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DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Ñoâminicoâ Mai Thanh Löông

LM. Joseph Nguyeãn Thaùi

(xem tiếp trang 6)

Số 516Chúa Nhật 20-1-2013 Chúa Nhật II Thường Niên, Năm C
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ời, có những biến cố sẽ làm thay đổi cuộc sống hằng ngày như ra
trường,kếthôn, chịuchức linhmụ ốivới tôi, biếncố làmtôi thayđổi tậngốc rễ,
đó là lúc tôi đối diện với cái chết. Lúc nòng súng lành lạnh của người lính hải tặc
Thái Lankềvàomangtai tôi trênđườngvượtbiên từ ế
ấtMỹ ịnhhướng lại cuộ ời với nhữngcâuhỏi. Sốngở ờ ể làmgì?

Chết rồi sẽ ềumang lại niề ực cho tôi không còn là tình, tiền,
tài, danhvọngnữamà làchínhChúa.Chúa lànguồnvui của tôinhư lời ThánhVịnh
43câ ãnói: “Consẽbước tớibàn thờThiênChúa, tớigặpThiênChúa,nguồnvui
của lòngcon.”

Bài Phúc âmhômnay, Ga 2:1-12, ChúaGiêsu hiện diện trong tiệc cưới Cana là
bằngchứngnói lênniềmvuibắtnguồntừThiênChúa.ChúaGiêsuđã ề
ến ình chủ hôn và những người dự tiệc cưới Cana. Hơn thế nữa, khi làm

dấu lạhoánước thành rượungon,niềmvuiấykhôngchỉ ìnhchủ hôn,mà
cònđượcnhân lên rộnghơn, choĐứ ồ, vànối dài đếnngàyhôm
nay, chotấtcảcácKitôhữumỗikhi thamdựThánhLễ.Bối cảnhcủaphép lạCana là
bối cảnh củamột tiệc cưới. Trong Cựu ướ ể diễn tả tình yêu giữa Thiên Chúa và
dân Do thái, các tiên tri đều dùng hình ảnh đám cưới với hôn phu và hôn thê mà
chính Thiên Chúa là chú rể (Ed 16:1-4; Hs 2:16-25; Is 62:1-5). Đámcưới Cana không
nhắ ến tên của cô dâu chú rểmà nhân vật chính lại là Chú Rể Giêsu. Trong cách
diễn tả biểu tượ ữa tiệc là hình ảnh của niềm vui vào ngày Đấng Thiên Sai
đến như lời tiên tri Isaia đã loan báo trước về Tiệc Cánh Chung: “Ngày ấy, trên núi
này, Đứ ạo binh sẽ ãi muôn dânmột bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu
ngon, thịt béongậy, rượungon tinh chế.” (Is 25:6). ChínhChúaGiêsu cũngđãnhiều
lần dùng hình ảnh bữa tiệ ể nói về Nước Trời; và Ngài tự ví mình như chú rể (Mc
2:19; Mt 9:15; Lc 5:34). Giáo huấn của Ngài là thứ rượumới không thể chứa trong
bầudacũđược (Mc2:22). Thờ ại củ ấngThiênSaiđế ềmvuihoàn toàn
trái ngược với thời củaCựuước:một chủ rểbất lực vì thiếu rượumàchỉ còn cónước
không sạch, không uống được, chỉ ể rửa. Nước trong sáu chum, số 6 biểu tượng
của sự bất toàn. Thật làmột bối cảnh buồn bã, dở hơi củamột chú rể bất lực thiếu
rượu. Thiều rượu nồng nàn là dấu thiếu tình yêu và thiếu niềm vui. Trong bối cảnh
này ơn cứ ộ của Chúa Giêsu đem lại một nguồn vui vô cùng quý giá và phong
phú.Sáuchumnướcbiếnthànhrượuhảohạngtuyệtvời,uống làmsaohếtkhiđám
cướ ãngàsay, ểnói lênsựphongphúdưdậtcủathờ ạiThiênSai.

Trong bàn tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu biến rượu thành Máu Ngài. Mỗi lần
tham dự Thánh Lễ là một lần dự tiệc chuẩn bị cho Bữa Tiệc Thiên Quốc. Khi dâng
Thánh lễ, hiệp ý cùng toàn thể triều thần thiên quốc, với lời khuyên nhủ của Mẹ
Maria: “Hãy làm ều Ngài bảo.” Ngài đã dạy chúng ta rằng “Hãy làm việc nàymà
nhớ ế ứcMaria đưa chúng ta đến với ChúaGiesu vàmời gọi chúng ta thực
hiệnýmuốncủaNgài trongtiệcThánhThể.

Lm Joseph Nguyễn Thái.
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“Thiên Chúa ban tặng món
quà hết sức cao cả, đó là quà
tặng chính Ngài”.

TrongMùa Giáng Sinh, chúng
ta cử hành mầu nhiệm “Nhập
Thể” ThiênChúa làmngười -mầu
nhiệm Ngôi Hai, Con Thiên Chúa
đ

để cứu độ chúng ta. Nhờ
Người, chúng ta cũng được trở
nên nghĩa tử làm con của Thiên
Chúa Cha trên trời. QuaThánhTử
HàiNhi nơi hang đáBêlem,Thiên
Chúa ban tặng cho chúng ta một
ơn huệ hết sức cao sang, đó là quà
tặng chính Ngài. V

ười như chúng ta, để chia sẻ
cuộc sống và trao đổi thần linh với
con ngườimột cách vẹn toàn nhất.
Mầu nhiệm cao cả này mạc khải
sự thật và chiều sâu của t

Chúa dành cho mỗi người
chúng ta. Ngài cũng mời gọi
chúng ta đáp trả lại t

đức tin vào sự thật và
khi chấp nhận Lời Ngài
thực hiện trong đời sống thường
nhật. Trong khi suy niệm mầu
nhiệm Nhập Thể, chúng ta nh

một Adong mới,
con người hoàn hảo, Đấng tái
s nh, khôi phục địa vị con người
nên giống h

ã “mặc lấy xác phàm” (cf. Jn
1:14)

ì phần rỗi
chúng ta, Thiên Chúa ã làm
ng
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Thiên

