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BAN CHẤP HÀNH

Chủ Tich:                   A. Phạm Minh Hiếu        714--553-6639
Phó Nội Vụ:               C.Nguyễn Thuỳ Linh       714-623-0048
PT Phó Nội Vụ:           A.Phạm Thiên Triều      714-553-7581
Phó  Ngoại Vu:                A.Nguyễn Rinh         714-829-0739
PT Phó Ngoại Vụ           A. Đỗ Minh Tuấn         714-254-0423  
Thư Ký                        A.Lê Thanh Quang         714-614-3207
PT Thư Ký                C.Đinh Thanh Hương       714-886-0073
Thủ Quỹ                  C.Nguyễn Ánh Hồng          714-726-1105  
PT Thủ Quỹ        C.Phạm Đỗ Hồng Hạnh         714-309-6410

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Ba  5:30 PM – 6:30 PM         (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
Thứ Bảy 3:30 PM – 4:30 PM         (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM 

Lớp hướng dẫn: Chúa Nhật thứ nhất tháng 2,6,8,10,12 
& lễ Phục Sinh lúc 3:30PM tại phòng D 

(cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc 
phải tham dự lớp này)

Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai những tháng 
nói trên vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ. 
(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)
Xin gọi Văn Phòng Giáo Xứ 714-956-3110 hoặc vào 
trang mạng của Cộng Đoàn Down Load đơn Rửa tội và 
nộp vào văn phòng Giáo Xứ. Chúng tôi sẽ liên lạc với 
quí vị   

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng: 
Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC.   714-956-3110 x 120

Trao Mình Thánh Chúa: A Nguyễn Đình Long
                                                                   714-623-0034 

Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh                                               
                                                                714-776-0075 
Tang Lễ: Ông Điện Lê                              714-420-6329
Việt Ngữ: cô Katherine Ngọc Anh Đỗ       714-254-0423
Giúp Lễ: Michelle Đỗ                                714-781-9521
Phụ Huynh Học Sinh: 
Anh Ninh Hanks                                       (657) 243-2571                             

Thiếu Nhi Thánh Thể: 
 Trưởng  Christina Vũ                              714-478-9983
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          714-951-9182

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 Cha Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành. 
Kính Mời  các Ban Ngành, Hội Đoàn và 
Phong Trào sắp xếp thời gian đến tham 
dự buổi họp HĐMV vào 

Chúa Nhật ngày MAI 16-02-2020
lúc 7:45AM. Tại trung tâm mục vụ

Giáo Xứ (Pastoral center) 
để chuẩn bị cho sinh hoạt trong các 
tháng kế tiếp.    Xin Kính Mời.

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 18-02-2020       Kinh nguyện 6:30 Tối
                                      Thánh Lễ   7:00Tối

Thứ Bảy 22-02-2020   Thánh Lễ     6:30Tối     
                                         

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 22/02/2020 Hội Đền tạ Đức Mẹ Fullerton

Thứ Bảy 29/02/2020 Ban Tang Lễ

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ
1. Nghi Thức Tiến Cử Dành Cho Những Dự 
Tòng: Các Dự Tòng sẽ có Nghi Thức Tiến Cử 
vào Thánh Lễ 5:00 PM * Chúa Nhật, 22 tháng 
2, 2020. Cha Chánh Xứ sẽ thẩm vấn, chúc 
lành, các Dự Tòng sẽ ghi tên vào Sách Sự 
Sống Đời Đời.
2. Nghi Thức Tuyển Chọn: Hai Anh Dự 
Tòng trong cộng đoàn sẽ cùng với các anh chị 
em Dự Tòng trong Giáo xứ sẽ được trình diện 
Đức Giám Mục vào lúc 11:30 AM * Thứ Bảy, 
29 tháng 2, 2020. Sau Nghi Thức này các Dự 
Tòng sẽ được đổi tên thành Tuyển Nhân. 

ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đổi phiếu 
mua thực phẩm tại các chợ Á Đông, 
Sài Gòn và Đà Lạt để gây quỹ cho 
Cộng Đoàn và cho hội CBMCG. 
Xin vui lòng liên lạc:  
Chị Thắm                                 (714) 632-5786 
Chị Quỳ                                    (714) 530-1623
Chị Thục                                   (657)345-0682
Chị Jenifer                                (714)732-2750
Chị Kim Anh                            (714)661-0135

Xin Cộng Đoàn dân Chúa tiếp tục ủng hộ 
mua phiếu thực phẩm nơi Hội Các Bà Mẹ 

Công Giáo, nhằm giúp đỡ quĩ của Hội, cũng 
như các sinh hoạt Cộng Đoàn. 

HẠNH CÁC THÁNH
16 Tháng Hai
    THÁNH GILBERT Ở SEMPRINGHAM
    (1083 - 1189)
 Thánh Gilbert sinh ở Sempringham, Anh Quốc, con 
của hiệp sĩ Jocelin người Norman nổi tiếng giầu có. 
Nhưng ngài lại theo đuổi một con đường khác hẳn với 
những gì mà gia đình ngài dành sẵn. Ðược gửi sang 
Pháp để tiếp tục học lên cao, nhưng ngài lại quyết định 
theo đuổi ơn gọi tu trì.
     Ngài trở về Anh dù chưa là linh mục, và được thừa 
hưởng nhiều bất động sản của cha ngài để lại. Nhưng 
Gilbert không muốn một đời sống thoải mái như bất cứ 
lúc nào ngài cũng có thể. Thay vào đó, ngài sống một 
cuộc đời đơn giản tại một giáo xứ, và chia sẻ của cải 
với người nghèo bao nhiêu có thể. Sau khi được thụ 
phong linh mục, ngài phục vụ ở Sempringham.
     Trong giáo xứ có bảy cô thanh nữ muốn sống đời 
tu trì và họ đã đến xin Cha Gilbert giúp đỡ. Ngài cho 
xây một căn nhà cạnh nhà thờ. Ở đó họ sống khắc 
khổ, nhưng lại thu hút nhiều người đến với họ; dần 
dà số nam nữ giáo dân đến giúp đỡ họ ngày càng 
đông. Sau khi một vài cơ sở được thành hình, Cha 
Gilbert đến Citaux để xin các tu sĩ ở đây tiếp tục trông 
coi Cộng Ðoàn. Khi các tu sĩ Xitô từ chối việc dẫn dắt 
nhóm phụ nữ này, với sự chấp thuận của Ðức Giáo 
Hoàng Eugene III, Cha Gilbert tiếp tục trông coi Cộng 
Ðoàn với quy luật riêng mà ngài là bề trên. Cộng đoàn 
được biết đến dưới tên Dòng Gilbertin, và là tu hội duy 
nhất được thành lập ở Anh trong thời Trung Cổ. Trước 
khi tu hội phải giải tán vì Vua Henri VIII ngăn cấm tất 
cả các tu viện Công Giáo ở Anh, Dòng Gilbertin có đến 
hai mươi sáu tu viện.
     Quy luật của dòng rất nghiêm nhặt, nổi tiếng khắc 
khổ và lưu tâm đến người nghèo. Một thói quen đặc 
biệt dần dà xuất hiện trong các tu viện của Dòng 
Gilbertin được gọi là “đĩa của Chúa Giêsu.” Trong đĩa 
đặc biệt ấy là các phần chia sẻ thức ăn của mỗi tu sĩ 
và sau đó họ chia sẻ thức ăn trong đĩa ấy cho người 
nghèo, nói lên sự lưu tâm đặc biệt của Cha Gilbert đối 
với những người kém may mắn.
     Trong suốt cuộc đời, Cha Gilbert sống thật đơn 
giản, ăn rất ít và dành nhiều thời giờ ban đêm để cầu 
nguyện. Bất kể những khắc khổ của cuộc sống, ngài 
từ trần khi trên 100 tuổi. Ngài được phong thánh năm 
1202.             Trích từ NguoiTinHuu.com

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ 
 Xin đến văn phòng Giáo Xứ để nhận và điền 
đơn gia nhập. Đơn có tiếng Việt và tiếng Anh. 
Sau đó chúng ta sẽ tham gia các sinh hoạt của 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim.
Văn Phòng Giáo Xứ mở cửa từ:
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8:30AM-8:00PM.
Thứ Bẩy 8:30AM-12:00AM & 1:00PM-5:00PM. 
Điện Thoại liên lạc 714-956-3110.

