n Bí Tích R a T i và Bí Tích
Mình Thánh Chúa, xin ghi danh v i Sr. Cecilia Trang t

òng Giáo Lý 714-963-7871.

t đ ăm 2012, v

em đ đ
i Văn

Ph

Cầu cho các Kitô hữu biết đào sâu trong Năm Đức Tin
này sự hiểu biết về mầu nhiệ ức Kitô và hân hoan làm chứng cho
Ngài vì hồ ức tin.

Cầu cho cộng đoàn Kitô hữu thường bị phân biệ
ối xử tạ ận được nơi Chúa Thánh Thần sức mạnh

của niềm tin và sự kiên tâm bền chí.

�

�

Ý chung:

Ý truyền giáo:

m Đ
ng ân đ

t
đ i Trung Đông nh
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nói cùng Đ
đư c coi như ư ng, thư đư

p, nhưng khi đ
hơn nhi
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Đ

u trư

dư ng như che khu
đánh d i đ

Nhưng t Đ i đư

đây , đ u đư
u Ư
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là Đ

Ngư nơi
c đ Đ đư

đư dân đư

ên Chúa
đư cưng

Maria đư

Đ đư
m vui đ

nên nơi cư ng đư
hành đ Đ

t đ Đ
đ

t thái đ

đư c đưa vào m đ

n đư
a đ

Đ
tương t như Như v

a Thiên
Chúa đ đ nơi an toàn c ,
đ t đ t vùng đ

đư
Đ

ugương

i Thiên Chúa và hành đ

ứcMẹMaria. Thoáng nhìn, từ “hãy vui lên,”
ợ một lời chào bình th ờ ờng ợc dùng

trong thế giới Hy Lạ ọc trong bối cảnh của truyền
thống Thánh Kinh, từ này có một ý nghĩa sâu xa ều.
Cùng một từ này xuất hiện bốn lần trong bản Cự ớc bằng
tiếng Hy Lạp và luôn luôn ợ một lời công bố vui
mừng về sự xuất hiện củ ấngThiên Sai (x. Xp 3:14, Ge 2: 21;
Dcr 9:9,Ac 4:21). Lời Thiên Sứ chào ứcMẹMaria là một lời
mời vui mừng, một niềm vui cả thể, lời ấy công bố việc chấm
dứt nỗi buồn mà thế giới ải chị ớc sự giới hạn của
cuộc sống, sự khổ, cái chết, sự tàn ác và bóng tối của sự dữ,
là nhữ ều ờ ất ánh sáng của sự tốt lành của
Thiên Chúa. Nó làmột lời chào ấu sự khở ầu của Phúc
Âm, củaTinMừng.

ại sao ức Mẹ lạ ợc mời vui mừng theo cách
này? Câu trả lời nằm trong phần thứ hai của lời chào:

Ở cũng thế ể hiể ợc ý nghĩa của thuật ngữ
này, chúng ta phải trở về với Cự ớc. Trong Sách Xôphônia,
chúng ta tìm thấy cách diễn tả này:

(3:14-17). Trong những lời này cómột lời hứ dành
cho dân Israel, cho thiếu nữ Sion: Thiên Chúa ấng CứuThế
và sẽ ở giữa dân ời, cung lòng thiếu nữ Sion. Trong
cuộ ối thoại giữa thiên sứ và ứcMẹ, chính lời hứa này ợc
thể hiện: ức Mẹ Maria ợc ồng hóa với ợc kết hôn
cùng Thiên Chúa, Mẹ thực sự là hiện thân của thiếu nữ Sion;
trong Mẹ sự mong chờ việ ến lần sau hết của Thi
ợc thể hiện, trongMẹThiênChúa hằng sống ụ.
Trong lời chào của thiên sứ, ức Mẹ ợc gọi là

; trong tiếng Hy Lạp, từ “ân sủng”,
có cùngmột ngữ với từ “niềmvui”. Trong cách diễn tả này
nguồn gốc niềm vui của ức Mẹ cũng ợc làm sáng tỏ thêm:
niề ến từ ân sủng, nghĩa là, từ sự hiệp thông với Thiên
Chúa, từ việc có một mối liên hệ sống còn với Ngài, từ việc trở

ụ của Chúa Thánh Thần, từ việc hoàn toàn ợc
hình thành bởi ộng của Thiên Chúa. ức Mẹ Maria là
tạo vậ ã mở rộng cửa cho ấng Tạo Hóa của mình mộ
ộc nhất vô nhị,Mẹ ã phó thácmình trong tayNgài, mà không
giới hạn. Mẹ sống hoàn toàn bởi và trongmối liên hệ với Chúa;
Mẹ sống trong mộ ộ lắng nghe, chú tâm nhận ra những
dấu chỉ củaThiênChúa trong cuộc hành trình của dânNgài;Mẹ
ợ ột lịch sử ức tin và hy vọng vào lời hứa của

Thiên Chúa, là ều tạo thành kết cấu của cuộ ời Mẹ. VàMẹ
tự ý tuân phục lời Mẹ ã nhậ ợc, tuân phục thánh ý Chúa
trong sự vâng phục củ ức tin.