ình yêu của
Ngài trong

ìn
thấy

i
ình ảnhThiênChúa và

đ

đem ra

Đức Kitô,



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 516 � 3

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

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

Nkm 8:2-4a, 5-6, 8-10

1 Cor 12:12-30

Lc 1:1-4, 4:14-21

Ngày      tháng    năm 201

Nh  t I I Thư ng Niên, Năm C

27 1 3

Chúa ậ I ờ

- Chúa Nhật 20-01-2013 Chúa Nhật II Thường Niên, Năm C
- Thứ Hai 21-01-2013 Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo
- Thứ Tư 23-01-2013 Thánh Vinh-sơn, phó tế, tử đạo
- Thứ ờ ụ

ế ĩ ộ
- Thứ Sáu 25-01-2013 ồ ở ạ
- Thứ Bảy 26-01-2013 Thánh Timôthê và Thánh Titô, giám mục
- Chúa Nhật 27-01-2013 Chúa Nhật III Thường Niên, Năm C

Năm 24-01-2013 Thánh Phanxicô đ Xan, giám m c,
ti n s H i Thánh
Thánh Phaolô Tông Đ Tr L i

�

�

�

BAØI ÑOÏC I

ÑAÙPCA

BAØI ÑOÏC II

Is 62:1-5
Baøi trích saùch tieân tri Isaia.

Tv 95:1-2a, 2b-3, 11-12,13

Haõy ca ngôïi Chuùa baèng moät khuùc ca môùi,
Hôõi hoaøn vuõ, haõy ca ngôïi Chuùa,
Haõy ca ngôïi Chuùa, toân vinh danh thaùnh Ngöôøi.

Ngaøy qua ngaøy, haõy loan truyeàn ôn cöùu ñoä cuûa Ngöôøi,
haõy loan truyeàn vinh hieån Ngöôøi giöõa moïi nöôùc,
vaø nhöõng vieäc laï luøng Ngöôøi giöõa caùc daân.

Caùc taàng trôøi haõy hoan laïc vaø traùi ñaát haõy nhaûy möøng,
bieån vaø muoân loaøi döôùi bieån haõy chuyeån ñoäng;
caùnh ñoàng vaø nhöõng caây coái trong caùnh ñoàng
haõy vui töôi, vaø caây coái trong röøng xanh
haõy nhaûy möøng tröôùc nhan Chuùa

Vì Ngöôøi ñeán xeùt xöû theá gian,
Ngöôøi seõ xeùt xöû toaøn theá giôùi trong söï coâng minh,
vaø xeùt xöû moïi daân theo chaân lyù cuûa Ngöôøi.

1 Cr 12:4-11
Baøi trích thô thöù nhaát cuûa Thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà gôûi tín

höõu Coârintoâ.

Vì Sion, toâi seõ khoâng im tieáng, vaø vì Gieârusalem, toâi seõ
khoâng nghæ ngôi, cho ñeán khi Ñaáng coâng chính xuaát hieän nhö
aùnh saùng, Ñaáng cöùu ñoä Sion ñeán nhö ngoïn ñuoác saùng ngôøi.
Moïi daân toäc seõ thaáy Ngöôøi laø Ñaáng coâng chính cuûa ngöôi, vaø
moïi ñeá vöông seõ thaáy vinh hieån Ngöôøi. Chính Chuùa seõ ñaët
cho ngöôi moät teân môùi. Ngöôi seõ laø trieàu thieân vinh hieån
trong tay Chuùa, vaø vöông mieän quyeàn bính trong tay Thieân
Chuùa ngöôi, Ngöôi seõ khoâng coøn goïi laø keû bò ruoàng boû, vaø ñaát
ngöôi seõ khoâng coøn goïi laø choán hoang vu. Ngöôi seõ ñöôïc goïi
laø: “Keû Ta öa thích.” Vaø ñaát ngöôi seõ ñöôïc goïi laø ñaát coù daân
cö, vì ngöôi ñeïp loøng Thieân Chuùa vaø ñaát ngöôi seõ coù daân cö.
Thanh nieân seõ ôû cuøng trinh nöõ, vaø con caùi ngöôi seõ ôû trong
Ngöôøi; ngöôøi choàng seõ vui möøng vì vôï, Thieân Chuùa ngöôi seõ
vui möøng vì ngöôi.

(3)

Anh em thaân meán, coù nhöõng hoàng aân khaùc nhau, nhöõng
vaãn laø moät Thaùnh Thaàn; coù nhieàu chöùc khaùc nhau, nhöng
chính laø moät Chuùa; vaø coù nhöõng haønh ñoäng khaùc nhau, nhöng
chính laø moät Thieân Chuùa, Ngöôøi thöïc hieän heát moïi caùi trong
moïi ngöôøi. Ôn Thaùnh Thaàn ban cho moãi ngöôøi moãi khaùc,
coát ñeå möu caàu coâng ích. Ngöôøi thì ñöôïc Thaùnh Thaàn cho lôøi
khoân ngoan, keû khaùc thì ñöôïc lôøi thoâng minh, theo cuøng moät
Thaùnh Thaàn; ngöôøi khaùc ñöôïc ñöùc tin, trong cuøng moät Thaùnh

Đ ơoù laø Lôøi Chuùa. T n Chuùa.

Ñ. Haõy loan truyeàn nhöõng vieäc laï luøng cuûa Chuùa giöõa
caùc daân.

Ñ.

Ñ.

. Ñ.

Ñ.

ạ

Thaàn; keû khaùc nöõa ñöôïc ôn chöõa beänh, trong cuõng moät Thaùnh
Thaàn ñoù; coù ngöôøi ñöôïc ôn laøm pheùp laï, coù keû ñöôïc ôn tieân
tri, ngöôøi khaùc ñöôïc ôn phaân bieät caùc thaàn trí; coù ngöôøi ñöôïc
ôn noùi nhieàu thöù tieáng; ngöôøi khaùc ñöôïc ôn giaûi thích caùc thöù
tieáng. Nhöng cuøng moät Thaùnh Thaàn duy nhaát thöïc hieän taát
caû nhöõng ñieàu ñoù. Ngöôøi ban phaùt ôn rieâng cho moãi ngöôøi
theo nhö Ngöôøi quy ñònh.