 QUĨ MỤC VỤ 2020
ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA 

TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
 Xin cộng đoàn dân Chúa quảng đại 
đóng góp cho quĩ mục vụ năm nay, để 
Giáo Phận & Giáo Xứ thực hiện được 
những mong muốn, hầu phát triển các 
mục vụ của Giáo Phận, cũng như sửa 
sang Thánh Đường của chúng ta 

XIN LỄ HẰNG TUẦN  
 Đại diện ban thường vụ cộng đoàn sẽ đứng 
cuối nhà thờ trước 6:15 pm thánh lễ chiều thứ 
bảy để nhận ý lễ. Quý cụ, quý ông bà và anh 
chị em nào cần xin lễ, xin xuống cuối nhà thờ, 
gặp vị đại diện để được rao lễ cùng ngày. Ý 
Lễ xin viết ngay ngoài phong bì, để dễ thấy và 
đọc, những ý lễ xin sau 6:15 pm, sẽ được rao 
vào tuần tới.
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VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 2/2020

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
Tuân thứ 3

ƠN GỌI
  Các bạn trẻ quảng đại đáp lời mời gọi của 
Chúa cho cánh đồng truyền giáo.
 Tất cả quí Cụ quí Ông Bà Anh Chi em trong 
Cộng Đoàn ốm đau bệnh tật, hoàn cảnh gặp 
nhiều khó khăn, luôn tin tưởng vào sự quan 
phòng của Chúa, và vững tin theo Thánh ý 
Chúa

TIN CỘNG ĐỒNG
3.VĂN PHÒNG CÔNG LÝ PHỤC HỒI mở Phiên Họp 
Lắng Nghe cho những người mất người thân trong 
nạn giết người. Văn phòng tìm cách giúp chữa lành 
các tác hại liên quan do tội phạm và bạo lực gây ra 
bao gồm sự hỗ trợ chăm sóc cho những người phải 
chịu mất mát bi thảm như vậy.
Nếu bạn đang phải chịu sự mất mát người thân, văn 
phòng muốn tìm hiểu thêm về cách nào Giáo Hội có 
thể phục vụ và hỗ trợ bạn tốt hơn.  Họ muốn mời quí 
vị đến để chia sẻ kinh nghiệm, suy nghĩ và ý tưởng 
cá nhân trong một môi trường cẩn mật và an toàn. 
Buổi họp mặt sẽ vào ngày 18 tháng 2 từ 7 đến 9 giờ 
tối tại Trung Tâm Mục Vụ - Pastoral Center trong 
khuôn viên Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô. Sẽ có tiệc 
trà và giữ trẻ nếu báo trước. Ghi danh cần người giữ 
trẻ, xin gọi 714-282-4261 hoặc điện thư flapuzza@
rcbo.org.

CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN 
TRONG CỘNG ĐOÀN

 Bản Tin Cộng đoàn sẽ đăng tên các BỆNH 
NHÂN CẦN CẦU NGUYỆN. Xin liên lạc ban 
thông tin tại email quangkatiele@gmail.com
 Tên bệnh nhân cũng sẽ được đọc trong lời 
nguyện giáo dân vào Thánh Lễ Thứ Bẩy.