ThánhKýLuca kể lại câu chuyện của ứcMẹmột cách tinh
tế ự câu chuyện của ôngAbraham. ị Tổ Phụ

ại là cha của các tín hữu, ã ại lời mời gọi củ
ể rời bỏ vùng ấtmà ông sống, ủa ông

ể bắ ầu cuộc hành trình dẫn ếnmộ ất mà ông không
biết và chỉ ợc sở hữu bằng lời hứa của Thiên Chúa, cũng thế,
ức Mẹ hoàn toàn tín thác vào lời mà sứ giả của Thiên Chúa

công bố và trở thànhmẫ vàmẹ của tất cả các tín hữu.
Tôi muốn nhấn mạnh ến một khía cạnh quan trọng khác:

việc mở linh hồn ra vớ ộng của Ngài

chaîre

“Chúa ở
cùng bà.”

“Mừng vui lên, hỡi thiếu nữ
Sion ... Chúa là Vua của Israel ở giữa Chúa là
Thiên Chúa ở giữ ột ấng Cứu Thế oai
hùng”

“ ấng ầy ân sủng” charis

đang ph
đau

ng đi

Đ đ

c đ

Đ

căn

t cách
đ

đi c đ
đ

vĩ đ đ đáp l
đang
đ

đ

đang
Đ

Đ

ngươi ...
ngươi đang a ngươi, m

đ

trong đ a con
ngư a Đ

Thánh Tông Đ
đ

ức tin cũng bao gồmyếu tố bóng tối. Mối liên hệ củ
ời với Thiên Chúa không xóa bỏ khoảng cách giữ ấng

Tạo Hóa và tạo vật, không loại bỏ ều mà ồ
Phaolô xác quyết là việc ối diện với sự sâu thằm của sự khôn

đi

ngoan của Thiên Chúa:
(Rom

11: ỉ nhữ ờ ức Mẹ -

ợc tự ổi sứ
mệnh của ời. Và lời “xin vâng” của ức Mẹ Maria với
Thánh ÝThiên Chúa, trong sự vâng phục củ ức tin ợc lặ

ặp lại trong suốt cuộ ời Mẹ ến giây phút
nhất, là giây phút củaThánhGiá.

“Phán quyết của Ngài làm sao mà hiểu
thấ ờng lối của Ngài làm sao mà dò ợc!”u, và đư đư

33). Nhưng ch ng ngư i như Đ

đư
Ngư Đ

a đ , đư p
đi l c đ , cho đ khó khăn

hoàn toàn mở
lòng ra cho Thiên Chúa, mới có thể chấp nhận Thánh Ý của
Thiên Chúa, ngay cả khi ý ấy còn bí ẩn, thậm chí cả khi nó

ờng không phù hợp với ý riêng của chúng ta và là một ỡ
thâu qua tâm hồ ới

ức Mẹ khi dâng Chúa Giêsu ền Thờ (Lc 2:35). Cuộc
hành trình ức tin của ông Abraham bao gồm giây phút vui
mừng vì hồng ân có con trai của ông là ời
gian của bóng tối, khi phải ể thực hiệnmột hành
vi nghịch lý: òi ông phải hiến tế ứa con trai mà
Ngài mới ban cho ông. Trên núi, thiên sứ ra lệnh cho ông:

(St 22:12); lòng
ởng của ôngAbraham vào sự trung thành với lời hứa

của Thiên Chúa vẫn trọn vẹn ngay cả khi lời Ngài bí ẩn và khó
hiểu, hầ ể nào chấp nhận nổi. Với ứcMẹMaria
cũng thế ức tin củaMẹ sống niềmvuiTruyề
phải ối của việc ủa ConMẹ ể ạ ến
ánh sáng của sựPhụcSinh.