Chuùc tuïng Ñöùc vua, Ñaáng nhaân danh
Chuùa maø ñeán, bình an treân trôøi vaø vinh quang treân caùc taàng
trôøi.Alleluia.

Khi aáy, coù tieäc cöôùi taïi Cana xöù Galileâa. Vaø coù meï cuûa
Chuùa Gieâsu ôû ñoù. Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä Ngöôøi cuõng
ñöôïc môøi döï tieäc cöôùi. Vaø boãng thieáu röôïu, meï Chuùa Gieâsu
noùi vôùi Ngöôøi: “Hoï heát röôïu roài.” Chuùa Gieâsu noùi vôùi meï:
“Hôõi baø, toâi vôùi baø coù can chi ñaâu, giôø toâi chöa ñeán.” Meï
Ngöôøi noùi vôùi nhöõng ngöôøi giuùp vieäc: “Heã Ngöôøi baûo gì, thì
phaûi laøm theo.” ÔÛ ñoù coù saùu chum ñaù, duøng vaøo vieäc thanh
taåy cuûa ngöôøi Do thaùi, moãi chum ñöïng ñöôïc hai hoaëc ba
thuøng nöôùc. Chuùa Gieâsu baûo hoï: “Haõy ñoå nöôùc ñaày caùc
chum.” Hoï ñoå ñaày tôùi mieäng, vaø Chuùa Gieâsu baûo hoï: “Baây
giôø haõy muùc ñem cho ngöôøi quaûn tieäc!” Vaø hoï ñaõ ñem ñi.
Khi ngöôøi quaûn tieäc neám thöû nöôùc ñaõ hoùa thaønh röôïu, oâng
khoâng bieát töï ñaâu ra, nhöng nhöõng ngöôøi giuùp vieäc ñaõ muùc
nöôùc thì bieát, oâng môùi goïi taân lang maø noùi: “Ai cuõng ñem
röôïu ngon ra tröôùc, khi khaùch ngaø ngaø thì môùi ñem röôïu
xoaøng hôn. Coøn oâng, oâng laïi giöõ röôïu ngon tôùi giôø naøy.”
Chuùa Gieâsu ñaõ laøm pheùp laï ñaàu tieân taïi Cana xöù Galileâa, vaø
ñaõ toû vinh quang Ngöôøi vaø caùc moân ñeä Ngöôøi tin Ngöôøi.

Đ ơ

Đ

où laø Lôøi Chuùa. T n Chuùa.

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

ạ

�

�

ALLELUIA

PHUÙCAÂM

Lc 19:38

Ga 2:1-12
Baøi trích Phuùc AÂm theo Thaùnh Gioan.

Alleluia, alleluia -
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SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 20 -2013 27-1-2013đến 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 20-01-2013

Thứ Ba 22-01-2013

Thứ 24-01-2013

Thứ Sáu 25-01-2013

Thứ Bảy 26-01-2013

Chúa Nhật 27-01-2013

- Lớp Dự Bị Hôn Nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:00 am – 01:00 pm
- ộ ừ ứ
- Cursillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:30 am – 11:30 am

- ọ ộ ồ 07:00 pm – 09:00 pm

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

- Legio Mariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00 pm 09:00 pm
- Liên Minh Thánh Tâm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm
- Ơn Thiên Triệu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:00 pm – 09:00 pm

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

- Các Bà Mẹ Công Giáo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:30 am – 11:30 am
- Liên Huynh Đa Minh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 am – 11:00 am
- ỗ

H i Th a Sai Đ c Tin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01:30 pm – 05:00 pm

H p C ng Đ ng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gi 1 năm LH Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01:00 pm – 04:30 pm

Năm

–

–

- There was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of
Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the
wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to
him, “They have no wine.” And Jesus said to her, “Woman, how
does your concern affect me? My hour has not yet come.” His
mother said to the servers, “Do whatever he tells you.” Now
there were six stone water jars there for Jewish ceremonial
washings, each holding twenty to thirty gallons. Jesus told
them, “Fill the jars with water.” So they filled them to the brim.
Then he told them, “Draw some out now and take it to the
headwaiter.” So they took it. And when the headwaiter tasted
the water that had become wine, without knowing where it came
from, although the servers who had drawn the water knew, the
headwaiter called the bridegroom and said to him, “Everyone
serves good wine first, and then when people have drunk freely,
and inferior one; but you have kept the good wine until now.”
Jesus did this as the beginning of his signs at Cana in Galilee
and so revealed his glory, and his disciples began to believe in
him.

- Today's Gospel talks about the time when Mary,
Jesus and his disciples attended a wedding in Cana. At the
wedding, there was a shortage of wine for the guests, but
because of Mary's observance, she informed Jesus of the
problem and so, He performed a miracle to make water into
wine. Without Jesus' help, the wedding would halt, the guests
would be unsatisfied, and the bride and groom would be
blamed. Jesus has made the party more enjoyable for everyone
because he acknowledged and paid attention to the people's
needs.

1- What makes Mary realized that the wine was short?

2- “Woman, how does your concern affect me? My hour has
not yet come.” What does this mean?

- Try to pay attention to a

Tóm lược:

Suy niệm:

Thực Hành:

Trẻ em

- Bài Phúc Âm hôm nay kể lại sự việc Chúa
Giêsu, Mẹ ồ ự tiệ ới tại Cana. Trong
buổi tiệc, xảy ra sự việc thiế ợu. Nhờ sự quan tâm của Mẹ
Maria, biết họ thiế ợu, Mẹ báo cho Chúa Giêsu biế
ã biế ớ ợu ngon. Sự thiế ợ ã xãy ra nếu

không có sự can thiệp của Chúa Giêsu thì gia ình củ
ẽ bị mang tiế ới mấ ã ra tay cứu

giúp làm cho buổi tiệc trở ố ẹ ọ ờ
ều hài lòng.

1- Lý do nào khiế ức Mẹ nhận ra họ thiế ợu?
ệ ì ến bà và tôi? Giờ củ

ến.” Câu này có ý nghĩa gì?

- Hãy cố gắ ể ý làm một việ
ờ ình, tr ớc khi họ yêu cầu chúng ta giúp họ.

