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2. Tôi thích đi dạo dưới trời mưa, vì không ai có thể nhìn 
thấy nước mắt của tôi.

3.  Ngày mất mát lớn nhất trong cuộc đời là ngày chúng ta 
không cười.

4.  Sáu bác sĩ giỏi nhất trên thế giới là : mặt trời, sự nghỉ 
ngơi, luyện tập, ăn kiêng, lòng tự trọng, bạn bè.

Hãy thực hiện 4 điều đó trong tất cả các giai đoạn của cuộc 
đời mình và hãy tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh...

Nếu bạn nhìn thấy mặt trăng, bạn nhìn thấy vẻ đẹp của 
Thượng đế...

Nếu bạn nhìn thấy mặt trời, bạn nhìn thấy sức mạnh của 
Thượng đế...

Nếu bạn nhìn thấy tấm gương, bạn nhìn thấy tác phẩm đẹp 
nhất của Thượng đế.

Hãy tin điều đó. Tất cả chúng ta là du khách. Thượng đế là 
hãng du lịch của chúng ta, người quyết định lộ trình, đặt chỗ, 
định hướng... Hãy tin Thượng đế và tận hưởng cuộc sống.

Cuộc đời là một chuyến du hành. Vì vậy hãy sống ngày hôm 
nay! Ngày mai có thể sẽ không đến.
Nguồn: Internet 
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2022
$22,436.02 (62 E-Giving)

$3,716.00 (Máy Lạnh)

*****************************************
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. 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 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

chia sẻ trong sự lựa chọn cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ 
cho đời sống vĩnh hằng của linh hồn chúng ta khi thân xác 
đã rời chốn trọ trần gian.

Chúa Giêsu đã phán: “ Kho tàng con ở đâu thì lòng con ở 
đó.” Điều Thiên Chúa cần chính là tấm lòng sẻ chia và tình 
yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại. Đó chính 
là tấm lòng vị tha khi chúng ta nói một lời tử tế, làm một 
điều dễ thương cho tha nhân. Đó là khi chúng ta biết nghẹn 
ngào, chạnh lòng trước một mảnh đời khốn khổ. Là sự hy 
sinh, kiên nhẫn với lỗi lầm, khuyết điểm của bạn bè, người 
thân. Là một trái tim biết lắng nghe cách chân thành nỗi 
niềm tâm sự của người khác. Là sự tha thứ khi bị xúc phạm. 
Là sự nhẫn nhịn khi bị hiểu lầm, nói xấu. Vậy nên, những 
thứ để cho đi không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất hay 
tài năng của chúng ta. Có vật chất để sẻ chia, để đỡ nâng là 
điều rất tốt lành và đáng khích lệ nhưng không có tiền không 
có nghĩa là ta không có gì để cho, vì không có ai nghèo đến 
mức không có gì để cho đi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng thực hành bác ái 
trong Mùa Chay không chỉ là chia sẻ của cải, nhưng còn là 
cho đi tình yêu của chúng con bằng tất cả những hồng ân 
mà Chúa ban trên toàn bộ con người và cuộc sống của con. 
Amen.
Tác Giả: Bình Minh    
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ    

Hạt Giống Tâm Hồn
Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với người khác, mà hãy 
cố gắng từng ngày, từng ngày để có được tất cả những gì 
bạn mong muốn, bằng chính sức lực và tâm trí của bản thân.

Điều quan trọng không phải những gì xảy ra với bạn, mà 
chính là cách bạn đối phó với chúng như thế nào.

Cho dù bạn có cắt mỏng một sự việc, một vấn đề trong cuộc 
sống khéo léo đến thế nào đi nữa thì nó vẫn luôn có hai mặt.

Sẽ luôn phải mất một thời gian dài để có thể trở thành người 
mà mình mong muốn. Vì thế, hãy luôn nhẫn nại.

Bình luận hay nhận xét một sự việc thi dễ dàng hơn là trực 
tiếp tham dự vào. Vì lẽ đó, đừng vội phán xét người khác.

Lời Trăn Trối Của Vua Hề Charlot
Trước lúc mất ở tuổi 88, vua hề Charlie Chaplin phát biểu 4 
điều như sau:

1. Không có gì vĩnh cửu trong thế giới này, kể cả những 
phiền muộn của chúng ta.

Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm C

Lc 16,1-13

“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong 

việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong 

việc lớn.” (Lc 16,10)

Giải Tội: Thứ Ba  5:30 PM – 6:30 PM  (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
Rửa Tội Trẻ Em: Quý vị muốn rửa tội cho con em mình xin liên lạc 
thẳng với Linh Mục Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ
Email: yeuchua@gmail.com | Cell: (714) 230-5493

“Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch
và là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu.”

The Eucharist is the source and summit of the Christian life 
(Pope John Paul II).

Rước Lễ là con đường ngắn nhất
và an toàn nhất để lên trời.