TIN GIÁO HỘI
DIỄN TỪ CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ 
ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ THAM DỰ 
CUỘC TUẦN HÀNH CHO CUỘC SỐNG 

NGÀY 24 THÁNG GIÊNG 2020

 Một diễn biến lịch sử vừa diễn ra. Lần đầu tiên trong lịch 
sử 47 năm tuần hành phò sinh, một tổng thống Hoa Kỳ 
đã tham dự cùng những người biểu tình và đã có một bài 
phát biểu quan trọng hôm 24 tháng Giêng.
 Trước đó, một ngày, chiều 23 tháng Giêng, ước tính 
10,000 người hành hương từ khắp các tiểu bang Hoa 
Kỳ đã tụ tập về Washington DC để tham dự Thánh lễ 
khai mạc Cuộc Tuần Hành Cho Cuộc Sống với Đêm cầu 
nguyện quốc gia được cử hành vào thứ Năm, 23 tháng 
Giêng tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm 
Nguyên tội ở Washington, D.C.
 Những người hành hương đã tham gia cùng 46 phó tế, 
303 linh mục, 39 giám mục và ba Hồng Y trong thánh lễ, 
được tổ chức vào buổi tối trước Cuộc Tuần Hành Cho 
Cuộc Sống. Chủ tế trong thánh lễ là Đức Tổng Giám Mục 
Joseph Naumann của giáo phận Kansas, Chủ tịch ủy ban 
các hoạt động phò sinh của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. 
Tham dự thánh lễ này còn có Đức Tổng Giám Mục Chris-
tophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh Hoa Kỳ.
 Dưới đây là bản dịch sang Việt Ngữ toàn văn bài phát 
biểu của tổng thống Donald Trump. Nguyên bản tiếng Anh 
có thể xem tại đây.

 Cảm ơn các bạn rất nhiều và cảm ơn Jeanne. Thật là 
vinh dự sâu sắc của tôi khi trở thành tổng thống đầu tiên 
trong lịch sử tham dự Cuộc Tuần Hành Cho Cuộc Sống. 
[vỗ tay] Chúng ta ở đây vì một lý do rất đơn giản: bảo vệ 
quyền của mọi đứa trẻ, được sinh ra và chưa được sinh 
ra, để hoàn thành tiềm năng do Chúa ban cho. [vỗ tay]
 Trong 47 năm, người Mỹ thuộc mọi bối cảnh đã đến từ 
khắp đất nước để ủng hộ sự sống. 
 Và hôm nay với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi thực 
sự tự hào khi được sát cánh cùng các bạn. [vỗ tay]
 Tôi muốn chào đón hàng chục ngàn người - đây là một 
cuộc tụ tập thật tuyệt vời - hàng chục ngàn học sinh trung 
học và đại học đã đi xe buýt từ rất xa để đến đây tại thủ đô 
của đất nước chúng ta. Và để các bạn cảm thấy hào hứng 
hơn nữa, tôi xin nói điều này là có hàng chục ngàn người 
bên ngoài không vào được trên đường chúng ta vào bên 
trong. Nếu có ai muốn từ bỏ vị trí của mình, chúng ta có 
người khác thay thế ngay.
 Chúng ta có một nhóm đông đảo đang đứng bên ngoài. 
Hàng ngàn và hàng ngàn người muốn vào bên trong. Đây 
là một thành công rất lớn. [vỗ tay]
 Giới trẻ là trái tim của Cuộc Tuần Hành Cho Cuộc Sống. 
Và chính thế hệ của các bạn đang biến nước Mỹ thành 
quốc gia phò gia đình, phò sinh. [vỗ tay]
 Phong trào bảo vệ cuộc sống được dẫn dắt bởi những 
người phụ nữ mạnh mẽ, những nhà lãnh đạo tôn giáo 
tuyệt vời và những sinh viên dũng cảm là những người 
tiếp nối di sản của những người tiên phong trước chúng 