:- Hãy làm một việ ể ỡ ba mẹ ình.

Maria và các Tông Đ c cư
u rư

u rư t và Chúa
đ n nư c thành rư u rư

ng, đám cư t vui. Và Chúa đ
nên vui hơn, t p hơn và m  i ngư

u rư
2- “Thưa bà, chuy a tôi chưa

đ

c nào đó cho
ngư ư

đi d

u đ
đ a đôi tân

hôn s
t đ i

đ

n Đ
n đó can g đ

ng đ
i than trong gia đ

c đ giúp đ trong gia đ

Summary:

Reflection:

Living God's Words this week:

family member's needs and give him or her a hand before he or
she will have to ask for your help.

- Our beloved Virgin Mary, please help us to be like
you, to have concern for others' happiness and sadness, as well
as the advantage and disadvantage of those around us. Please
let us not be thoughtless or be purposely ignorant toward the
pain and the needs of others. Amen.

Youth
Cầu Nguyện:

:- Do the chore at home to help your parents.
- Lạy Mẹ ẹ,

biế ến niềm vui, nỗi buồn, những thuận lợ
ững bất lợi của nhữ ờ ừ ể con

vô tình hay cố tình làm ng ớc những nhu cầu hay nhữ
ổ củ ời khác.Amen.

Maria, xin giúp con noi gương M
i cũng như

nh ng ngư
ơ trư

a ngư

t quan tâm đ
i chung quanh. Xin đ ng đ

ng đau
kh

Prayer:

CHÚA NHẬT THỨ HAI THƯỜNG NIÊN.
SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME (C).

John 2:1-11
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 1/2013
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

ph
hoàn

tiền lại sau khi đ
đầy 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

Đơn ghi danh có thể lấy ở rang 8 trong tờ Hiệp Thông.
Hoặc qua email

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.

n Ơn Thiên Tri
lên), sinh viên đ c và ngư

ư
u Ơn G

òng TTCG ghi danh từ thứ Hai t
. Không

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

ình c
phối.

t
. Hoặc trên Web-

site: net.
Theo giáo luật, tất cả những

Cha Thái Quốc Bảo, Cha Tạ Kiệt, Cha Tim Nguyễn và Hội
Bảo Trợ & Phát Triể ệu thân mời các học sinh
trung học (14 tuổi trở ại họ ời trẻ muốn
dấn thân phục vụ cho lý t ởng cao cả nhất, tham dự Buổi Tìm
Hiể ọi lúc từ ến 9:00 PM thứ Sáu 25 tháng 1,
2013 tại TTCG, 1538 N. Century Blvd., SantaAna, CA92703.

đến hứ Năm lúc 9:30 am – 4
pm.

6:30 PM đ

Hạn chót ghi danh là ngày 7 tháng 3/2013

dubihonnhan@yahoo.com
www.vncatholic.

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.

Fr. Bao Thai, Fr Kiệt Tạ, Fr. Tim Nguyễn and the
Vietnamese Association for Vocations invite all students high
school and college, confirmation group, youth group,
Eucharistic Group, and other youth who want to serve the
highest ideal, to attend the Call To Serve Discernment
Evening from 6:30 PM to 9:00 PM Friday January 25, 2013 at
the Vietnamese Catholic Center 1538 N. Century Blvd, Santa
Ana, CA 92703. Program as follows:

6:30 pm - 7:15: Arriving, Registration & light Meal
7:15 pm - 7:45: Praise, Worship, Icebreaker &

Introduction
7:45 pm – 8:30: Study, Sharing, Discussion & Reflection
8 30 pm - 9:00: Adoration. Then Adjourning
If you attend please kindly RSVP to one of these priests : Fr.

Bao Thai , Fr. Kiet Ta , Fr. Timothy
. For further information, please call Mr.

Quy at 714-531-8540.

� Buổi Tìm Hiểu Ơn Thiên Triệu / Call-to-serve
Discernemt Evening 6:30 pm -9:00 pm Thứ Sáu 25 Tháng 1,
2013 tại Trung Tâm Công Giáo.

frkta@stnorbertchurch.org
sbdtom@yahoo.com

�

�

�

Thông Báo của Trung Tâm Hồng Y Nguyễn ậ .Văn Thu n
Lớp Dạy Kèm sẽ ợ
Ghi danh cho Lớp Mẫu Giáo tới Lớp 12 ừ ứ H ớ ứ

N 3:30 PM - 6 PM

đư c khai giảng vào -  ,ngày 7 1 2013.
, t th ai t i th

ăm,
Các môn học gồm có khác
ờ

Toán, Anh Văn và các môn trong
trư ng
�

�

Hoàn tất homework, kèm các môn học yếu trong trường theo
yêu cầu.

Mọi chi tiết khác xin liên lạc òng Hope Community
Services 714-265-1181

văn ph

�

�

Thông Báo Của Toà Giám Mục Giáo Phận Orange Liên
Quan Đến Cử Hành Thánh Lễ

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 184

Văn Ph
Đốc Ph

òng Bí Th òa Giám Mục
Giám òng Nhân Sự Giáo Sỹ

Marywood Center,

Lm. Nguyễn Tiến Bình

Dự Bị
Hôn Nhân Khoá 184, khai mạc ngày 16-17 tháng 3, 2013

ư T

òa Giám Mục Orange ã nhận

Câu trả lời là: Theo Giáo Luật khoản 932 và 933, và theo
cuốn Nguyên Tắc Chỉ Nam Linh Mục của Giá

ì òng quay phim, công
viên, hoặc t

òa Giám Mục.
Rất chân thành,

òng Trung Tâ

2811 E. Villa Real Drive.
Post Office Box 14195, Orange, California 92863-1595

Phone: (714) 282-4212 FAX: (714) 282-4202
EMAIL: fr.bnguyen@rcbo.org

Gửi các linh mục toàn giáo phận
11 tháng Giêng, 2013

ã
ã làm phép hay thánh hiến theo

những khoản Giáo Luật 1205-1209 và 1237.

ã

òng Nhân Sự Giáo Sỹ.

