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Ngày Th? gi?i c?a Thánh l? B?nh t?i Nhà th? Chúa Kitô
Description
Garden Grove, Calif. (Ngày 7 tháng 2 n?m 2022) – Giám m?c Kevin Vann s? x?c d?u cho ng??i
b?nh và ban ph??c cho nh?ng ng??i ch?m sóc b?ng n??c thánh ???c mang ??n t? Lourdes, Pháp,
trong Thánh l? Ngày Th? gi?i c?a Ng??i b?nh t?i Nhà th? Chính tòa lúc 10 gi? sáng. Th? B?y, ngày 12
tháng Hai. Ch? ?? ???c ch?n cho Ngày Th? gi?i Phòng ng?a B?nh t?t l?n th? 30 là “Hãy th??ng xót,
nh? Cha anh em nhân t?” (Lu-ca 6:36). Thánh l? hàng n?m ???c tài tr? b?i ch??ng Orange County c?a
Dòng Malta, m?t dòng tu Công giáo c? có t? n?m 1048 sau Công nguyên X?c d?u cho ng??i b?nh b?i
m?t linh m?c ?ã truy?n ch?c là m?t trong b?y bí tích thiêng liêng, nghi l? ???c th?c hi?n trong Giáo h?i
Công giáo La Mã ?? ban ân s?ng qua Chúa Thánh Th?n. Giám m?c Kevin Vann nói: “Là nh?ng C?
??c nhân, ch?m sóc ng??i b?nh là m?t ph?n thi?t y?u trong s? v? c?a chúng ta, ??c bi?t là trong th?i
k? ??i d?ch này. “Chúng ta v?i t? cách là m?t Giáo h?i và v?i t? cách là m?t xã h?i, h?n bao gi? h?t,
không bao gi? ???c không nh?n ra nh?ng ng??i d? b? t?n th??ng nh?t c?a chúng ta ho?c không công
nh?n t?t c? nh?ng ng??i ch?m sóc cho nh?ng ng??i ?ã ???c xác nh?n. Th??ng thì h? ? ngay tr??c
m?t chúng ta, và chúng ta có th? d? dàng b? qua nhu c?u c?a nh?ng ng??i b?nh t?t và ?au kh? mà
Chúa hi?n di?n cho chúng ta. ?ây s? là m?t tháng t?t ?? th?c s? xem xét và c?u nguy?n Ph?ng v? c?a
Giáo h?i v? vi?c ch?m sóc ng??i b?nh. Cùng nhau, chúng tôi s? c?u nguy?n cho ng??i ch?m sóc và
s?c kh?e th? ch?t và s?c m?nh c?a b?nh nhân, c?ng nh? nhu c?u tinh th?n và tình c?m c?a h?. ” N??c
thánh s? ???c s? d?ng trong bu?i l? ???c công nh?n là có kh? n?ng ch?a b?nh th?n thánh. Nó xu?t
phát t? hang ??ng ? L? ??c, Pháp, n?i Mary, m? c?a Chúa Giêsu, ?ã hi?n ra 18 l?n v?i Thánh n?
Bernadette Soubirous vào n?m 1858. Ngày Th? gi?i Ng??i ?m là m?t ngày quan sát ???c b?t ??u l?n
??u tiên vào n?m 1992 b?i Giáo hoàng John Paul II nh? m?t cách ?? các tín ?? c?u nguy?n cho nh?ng
ng??i b? b?nh t?t. Ngày này trùng v?i ngày t??ng ni?m ??c M? L? ??c. M?i ng??i t? kh?p n?i trên th?
gi?i c?u nguy?n cho nh?ng ng??i b?nh và nh?ng ng??i làm vi?c ?? gi?m b?t nh?ng ?au kh? c?a ng??i
b?nh. Order of Malta – có tên ??y ?? là Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem,
of Rhodes and Malta – là m?t tr?t t? Công giáo c? ??i ???c thành l?p ? Jerusalem vào n?m 1048 sau
Công nguyên. b?nh t?t và ng??i nghèo. Quy t?c riêng c?a nó vay m??n t? Quy t?c c?a Thánh
Benedict và truy?n th?ng Benedictine. Nó ho?t ??ng t?i h?n 40 qu?c gia trên th? gi?i và tài tr? cho
hàng nghìn d? án. Hi?p h?i ph??ng Tây c?a l?nh này bao g?m chi h?i Qu?n Cam, hi?n có 96 thành
viên. Hi?p h?i ph??ng Tây có tr? s? t?i Oakland, California, và có quan h? ??i tác v?i h?n 50 t? ch?c t?
thi?n. Các phân h?i n?m trên kh?p mi?n Tây Hoa K?, bao g?m Idaho, Hawaii, Washington, California
và Arizona. Các ho?t ??ng t? thi?n c?a Hi?p h?i ph??ng Tây bao g?m các gi? tình nguy?n và ?óng
góp tài chính ?? h? tr? các phòng khám mi?n phí, ch??ng trình y tá giáo x?, c?u tr? bão, c?u tr? sóng
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th?n, hành h??ng ??n L? ??c, tài tr? cho các t? ch?c t? thi?n ??a ph??ng và tài tr? B?o v? ??c tin.

Gi?i thi?u v? Giáo ph?n Orange c?a Công giáo La mã
V?i 1,3 tri?u ng??i Công giáo, 56 giáo x?, n?m trung tâm Công giáo và 35 tr??ng h?c, Giáo ph?n
Orange c?a Công giáo La Mã là m?t trong nh?ng c?ng ??ng tín ng??ng l?n nh?t và ?a d?ng nh?t ?
Hoa K?. Giáo ph?n trao quy?n cho ng??i Công giáo trên toàn Qu?n Cam ?? có m?t ??i s?ng ??c tin
tích c?c, ???c h?i nh?p và d?t thành k?t c?u cu?c s?ng hàng ngày c?a h? qua c?ng ??ng và ??i s?ng
bí tích c?a Giáo h?i. D??i s? lãnh ??o c?a ??c Cha Kevin Vann, Giáo ph?n n? l?c thi?t l?p và h? tr?
các giáo x? và tr??ng h?c n?ng ??ng, sôi n?i chào ?ón t?t c? m?i ng??i s?ng Phúc Âm b?ng ??c tin,
ni?m vui, bác ái và hi?p nh?t. Nhà th? chính tòa Christ, ngôi nhà tâm linh c?a Giám m?c Orange, ???c
cung hi?n vào tháng 7 n?m 2019. Tìm hi?u thêm v? Giáo ph?n Orange t?i rcbostage.wpengine.com .

Yêu c?u Media Pass
N?u ch?p ?nh ho?c ??a tin v? s? ki?n này, vui lòng g?i email t?i tkincaid@rcbo.org và
bzint@rcbo.org ?? nh?n th? truy?n thông, th? này cho phép b?n vào khuôn viên tr??ng và Nhà
th? Chúa.

Trung tâm M?c v?:
V?n phòng Truy?n thông
13280 Chapman Avenue, Garden Grove, CA 92840
V?n phòng: 714-282-3075
Fax: 714-282-3029
Date Created
February 2022
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