xin đọc tiếp trên Website:vncatholic.net

ta, những người đã chiến đấu để nâng cao lương tâm 
của quốc gia chúng ta và bảo vệ quyền của các công dân 
chúng ta. Anh chị em đón nhận những người mẹ với sự 
quan tâm và lòng trắc ẩn. Anh chị em được vững mạnh 
bởi lời cầu nguyện và được thúc đẩy bởi tình yêu vị tha 
của mình. Các bạn đầy lòng biết ơn và chúng ta rất biết 
ơn - đây là những người đáng khâm phục – sẽ được tham 
gia bởi Bộ trưởng Alex Azar và Kellyanne Conway. [vỗ 
tay]
 Những lời cảm ơn cũng xin được gởi đến các Thượng 
nghị sĩ Mike Lee và James Lankford đang có mặt ở đây. 
Cảm ơn các bạn, là những người cùng chí hướng. Và 
cũng có các Dân biểu Steve Scalise, Chris Smith, Ralph 
Abraham, Warren Davidson, Bob Latta, John Joyce, Lloyd 
Smucker, Brian Fitzpatrick và Brad Wenstrup. Cảm ơn tất 
cả. Tôi phải nói điều này - tôi nhìn thấy, tôi thấy rất chính 
xác - chúng ta còn có nhiều chính trị gia khác đang tham 
gia với chúng ta. Nhưng nếu các bạn không phiền, tôi sẽ 
không giới thiệu tất cả.
 Tất cả chúng ta ở đây đều hiểu một sự thật vĩnh cửu: 
Mỗi đứa trẻ là một món quà quý giá và thánh thiêng từ 
Thiên Chúa. [vỗ tay] Cùng nhau, chúng ta phải bảo vệ, 
trân trọng và bảo vệ phẩm giá và sự tôn nghiêm của mỗi 
cuộc sống con người. [vỗ tay]
 Khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh em bé trong bụng mẹ, 
chúng ta thoáng thấy sự uy nghi trong kỳ công sáng tạo 
của Thiên Chúa. [vỗ tay] Khi chúng ta ôm một đứa trẻ sơ 
sinh trong vòng tay, chúng ta biết tình yêu bất tận mà mỗi 
đứa trẻ mang đến cho một gia đình. Khi chúng ta chứng 
kiến một đứa trẻ lớn lên, chúng ta thấy sự huy hoàng tỏa 
ra từ mỗi tâm hồn con người. Từ kinh nghiệm gia đình tôi, 
tôi biết mỗi cuộc đời đều làm thay đổi thế giới, và tôi có 
thể nói với các bạn, tôi trao gửi tình yêu, tôi trao gửi tình 
yêu vĩ đại, tuyệt vời cho các gia đình - và từ ngày đầu tiên 
trong chức vụ này, tôi đã có những hành động lịch sử để 
hỗ trợ các gia đình Hoa Kỳ và bảo vệ các thai nhi. [vỗ tay]
 Và trong tuần đầu tiên của tôi trong chức vụ của mình, 
tôi đã khôi phục và mở rộng Chính sách Thành phố Mễ 
Tây Cơ và chúng ta đã ban hành một quy tắc ủng hộ cuộc 
sống mang tính bước ngoặt để chi phối việc sử dụng tiền 
của người nộp thuế tài trợ cho Title X. Tôi đã thông báo 
cho Quốc hội rằng tôi sẽ phủ quyết bất kỳ luật nào làm suy 
yếu chính sách ủng hộ sự sống hoặc khuyến khích sự hủy 
hoại cuộc sống con người. [vỗ tay]
 Tại Liên Hợp Quốc, tôi đã nói rõ rằng các quan chức 
toàn cầu đừng có nhúng tay vào chuyện tấn công chủ 
quyền của các quốc gia bảo vệ cuộc sống người vô tội. 
[vỗ tay] Những thai nhi chưa từng có được một sự bảo vệ 
mạnh mẽ hơn tại Tòa Bạch Ốc. [vỗ tay]
 Như Kinh thánh nói với chúng ta, mỗi người đều được 
tạo ra một cách tuyệt vời. [vỗ tay]
 Chúng ta đã có hành động quyết định nhằm bảo vệ tự 
do tôn giáo – là điều rất quan trọng - tự do tôn giáo đã bị 
tấn công trên toàn thế giới và thẳng thắn mà nói, cũng 
đã bị tấn công rất mạnh ngay tại quốc gia chúng ta. Các 
bạn thấy nó rõ hơn bất cứ ai. Nhưng chúng ta đang ngăn 
chặn nó. Và chúng ta đang chăm sóc cho các bác sĩ, y tá, 
giáo viên và các nhóm như các nữ tu Dòng Tiểu Muội của 
Người nghèo. [vỗ tay]
 Chúng ta đang duy trì việc nhận con nuôi dựa trên đức 