Gần đây, T đ

ự ý
quyết định để cử h

Văn ph

được nghi vấn về
những khoản Giáo Luật và nguyên tắc của Giáo Phận liên quan
đến việc cử hành Thánh Lễ trong Giáo Phận. Nghi vấn ấy nằm
trong câu hỏi: Ngoại trừ các thánh đường của giáo xứ và các
trung tâm Công Giáo, ở đâu một linh mục có thể cử hành thánh
lễ?

o Phận Orange,
các linh mục Công Giáo, những vị thực thụ trực thuộc Giáo
Phận Orange, linh mục khách, hoặc các linh mục về hưu trong
giáo phận cần phải tuân theo như sau:

Những thí dụ về nhu cầu cần thiết để được cử hành Thánh
Lễ ngoài thánh đường giáo xứ và các Trung Tâm Công Giáo
bao gồm bệnh tật, tuổi tác hoặc xa thánh đường. Những thí dụ
về nơi mà ở đó không đủ nhu cầu thiết yếu để cử hành Thánh
Lễ v đó không phải là nơi thánh là: ph

ư gia một giáo dân, vân vân. Thánh Lễ cũng không
được cử hành ở nhà quàn, hoặc nơi nghĩa trang không Công
Giáo. Ngay cả các lễ cưới và quinceñeras cũng không được cử
hành ở những nơi không phải là nơi thánh.

Trong những trường hợp hồ nghi, linh mục không được t
ành thánh lễ tại những nơi không phải là nơi

thánh, nhưng nên liên lạc với T

m sẽ nhận đơn ghi danh cho lớp
.

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

Việc cử hành Thánh Lễ phải được cử hành trong một thánh
đường, nguyện đường, hoặc một nơi thánh đ được chỉ dịnh
cho việc thờ phượng đó đ

Ở một nơi không phải là nơi thánh, linh mục chỉ được phép
cử hành Thánh Lễ theo một nhu cầu chính đáng và với phép
ban do thẩm quyền địa phương. Khi một linh mục cử hành
Thánh Lễ ngoài nơi thánh, ngài phải quan tâm và tôn kính đối
với việc dùng bàn thờ xứng hợp, áo dài trắng, khăn thánh, và
các phẩm phục đ được qui định.

Bí thư Đức Giám Mục/ Giám Đốc Ph
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(Xem tiếp trang 8... tin tức)

bi u l ơn g i và s cao c c a ph m giá con ngư i. (cf.

y ni m v m u nhi m cao c
này, ư c g đư c tr n v n luôn
m

ư i.

ể ộ ọ ự ả ủ ẩ ờ Vui
Mừng và Hy Vọng, 22). Trong những ngày cuối của Mùa
Giáng Sinh, chúng ta tiếp tục su ệ ề ầ ệ ả

ớ ì niềm vui mừng của chúng ta sẽ ợ ọ ẹ
ãi trong ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa, khi chúng ta

rập khuôn mẫu sống theo hình ảnh của Con Thiên Chúa làm
ng ờ

AUDIENCEWED., JAN. 9 ONTHE INCARNATION

QUOTE “God gives us the greatest gift possible, the gift
of himself ”

In this Christmas season, we celebrate the “Incarnation”
– the mystery of the Son of God who “became flesh” (cf. Jn
1:14) for our salvation, so that we might become, in him,
adoptive sons and daughters of our heavenly Father. In the
Child of Bethlehem, God gives us the greatest gift possible, the
gift of himself. For our sake, God became one of us, sharing
our human existence to the fullest and giving us in exchange a
share in his own divine life. This great mystery reveals the
reality and depth of God's love for us. It also invites us to
respond to him in a faith which accepts the truth of his word
and shapes our daily lives. In contemplating the mystery of the
Incarnation, we see in Christ the new Adam, the perfect man
who inaugurates the new creation, restores our likeness to
God and reveals our sublime human dignity and vocation (cf.
Gaudium et Spes, 22). As we continue to reflect on this great
mystery in these final days of Christmastide, may we rejoice
ever more fully in the light of the Lord's glory and be ever
better conformed to the image of the Son of God made man.
� Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới Các
Bệnh Nhân 2013 (VietCatholic News)

NhânNgàyThế Giới Các Bệnh Nhân lần thứ 21sẽ được cử
hành trọng thể tại Đền Thánh ĐứcMẹ Altoetting ở miền Nam
nước Đức vào ngày 11-2 (nhằm Lễ Đức Mẹ Lộ Đức), Đức
ThánhChaBênêđíctô 16 đ hằmkêu gọi
các tín hữu tăng cường các hoạt động bác ái trong các cộng
đoànGiáoHội

Đối với các bệnh nhân, nhân viên y tế, các tín hữu Kitô và
mọi người thiện chí, đây là thời điểm ưu tiên để cầu nguyện,
chia sẻ, dâng đau khổ đểmưu ích choGiáoHội, và nhắc nhở tất
cả mọi người cần nhận ra Thánh Nhan Chúa Kitô (Đấng cứu
độ nhân loại qua đau khổ, chịu chết và sống lại) nơi khuônmặt
người anh em đau yếu của m Đức Thánh Cha đề nghị các
tín hữu suy tư về biểu tượng người SamaritanoNhân Lành (Lc
10: 25-37), một dụ ngôn được Thánh Luca thuật lại, giúp ta
hiểu t ương sâu đậm của Thiên Chúa đối với mỗi người,
đặc biệt khi họ bị bệnh tật và đau khổ; đồng thời, cũng hiểu đâu
là thái độ người môn đệ của Chúa phải có đối với tha nhân,
nhất là những người cần được chăm sóc. Cần kín múc từ t
ương vô biên của Thiên Chúa để sống quan tâm đến người

ã công bốmột sứ

.

ình.

ình th

ình
th

điệp n

khác mỗi ngày như người Samaritano Nhân Lành.