Cuộc hành trình ức tin của mỗ ời chúng ta cũng giố
ế: chúng ta gặp những giây phút

a cũng gặp phải nhữ ạn ờngmà ờ
ắng mặt, sự im lặng củ ặng tâm hồn chúng ta và
ThánhÝ củaNgài không phù hợp với ýmuốn của chúng ta, vớ
ều chúng ta muốn. ở lòng ra cho

ThiênChúa, càng nhậ ức t ặt
niềm tin vào ông Abraham và ức Mẹ - thì Ngài
càng làmcho chúng ta có khả ể sống bất kỳ tình trạng
nào của cuộc sống trong bình an và sự chắc chắn của lòng trung
thín và tình yêu của Ngài, nhờ sự hiện diện của Ngài.
ề cái tôi và các dự tính củamình ể

Lờ ớng dẫn nhữ ởng ộng
củamình.

Tôimuốnmột lần nữa dừng lại ởmột khía cạnh nổi bật trong
những ờng thuật về thờ ấu của Chúa Giêsu Thánh
Luca ã kể lại. ứcMẹMaria vàThánhGiuse con trai của
các ngài lên Giêrusalem, lên ền Thờ ể dâng hiến ời cho
Chúa ịnh của Lề Luật Môsê:

(Lc 2:22-24). Cử chỉ
này của Thánh Gia có một ý nghĩa sâu xa ế ọc
trong ánh sáng của sự hiểu biết phúc âm về Chúa Giêsu k

ời lên ời hai tuối, sau ba ngày tìm kiế ợc tìm thấy
trong ền Thờ ạo với các vị thầy (Tiến Sĩ). ể trả lời
những lời ầy lo lắng của ứcMẹMaria vàThánhGiuse:

Chúa Giêsu nói một cách bí ẩn:

(Lc 2:48-49). ề ời
một ời con ở Chúa Cha sở hữu, ở nhà của Chúa

Cha. Mẹ Maria phải canh tân ứ Mẹ
“xin vâng” trong biến cố Truyền Tin; Mẹ phải chấp nhận việc
dành ật và riêng củaChúaGiêsu;Mẹphải biết
ể ời Con mà Mẹ ã sinh ra

thư lư i
gươm n, như ông già Simêôn nói tiên tri v
Đ trong Đ

đ
Isaac, nhưng cũng là th

lên núiMoria đ
Thiên Chúa đ

hoàn
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u như không th
, đ nTin, nhưng cũng

đi qua bóng t đóng đinh c , đ đ t đ

đ i ngư ng
như th ánh sáng, nhưng chúng
t ng đo đư Thiên Chúa dư ng như
v a Ngài đè n

Nhưng chúng ta càng m
nmónquà đ in, càng hoàn toàn đ

Ngài - như Đ
năng hơn đ

Nhưng
đi ó có nghĩa là đi ra ngoài , đ

i Chúa là ánh sáng hư ng tư tư và hành đ

tư i thơ như
đ

Đ đ Ngư
theo quy đ

hơn n u chúng ta đ
hi

Ngư mư m, đư
đàm đ

đ

u đó có nghĩa là, Ngư
như ngư nơi mà

đ c tin sâu xa trong đó thưa

ưu tiên choCha th
cho ngư

đ

Đ

i
đi

đón

u đ

Đ đem

Đ Đ
Đ

Đi

đ đ

“ ừ ộng tay vào ứa trẻ! ừng làm hại nó! Bây giờ Ta biết
rằng n kính sợ Thiên Chúa, vì ng ã không tiếc con trai
của , con trai duy nhất của ”

“Tất cả con trai ầu
lòng ều phải ợc thánh hiến cho Chúa”

“
ạ ối xử với cha mẹ ế? Con coi, cha con và

mẹ ã lo lắng tìm con!” “Tại
sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con phải ở nhà
của Cha con sao?”

Đ ng đ
gươi ươi đ

ngươi ngươi

đ
đư

Con
ơi, sao con l như th

đ Đ

đ

i đ
đ

do theo đu

(... tiếp theo trang 1)

(xem tiếp trang 7)
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(tieáp theo trang 6)

(Xem tiếp trang 8... tin tức)

Đ ng đi
Đ con đư

như th
ành đ

t thái đ cơ b Đ ng trư

toàn năng c
, thư

Như th
đư

ối diện với tất cả nhữ ều này, chúng ta có thể tự hỏi:
làm thế nào mà ức Mẹ có thể sống ờng này cùng Con
Mẹ với một niềm tin rất mạnh mẽ ế, ngay cả trong bóng
tối mà không mất lòng hoàn toàn tín thác vào h ộng của
Thiên Chúa? Cómộ ộ ản mà ứcMẹ áp dụ ớc
những gì xảy ra trong cuộc ời Mẹ. Trong lúc Truyền Tin, Mẹ
bối rối khi nghe

nàn của
một Hài Nhi. Sự ủa Thiên Chúa, ngay cả trong ời
sống của chúng ta, hoạ ộng với sức mạnh ờng âm thầm,
của chân lý và tình yêu. ế ức tin cho chúng ta biết rằng
sứcmạnh củaHàiNhi ấy cuối cùng sẽ khắc phục ợc sự huyên
náo của các quyền lực thế gian.