tin và để ủng hộ các tài liệu lập quốc của mình, chúng ta 
đã bổ nhiệm 187 thẩm phán liên bang, là những người 
áp dụng các lời khuyên như đã được viết ra, bao gồm hai 
thẩm phán xuất sắc của tòa án tối cao - là Neil Gorsuch và 
Brett Kavanaugh. [vỗ tay]
 Chúng ta đang bảo vệ quyền của các sinh viên phò sinh 
được tự do phát biểu trong khuôn viên các trường đại học. 
Và nếu các trường đại học muốn nhận được tài trợ từ 
tiền thuế liên bang, họ phải tán thành quyền đã được nêu 
trong Tu Chính Án Thứ Nhất là quyền cho phép sinh viên 
được nói lên suy nghĩ của mình. Và nếu họ bác bỏ, họ 
phải trả một khoản tiền phạt rất lớn, mà họ không muốn 
phải trả đâu. [vỗ tay]
 Đáng buồn thay, những người cánh tả đang ra sức 
xóa bỏ các quyền Chúa ban, đóng cửa các tổ chức bác 
ái của các tôn giáo, ngăn cấm các nhà lãnh đạo tôn giáo 
trong bầu khí công cộng, và cố làm câm nín những người 
Mỹ nào tin vào sự tôn nghiêm của cuộc sống. Họ đang 
tấn công tôi vì tôi đang chiến đấu cho các bạn và chúng 
ta đang chiến đấu cho những người không có tiếng nói. 
Nhưng rồi chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta biết cách 
để chiến thắng. [vỗ tay] Tất cả chúng ta đều biết làm thế 
nào để chiến thắng. Chúng ta đều biết làm thế nào để 
chiến thắng. Các bạn đã chiến thắng trong một thời gian 
dài. Các bạn đã chiến thắng trong một thời gian dài.
 Cùng nhau, chúng ta là tiếng nói cho những người 
không có tiếng nói. Khi nói đến phá thai - và các bạn biết 
điều này, cũng như đã thấy những gì đã xảy ra - Đảng 
Dân chủ đã chọn những quan điểm rất cấp tiến và cực 
đoan nhất được đưa ra và thể hiện ở đất nước này trong 
nhiều năm và nhiều thập kỷ, và thậm chí các bạn có thể 
nói, là nhiều thế kỷ.
 Gần như mọi đảng viên Dân chủ hàng đầu trong quốc 
hội hiện nay đều hỗ trợ phá thai cho đến tận khi sinh bằng 
tiền đóng thuế của người dân. Năm ngoái, các nhà lập 
pháp ở New York đã vui mừng khi thông qua luật pháp 
cho phép hài nhi bị phanh thây từ bụng mẹ cho đến tận 
ngày sinh.
 Sau đó, chúng ta đã có trường hợp của thống đốc đảng 
Dân chủ tại bang Virginia, cộng đồng Virginia. Và chúng ta 
yêu mến cộng đồng Virginia, nhưng chuyện gì đang xảy ra 
ở Virginia? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thống đốc tuyên 
bố rằng ông ta sẽ cho phép giết chết một đứa bé sau khi 
sinh. Các bạn hãy nhớ điều đó.
 Các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ ở Thượng viện thậm 
chí đã chặn luật pháp nhằm chăm sóc y tế cho những em 
bé sống sót sau khi phá thai. Và đó là lý do tại sao tôi kêu 
gọi Quốc hội - hai trong số các thượng nghị sĩ vĩ đại của 
chúng ta đang có mặt ở đây, rất nhiều thành viên Quốc 
Hội của chúng ta ở đây - tôi kêu gọi họ bảo vệ phẩm giá 
của cuộc sống và thông qua luật cấm phá thai thời kỳ cuối 
những đứa trẻ có thể cảm thấy đau đớn trong bụng mẹ 
của chúng. [vỗ tay}
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