NămĐức Tin là cơ hội thuận tiện để tăng cường việc phục
vụ bác ái trong các cộng đoàn Giáo Hội, để mỗi người Kitô
hữu trở thành người Samaritano Nhân Lành đối với tha nhân.
Đức Thánh Cha nhắc đến một số nhân vật giữa vô số các vị
trong lịch sử Giáo Hội, đ đỡ những người bệnh tật yếu
đau, đề cao giá trị của đau khổ trên b

để trở thànhmẫu gương và khích lệmọi người:Đó
là:ThánhNữTêrêsaHàiĐồngGiêsu, người đ

đưaThánhNữ đến cái chết qua đau khổ lớn lao. ĐấngĐáng
Kính, Linh Mục Luigi Novarese, thường tháp tùng các bệnh
nhận đến các trung tâmThánhMẫu để cầu nguyện với họ. Ông
Raoul Follereau, dâng hiến trọn đời để săn sóc những người
bệnh phong cùi ở những vùng xa xăm hẻo lánh nhất trên trái
đất. Chân PhướcMẹTêrêsa Calcutta, luôn gặp gỡ và phụng sự
Chúa trong những người đau khổ, nhất là những người "không
được mong muốn, không được yêu thương chăm sóc." Thánh
Nữ Anna Schaeffer làng Mindelstetten bên Đức, kết hiệp một
cách gươngmẫu những đau khổ của chị với khổ đau của Chúa
Kitô; cái giường đau khổ trở thành căn đau
khổ trở thành công tác phục vụ truyền giáo... Và nổi bật trong
Phúc Âm là h Đức Trinh Nữ Maria, Người đ

đau khổ đến hy tế tột cùng trên đồi Golgota.
Mẹ không bao giờ đểmất hy vọng. Mẹ biết đón nhận với niềm
tin yêuConThiên Chúa sinh ra nơi hang đá Bethlehem và chết
trên thập giá. Niềm tín thác mạnhmẽ củaMẹ vào quyền năng
của Thiên Chúa được chiếu sáng nhờ sự sống lại của Chúa
Kitô,Đấng ban hy vọng cho những ai đau khổ...

t ơn và khích lệ nồng nhiệt đến
các tổ chức y tế Công Giáo và x

đoàn Kitô, các gia đ

(Gioan Phaolô I, Tông Huấn Hậu
ThượngHộiĐồngGiámMục)

Đức Hồng Y Giovanni Battista Re (Cựu Bộ Trưởng của
Thánh Bộ Giám Mục) nói rằng Chân Phước Gioan Phaolô II
có lẽ sẽ được phong Thánh trong năm 2013 hoặc năm 2014.
Ngài giải thích là đ cho việc
phong Thánh. Các chuyên gia của Bộ Phong Thánh đang
duyệt xét về ba bốn phép lạ (xảy ra nhờ lời cầu bầu của Đức
GioanPhaolô II) để đánh giá xemphép lạ nào vữngvàng nhất.

Các vụ chữa lành đang được định giá bởi một ủy ban gồm
bảy bác sĩ, là thành viên củamột cơ quan y khoa chuyên về nội
khoa, có trách vụ xem xét tất cả mọi chi tiết. Bảy bác sĩ này
phải đồng ường hợp không
thể giải thích được, về phương diện nhân loại và khoa học.
Đức Hồng YGiovanni cho hay các bác sĩ này được xếp hạng
rất cứng rắn và tỉ mỉ, họ sẽ không coi một vụ chữa lành là
một phép lạ nếu một bệnh tật tương đương khi được trị liệu
b ườngmà cũng có hiệu quả.

"Không
phải là tránh né, trốn chạy đau khổ, nhưng là chấp nhận sầu
muộn và trưởng thành trong đó, để t được

ương vô
biên.” (Thông Điệp Spe Salvi, 37).

khi quảng đại và yêu
thương tiếp đón mỗi sự sống con người, nhất là những người
yếu thế và bệnh tật, là Giáo Hội đang sống một thời điểm căn
bản trong sứ vụ của m

ìm
ã chịu ình th

"

ình.”

ý nghĩa nhờ sự kết
hiệp với Chúa Kitô, Đấng đ đau khổ với t

ã giúp
ình diện nhân bản và

thiêng liêng
ã biết sống trong

sự kết hiệp sâu xa với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu; c
ã

phòng tu viện và

ình ảnh ã theo
Chúa Con chịu

ã hội dân sự, các giáo phận,
cộng ình dòng tu dấn thân trong việc mục
vụ y tế, các hiệp hội, nhân viên y tế và thiện nguyện. Ngài cầu
chúc tất cả

ã có thêm “một phép lạ có giá trị
”

ý những vụ chữa lành là những tr

“ ”

ình th

ăn bệnh
đ

Đức Thánh Cha gửi lời biế

đều gia tăng ý thức rằng

� Việc phong Thánh cho Chân Phước Gioan Phaolô II
(Zenit.org).

(tiếp theo trang 1)
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Kínhgử ứcÔng,QuýCha,vàToànThểCộ ồngDânChúa,
Chương trình phát thanh Số ức Tin của Cộ ồ ã cómặt trong hơn hai thập niên qua. Tất cả những thiện nguyện viên đang phụ trách

chươngtrìnhphát thanhnhưGMMaiThanhLương,LmTrịnhNgọcDanh,ThầyPhótếAnthonyChâuBình,GsQuyênDi,NguyễnChâu,NgaMi, Tường
Oanh,PhượngLê… xingửi lờichàokínhcẩn,cámơnvàkêugọisự ỡcủatoànthểcộ ồng.

Trướcđây,chươngtrìnhđượcsự ựvàtàichánhcủacáccộngđoàn.Nhưngtừ ềtàichánhthìTrungTâmCôngGiáo
phải tự túc với số tiền là 20,025.00đô lamộ ì chương trình òi hỏi tốn kémkhông chỉ về tài chánh,màcònnhiều thời giờ, công sức, nhất là về
nộidungphátthanh,nênbứcthưnàyđượcgử ếntoànthểcộ ồ ểmờigọisựcộngtáccủatoàn thểcộ ồng.

Trong cuộc họpBan LinhMục thứHai ngày 21 thángGiêngnăm2013, chúng tôi sẽ bàn thảo việ ề nghị cải tiến chương trình gồmnhữ ểm
dướ

1-Một tờ lượnggiá gồmnhững câuhỏi rất đơn sơdo các cộngđoàn tự chọnmộtChúaNhậ ể ò ý kiến củ ứcÔngvà
QuýChacùngcổ ộngvàgiúpđỡ.