đ

đ
t đ

, đ

những lời củaThiên Sứ, sự sợ hãimàmộ ời
cảm thấy khi ợc sự gần gũi củaThiên Chúa chạ ến
không phả ộ của nhữ ời sợ hãi tr ớc những gì
Thiên Chúa có thể òi hỏi. ức Mẹ suy nghĩ, Mẹ tự hỏi về ý
nghĩa của lời chào này (x. Lc 1:29). Từ Hy Lạ ợc sử dụng
trongTinMừ ể ịnh “sự suy nghĩ” này là
gợi lại gốc của từ “dialogue - ối thoại”. ều này có nghĩa
ứcMẹ cómột cuộ ối thoại thânmật với Lời củ
ã ợc công bố, Mẹ không kể ến Lời ấy cách phiến diện

Mẹ ngừng lại, ể cho Lời ấy thấm vào trí khôn và tâm
hồnMẹngõ hầu hiểu những gì Chúamuốn từMẹ, là ý nghĩa của
lời công bố. Chúng ta tìm thấy một lời khác nói về ộ nội
tâm của ức Mẹ ớc ộng của Thiên Chúa, cũng trong
TinMừngThánh Luca, khi ChúaGiêsu sinh ra, sau khi cácmụ
ồng thờ lạy. Thánh Luca khẳ ịnh rằng ứcMẹMaria

(Lc 2:19), trong
thuật ngữ Hy Lạp là , chúng ta có thể nói rằng Mẹ
“giữ chung lại”, Mẹ “bỏ chung lại” trong lòngMẹ tất cả những
biến cố ã xảy ra cho Mẹ; Mẹ ặt từng biến cố một, từng chữ
một, từng thực thể một trong toàn bộ và so sánh chúng, gìn giữ
chúng, trong khi nhìn nhận rằng tất cả ến từ Thiên Chúa. ức
MẹMaria không ngừng lại ởmột sự hiểu biết hời hợt ầu tiên về
những gì ảy ra trong cuộc ờiMẹ Mẹ có thể nhìn
một cách sâu sắc , Mẹ ể cho mình ợc chất vấn bởi các
biến cố, Mẹ khai triển chúng, phân biệt chúng và ạt ợc sự
hiểu biết mà chỉ một mình ức tin có thể ảm bảo. Chính lòng
khiêm ờng sâu xa của sự vâng phục củ ức tin của ứcMẹ
Maria, ấ ình ngay cả nhữ ều Mẹ
không thể hiểu về ộng củ ểmặc cho Chúa
khai mở trí khôn và tâm hồnMẹ. Bà Elizabeth, ời họ hàng
Mẹ ã thốt lên:

(Lc 1:44). Chính vì ức tin
củaMẹmàmuôn thế hệ sẽ gọiMẹ là có phúc.

Các bạn thânmến, ại LễGiáng Sinh củaChúamà chúng ta
sắp cử hành, mời gọi chúng ta số ờng và trong sự
vâng phục củ ức tin. Vinh quang Thiên Chúa không biểu lộ
trong chiến thắng và quyền lực của một vị vua, không tỏa sáng
trongmột thành phố thời danh, ệ ngự
trong cung lòng của một trinh nữ, tỏ lộ trong sự nghèo
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“dielogizeto,”

“giữ
tất cả nhữ ều ấy và suy nghĩ trong lòng”

symballon

“Phúc cho ai ã tin rằng Chúa sẽ thực hiện
những gì Ngài ã nói cùng mình”

ng đi

đ
đ

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ -http://giaoly.org/vn
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Một thoáng nhìn về sinh hoạt Giáo Hộ

40 ngàn bạn trẻ tham dự Cuộc Gặp Gỡ Giới Trẻ Âu Châu,
do cộng đoàn Taizê tổ chức tại Roma

i Công Giáo trong
năm 2013 (WHĐ, 28-12-2012)