2-Nhằm phát triển các sinh hoạt tôn giáo, mỗi tháng chương trình sẽ dành hai buổ ể giới thiệu các hội đoàn, các phong trào, các
nhómđanghoạ ộngmụcvụcùngvớicha linhhướnghaytuyênuývàbanchấphànhnhằmkêugọimọingười tíchcựcthamgia.

3-Từhainămqua,chươngtrìnhphát thanhSố ứcTingồmcácphần: chiasẻLờiChúa,mụcvụgiáo lý, câuchuyệnhằngtuần,vàcác thôngbáo
tin tức.Riêngvềphầntin tứ ìmmộtnhómtựnguyệnphụ ồngthời, cứhai thángmột lầnvàocáctháng lẻ, cóchươngtrìnhhội
thoạivàotốiThứ ối tháng.

Chúng tôi trìnhbày cùng toàn thể cộ ồ ểxin sự yểmtrợ vàđónggóp tích cực với ướcmongnội dungphát thanhđượcphongphúhơnhầu
xứ ớisốtiềnphí tổnkhálớnvàsựquantâmlắngnghenhiệt thànhcủaquýôngbàanhchịem.Xinchânthànhcámơntấtcả.

iQuýĐ ngĐ
ngĐ ngĐ ng đ

giúpđ ngđ
đónggópnhâns nămnămqua,v

t năm.V đ
iđ ngđ ngđ ngđ

c đ ngđi
iđây:

t đ thămd agiáodân. XinQuýĐ
đ

i phát thanh đ
tđ

ngĐ
c,chúngtôiđangt trách.Đ

Nămcu
ngđ ngđ

ngđángv
GM Đaminh Mai Thanh Lương,
Lm Joseph Nguyễn Thái và toàn ban phát thanh Số ức Tin.ng Đ

Orange County ngày 12 tháng 1 năm 2013 – Cộ ồng Công Giáo Việt Nam giáo phận Orange phả ối trước cộ ồng thế giới và
nghiêm khắc lên án sự kiện nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt đi và kết án nặng nề những thanh niên thuộc Giáo Hội Công Giáo và
Giáo HộiTin Lành có những tên như sau:

ng Đ n đ ng đ

SựkiệnbắtbớvàkếtánnặngnềnàyđãđingượccôngphápquốctếvàtráihiếnphápcũngnhưphápluậtViệ

ồng thời, qua thông báo của Tòa TổngGiámMụcHàNội về sự kiện nhà cầmquyền cộng sảnmưu đồ chiế ạt Tu Viện Carmêlô như sau:
“TòaTổngGiámmụcHàNộikhẳ ịnhchưabaogiờ“bàngiao”hay“cốnghiến”chonhànướcbấtcứ1trong95cơsởcủamìnhtrongTPHàNội
mànhànướ ửdụng.” “TòaTổngGiámmụcphả ốimạnhmẽviệcphádỡtráiphépTuViệnkínCarmêlôvàxâydựngcôngtrìnhtạiđây.”

Thêmvàođó,nhữngsựkiệ ệnnaycácTônGiáo tạiViệtNamđangxônxaobàn tánvềnghị ịnhmớidonhà
cầmquyềncộngsảnViệtNamvừabanhànhvềchính sáchhạnchế ối vớiQuýTônGiáo.Nghị ịnhnàycó tên lànghị ịnh số:NĐ92/2012/NĐ-
CP ngày 08.11.2012 có hiệu lực từ ngày 01.01.2013. Nghị ịnh này gọi tắt là NĐ 92. Nghị ịnh 92 này được ban hành nhằm thay thế cho nghị
ịnhsố:NĐ22/2005/NĐ-CPbanhànhngày01.03.2005,gọi tắt làNĐ22.Sosánhvớ ìN ì ố ềuquanngạinhànướ ết

dần cáchquản lý các TônGiáo. Báohiệu thời kỳ ất cảQuý TônGiáodù cóhay không có tư cáchphápnhânhiệnnay ởViệt Nam.
Đây làmộtbước lùi trongviệc thựchiệnchínhsáchtựdotínngưỡngcầnđượ ộngtrêncácdiễnđàntrongvàngoàinước.

Hơn thế nữa, chúng tôi nhận được tin tức liên quan đến những cưỡng chế ấ ối các dân oan từ khắp nơi trên Quê Hương Việt Nam, và
nhữngđànáp về TựDoNgôn Luậnqua sựbắt bớ và kết ánnhữngbloggers TựDoDânChủ, ã tạo thêmnhững vết thương choQuêHương và
DânTộcViệtNam.

Trước những bắt bớ và kết án bấ ối với những thanh niên này, cũng như những sự kiện chiế ạt các cơ sở thờ tự củaGiáoHội Công
Giáo nói riêng vàQuý TônGiáo Bạn nói chung, và đặc biệt qua nghị ịnh 92 về hạn chế TựDo TônGiáo, Cộ ồng CôngGiáo Việt Namgiáo
phậnOrangexincùngHiệpThông,CầuNguyện,vàchiasẻvớiGiáoHộiCôngGiáoViệtNamvàQuýTônGiáoBạn,cùngnhữnganhchịemthanh
niênđaukhổnày, và vớ ình củanhữngnạnnhânbị bắt và kết ánoankhiên, chúng tôi nghiêmkhắc lênánvà tố cáo trướcdư luậnquốc tế
nhữnghànhviđànáp,bắtbớ,vàchiế ạtbấtcông.

Chúngtôi thathiếtkêugọiQuýQuốcHội,QuýChínhPhủ ảngPháiChínhTrị cácQuốcGia,QuýTổChứcNhânQuyền,TổChứcÂnXáQuốc
Tế,QuýỦyBanNhânQuyềnQuốc Tế, các tổ chức thườ ếnTựDovàNhânQuyền choViệtNam, cùngQuýCơQuanTruyềnThông
ThếGiớivàQuýCơQuanTruyềnThôngViệtNamtrêntoànthếgiới, cùngđồnghànhđấutranhchoNhânQuyền,TựDoTônGiáo,vàTựDoNgôn
LuậntạiViệtNam.

TM/BCH/CDCGVN/GP/ORANGE LMLinhHướngvàĐiềuHànhTTCG
ChủTịchNguyễnVănLiêm LMJosephNguyễnThái

tNam.

Đ mđo
ngđ

cđangs nđ

ngâykhókhănchoQuýTônGiáo.Hi đ
đ đ đ

đ đ
đ iNĐ22th Đ92th đas đ cđangxi

khó khăn cho t
cbáođ

đ t đai đ
đ

t công đ mđo
đ ngĐ

i giađ
mđo

,QuýĐ
ngquan tâmđ

1. Anh Đăng Xuân Diêu,
2. Anh Hồ Đức Hòa,
3. Anh Lê Văn Sơn,
4. Chị Nguyễ ặng Minh Mẫn,
5. Anh Nguyễ ặng Vĩnh Phúc,
6. Anh Nguyễn Văn Duyêt,
7. Anh Nông Hùng Anh,
8. Anh Nguyên Văn Oai,
9. Anh Chu Manh Sơn,

̣ ̣

̣

̃
̣

13 năm tù giam. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
13 năm tù giam. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.

13 năm tù giam. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
8 năm tù giam, 3 năm quản chế. Phiên tòa 8/1/2013.
3 năm tù treo. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.

6 năm tù giam, 4 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.

30 tháng tù giam. Phiên tòa 24/5 và 26/9/2012.

n Đ
n Đ

10. Anh Đâu Văn Dương,
11. Anh Trần Hữu Đức,
12. Anh Nguyên Xuân Anh,
13. Anh Hô Văn Oanh,
14. Anh Thái Văn Dung,
15. Anh Trần Minh Nhât,
16. Anh Nguyễn Đình Cương,
17. Nguyễn Hoàng Phong,
18. Chị ặng Ngọc Minh,

̣

̃
̀

̣

3 năm 6 tháng tù. Phiên tòa 24/5 và 26/9/2012.
3 năm 3 tháng tù. Phiên tòa 24/5 và 26/9/2012.

3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.

5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.

4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
18 tháng tù treo. Phiên tòa 24/5 và 26/9/2012.

3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.Đ

CỘ ỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO PHẬN ORANGE, CALIFORNIANG Đ

TUYÊN CÁO
FOR IMMEDIATE RELEASE.

LÁ THƯ MỤC VỤ
Chương Trình Phát Thanh “Số ức Tin” mỗi tối thứ N m trên làn sóng 1480 AM.ng Đ ă
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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)

�

�

Giáo Hội ngưỡng mộ và biết ơn Mẹ của các Linh Mục

Hoa Kỳ phản đối bản án nặng nề dành cho 14 giáo dân
tại Việt Nam

(Roma - CNS, WhĐ)
Nhân ngày lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa (1-1-2013), Ðức

Hồng Y Mauro Piacenza (Bộ Tr ã viết một
lá th

ý nh
Các bà mẹ của các Linh Mục và

ì ã nuôi dạy
con mình trong

ình trong lời cầu nguyện, tu
ý giá... Một cách

huyền nhiệm, ng
ình, và Giáo Hội mời gọi bà hãy tiếp tục nâng

ình mẫu tử,

òn khẩn thiết h
ý c

Tòa Ðạ

òa s

ưởng Bộ Giáo Sĩ) đ
ư gửi các bà mẹ của các Linh Mục và Chủng Sinh, đăng

trên trang web của Bộ Giáo Sĩ, đại ư sau:
Chủng Sinh xứng đáng

được toàn thể Giáo Hội ngưỡng mộ và biết ơn v
đức tin và nâng đỡ họ trong ơn gọi. Khi có con

làm Linh Mục, người mẹ phải sống theo cung cách mới, là
đồng hành với Linh-Mục-con-m y
âm thầm, nhưng rất hiệu quả và vô cùng qu

ười mẹ của Linh Mục trở thành "con" của con
m đỡ người con
ấy bằng t đặc biệt qua lời cầu nguyện. Sự nâng đỡ
này luôn cần thiết trong đời sống Giáo Hội, thậm chí ngày nay
c ơn, đặc biệt là ở phương Tây nhiều thế tục hóa,
đang cần nhận đón Chúa Kitô cách mới mẻ với nền Giáo L ơ
bản. Những bà mẹ của các Linh Mục và Chủng Sinh thật sự thể
hiện một đội quân dâng lời cầu nguyện và của lễ lên trời cao,
ngày càng nhiều hơn, để khẩn cầu ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ
dồi dào trên đời sống của các mục tử thánh thiện.

i Sứ Mỹ ở Hà Nội lên tiếng phản đối nhà cầm quyền
Việt Nam về bản án tù nặng nề dành cho 14 giáo dân Công
Giáo và Tin Lành qua phiên t ơ thẩm tại thành phố Vinh,

đ

(VietCatholic News)

tỉnh Nghệ An, trong hai ngày 8 và 9 tháng 1, năm 2013.
14 người bị xét xử là các sinh viên, các blogger, nhân viên

cộng đồng và những người ủng hộ tù nhân lương tâm Cù Huy
Hà Vũ; họ gồm 12 đàn ông và 2 phụ nữ, bị bắt lần đầu vào giữa
năm 2011 v đến đảng chính trị Việt Tân
(có trụ sở tại Hoa Kỳ, là một nhóm kêu gọi cải

Ông Abbott nhận định rằng năm qua, xem ra nhà nước
V ăng đàn áp những người chỉ trích chính phủ
và những ai hoạt động cho h
động là một xu hướng đáng lo ngại sâu xa, và cho thấy chiều
hướng sẽ tiếp tục đàn áp trong năm 2013.

ì bị nghi ngờ liên quan
cách chính trị

hòa bình tại Việt Nam) mà chính phủ Việt Nam ã quy chụp
cho là khủng bố.

Ông Rupert Abbott, nhà nghiên cứu về Việt Nam của Tổ
Chức Ân Xá Quốc Tế, tuyên bố:

ã gia t
òa bình. Việc kết tội 14 nhà hoạt

đ

iệt Nam đ

"Chúng tôi kêu gọi chính
quyền Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho
các nhà hoạt động vừa bị kết án. Xuyên tạc các hoạt động của
họ là muốn lật đổ chính phủ là điều hoàn toàn vô căn cứ; họ đ

ười
dân."

ã
bị cầm tù chỉ vì ã thực hiện quyền tự do ngôn luận của ngđ