(VietCatholic News 29-
12-2012)

Những sinh hoạt và sự kiện nào của Giáo Hộ
ẽ trở thành tin tứ ầu trên các ện

truyền thông ở Roma và trên toàn thế giới? Trangmạng Rome
Reports nhậ ị

Một trong những sự kiện nổi bật nhấ 2013 là: ức
Thánh Cha ( sẽ ến Rio de Janeiro (Brasil)
ể cử hànhNgàyGiới Trẻ ThếGiới. Dự kiến sự kiện này sẽ thu
hút khoảng 2 triệu ời trẻ. Tòa Thánh Vatican cho biết rằng
nhân dịp này, có thể ẽ ến ớc Châu Mỹ La-
tinh khác Colombia vàPanama.

sẽ ban hành một T ệp mới về ứ
ây là T ệp thứ trong triều giáo hoàng của ngài.

Ngài sẽ tiếp tụ ẩy mạnh ức Tin, với một số cuộc gặp
gỡ và trình bày, chẳng hạn vào ngày 15 tháng 6, ngài sẽ gặp gỡ
và nói về quyề ợc sống, tức là bảo vệ phẩm giá của con

ời từ lúc thụ thai cho ến khi chết tự nhiên.
Ngày 18 tháng 5, sẽ tiếp các ại diện và thành viên của

các phong trào Công Giáo (những tổ chức có các ý t ở
ố ứ Focolare, ặc Sủng,

HiệpThôngvàGiải Phóng.
Ngày 2 tháng 6, sẽ tham dự giờChầuThánhThể trọ

ạ ầ ầu tiên có mọ ời trên toàn thế giới cùng
thamdự chung. Cũng vào tháng 6, lầ ầ sẽ gặp tất
cả các Sứ thầ ể thảo luận về ý nghĩa việc ại diệ ức
GiáoHoàng, nhà lãnh ạo chính trị và tôn giáo.

ời ình trên toàn cầ ến
Roma trong hai ngày 26 và 27 ể ề sự kiện ức tin giúp
họ ợt qua những thử thách hằng ngày ra sao. Và theo thông
lệ ẽ tuyên phong các vị Thánhmớ m
2013, ngài có thể lập “kỷ lục mới” khi tuyên phong 802 vị
Thánh trongmột buổi lễ. là 800 vị tử ạo ởOtranto (Italia),
bị sát hại vì ức tin 1480; cùng với vị ầu tiên
của Colombia là Mẹ Laura và vị nữ tu ời Mexico là Chân
p ớcMariaGuadalupe.

ời ta mong rằ sẽ thực hiệ ầ ủ lịch làm việc
củ , dù ngài sẽ tròn 86 tuổ Và ngài sẽ
trở thành 1 trong 4 vị Giáo Hoàng nhiều tuổi nhất trong lịch sử
GiáoHội.

Trong n có 10HồngYsẽ tròn 80 tuổi không
còn quyền bầu Giáo Hoàng. ến ngày 25-12-2013, số HồngY
cử tri sẽ là 109 vị. Có lẽ ứcThánhCha sẽ ặt thêmcácHồngY
mới vào cuối tháng 11, khi bếmạc ứcTin.

Từ ến 02-01-2013, thành phố Roma tiế
ảng 40 ngàn bạn trẻ tựu về ể tham dự cuộc Gặp Gỡ Giới

Trẻ Âu Châu lần thứ 35, do cộ ổ chức. Những
sinh hoạt chính trong 6 ngày họp bạn gồm: cầu nguyệ
ống kinh nghiệm cộ ứ, chia sẻ nếp sống tạ

ình, các cộ òng tu.
Những buổi cầu nguyệ ợc tổ chức mỗi ngày từ 2

giờ ến 7 giờ tối, tại cácNhàThờ lớn ở ÐềnThờ
Thánh Phêrô, Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô, Ðền Thờ Ðức
Bà Cả, Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành v.v... Ðặc biệt,
vào tối thứ Bảy 29-12, các bạn trẻ có buổi canh thức cầu
nguyện vớiÐứcThánhCha, tạiÐềnThờThánhPhêrô.
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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

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 / Marriage Preparation Form
Ghi Danh Khoá / ĐánhRegistration Session: X chọn một / Put to choose oneX

Tên /Full Name

Email:

/

Tên Cha/Mẹ/

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

Phái/

Ngày sinh/

Gender:  M   /   F

Địa chỉ/

Điện thoại/

Address:

phone:

Birthdate:

:

Parents:

Nơi sinh Place of Birth

Họ/ ĐLast ệm/ Gọi/Middle First

mm /dd /yy

city / country

� � �

� � �

#183 - 1/19-20/2013 #184 - 3/16-17/2013 #185 - 5/18 -19/2013
#186 -7/20-21/2013 #187 - 9/21-22/2013 #188 -11/16-17/2013

(tiếp theo trang 7... tin tức)

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

Mỗi sáng, các bạn trẻ gặp nh ể cầu nguyện tại các giáo
xứ ổi những khám phá của mình về các dấu chỉ
hy vọng tìm gặ ố ố ầ

ới 2013, các bạn trẻ họ ể cầu nguyện cho hòa
bình thế giới. Thầ ệm Tu viện ởng Cộng
Ðoàn Taizê) ã chia sẻ: “Hy vọng cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Roma
sẽ là một kinh nghiệm sống hiệ ẹ ẽ và chặt chẽ. ớc
mong các bạn trẻ có dịp trải nghiệm Giáo Hộ
ựng tình bạ ợt qua mọ ọi ranh giới, và cảm

nghiệm Chúa Kitô Phục Sinh là Ðấng quy tụ chúng ta.”

Tại Hội Nghị Liên Hộ ồng Giám Mục Á Châu diễn ra tại
Giáo Phận Xuân Lộc (Việt Nam), từ ế

ức Giám Mục Peter Kang U-il (Giám Mục GP Tế Châu, kiêm
Chủ Tịch Hộ ồng Giám Mục Hàn Quố ã lên tiếng xin lỗi
về "tội ác chiế ội Hàn Quố ấ

ớc Việt Nam. Khoảng thời gian từ ến 1974,
ội Hàn Quố ã sát hạ ời dân; và theo nhiều nguồ

ời Việt Nam bị sát hại trong những cuộc
hành quân của lự ợ ứ ã
có tin ồn về sự kiện này, các tổ chức phi chính phủ tại Hàn
Quốc cũng chỉ mới phát hiện các tài liệu về các vụ giế ời mà
thôi. Khi tổng thống Hàn Quố ế ệ

1, ã xin lỗi do nỗi thống khổ ấ
ớc củ ời Việt Nam trong chiến tranh (dù

không chủ ý), nh a số ời Hàn Quốc vẫn không biết về
những tộ ặc về lời xin lỗi của vị cựu tổng thống.
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c năm 1999, làm Giám M

Ngài yêu đ
n nay là Đ c Cha Giuse Hoàng Văn Ti

ức Cha Kang cho rằng nếu Giáo Hộ ến các
vấ ề này thì sẽ chẳ ến, vì chính phủ ờ ới
chiêu bài “an ninh quốc gia.”

Ngài ũ ã ấu tranh trong suố ể phả ối việc
xây dựng mộ ứ hải quân mớ ảo Tế ứ

ợc xem là của hả ự ứ
ợc thiết kế ể làm cảng cho các tàu sân bay của hải quân Hoa

Kỳ. ều này chỉ tạo thêm nhữ ẳng không cần thiết ở
khu vự ũ ở Hoa Kỳ. ức Cha Kang phát
biểu: “Các vị Giáo Hoàng thời hiệ ại không ngừng kêu gọi
giải trừ vũ khí. Tôi tin rằng nhiệm vụ của chúng ta là loan báo và
nhắc nhở ời dân Châu Á học hỏi giáo huấn xã hội của huấn
quyền về hòa bình thế giới.”

Ngày 24-12-2012, Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu ã ợc
Ðức Thánh Cha Bênê ổ nhiệm làm Giám Mục Phó
(với quyền kế vị) Giáo Phận Bùi Chu.

Ðức Cha Tôma Hiệ ại Nam Ðịnh, thụ
phong Linh Mụ ục phụ tá Giáo Phận
Xuân Lộc từ Ngài là Giám Mục thứ 101 của hàng
Giám Mục Việt Nam, và là Giám Mục thứ 14 xuất thân từ Giáo
Hoàng Học Viện Piô X Ðà Lạt. Khẩu hiệu Giám Mục của Ðức
Cha Tôma Hiệu là “ ến cùng” (Ga 13: 1). Giám Mục
chính tòa Bùi Chu hiệ ứ ệm,
74 tuổi.

� ÐTC Bênê íctô 16 bổ nhiệm Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu
làm Giám Mục phó Giáo Phận Bùi Chu

đ
(SD; Vat. 24-12-2012)
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