Holy Communion is the shortest and safest way to heaven
(Pope Pius X)

Tháng 09, ngày 24: Giáo Dân

Tháng 10, ngày 01: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Tháng 10, ngày 08: Legio Marie

Tháng 10, ngày 15: Hội Dòng Ba Đa Minh

Tháng 10, ngày 22: Canh Tân Đặc Sủng

Lưu ý: Tuần nào có tang lễ, xin các hội đoàn dành cho nhà hiếu 

dâng của lễ. Nếu có thay đổi, xin liên lạc anh 

Phạm Anh Linh, Phó Nội Vụ
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LINH MỤC VÀ TU SĨ
Cha Quản Nhiệm: Lm. Joseph Trương Ngữ
T: (714) 956-3110 x130 | C: (714) 230-5493 | E: yeuchua@gmail.com
Thầy Phó Tế: Joseph Minh Tống C: (714) 548-7550
Sơ Đặc Trách Giáo Lý: Mary Nguyễn Tin
T: (714) 956-3110 x120 | E: srmarytinnguyen@lhcla.org

BAN THƯỜNG VỤ
Chủ Tịch: A. Phạm Anh (714) 718-2225
Phó Nội Vụ: A. Phạm Anh Linh (714) 926-7263
PT Phó Nội Vụ: A. Nguyễn Long (714) 677-7302
Phó Ngoại Vụ: A. Ninh Đức Hạnh (657) 243-2571
PT Phó Ngoại Vụ:A. Dương Hưng Tony (714) 363-7815
Tổng Thư Ký: A. Lê Kim Long (714) 722-5768
PT Tổng Thư Ký: A. Trần Quý (714) 366-4724
Thủ Quỹ: C. Lê Kim Dung (714) 548-2664
PT Thủ Quỹ: C. Vũ Phương Loan Christina  (714) 478-9983

CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ
Ban Giúp Lễ: C. Đỗ Michelle (714) 781-9521
Ban Hôn Lễ: C. Trần Anna (714) 837-5792
Ban Nhiếp Ảnh: A. Trần Hữu Thành (714) 234-1551
Ban Phân Phối Hiệp Thông: A/C Vũ Đình Phương (714) 285-1122
Ban Phụng Vụ Thánh Đường:A. Phạm Anh Linh (714) 926-7263
Ban Rửa Tội Trẻ Em: C. Trần Anna (714) 837-5792
Ban Tang Lễ: Ô. Lê Phước Điện (714) 420-6329
Ban Thánh Ca: A. Nguyễn Ngọc Diệp (714) 951-9182
Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa: C. Lê Hồng Nhung (714) 204-1901
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể:A.Nguyễn Đình Long (714) 623-0034
Ban Trang Nhà, Văn Nghệ: A. Lê Kim Long (714) 722-5768
Ban Trật Tự: A. Nguyễn Rinh (714) 829-0739
Ban Trợ Tá Thiếu Nhi Thánh Thể:A. Phạm Thiên Triều (714) 553-7581
Ban Việt Ngữ: Thầy Phùng Hữu Ái (714) 833-6365
Ban Xướng Kinh: C. Nguyễn Như Tuyết (714) 829-0741
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: A. Antôn Lê Trí Đạt (714) 422-9256
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: A. Lê Chris (714) 461-1620
Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu: Ô. Vũ Ngọc Oánh (714) 774-0355
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: B. Lê Thục (657) 345-0682
Hội Đền Tạ Đức Mẹ Anaheim: Ô. Lã Văn Nguyên (714) 875-5541
Hội Đền Tạ Đức Mẹ Fullerton: Ô. Đỗ Minh Tuấn (714) 234-0923
Hội Dòng Ba Đa Minh: C. Nguyễn Thùy Dung (714) 209-3058
Hội Legiô Marie: C. Trần Thị Thanh (714) 328-0297
Hội Phụ Huynh Học Sinh: C. Đặng Tamiee  (714) 768-8677
Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng: C. Trần Bạch Yến (714) 728-2584
Phong Trào Cursillo: A. Nguyễn Hồng Phúc (562) 640-0471

GÓP Ý
Website: info@cddmmtanaheim.org

Thư Ký: thuky@cddmmtanaheim.org
Ban Thường Vụ: btv@cddmmtanaheim.org

 THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN 
S a i n t  B o n i f a c e  C h u r c h  ,  A n a h e i m  *  F a c e b o o k ,  Y o u t u b e 

Chúa Nhật 
Thứ Bẩy 6:15pm 

****

Ngày Thường 
Thứ Ba 6:30pm
Thứ Sáu đầu tháng 7:30pm

 Trang 4  Trang 1

LỜI CHÚA

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

BAÛN TIN COÄNG ÑOAØNBAÛN TIN COÄNG ÑOAØN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

CHÚA NHẬT TUẦN XXV MÙA THƯỜNG NIÊN C • NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2022

ĐÓNG GÓP

LỜI HAY Ý ĐẸP

LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ
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- “Tài năng đã không bao giờ là của con; chúng tùy thuộc vào 
những tình huống con gặp trong đời con phải giải quyết”.
- “Phải chăng là bạn bè và gia đình của con ?”…
- “Rất tiếc, họ đã không bao giờ là của con, họ thuộc về con 
đường mà con đã đi qua”.
- “Hay đó là thân xác con ?”…
- “Thân xác đã không bao giờ là của con, nó thuộc về cát 
bụi”.
- “Vậy đó là linh hồn của con chăng ?”…
- “Không đâu, linh hồn của con thuộc về Ta là Đấng đã tạo 
dựng nên con”.
Đầy hoang mang sợ hãi, ngươi ấy nhận chiếc vali từ tay 
Thượng Đế và mở nó ra, ông chỉ thấy nó trống trơn. Một 
giọt nước mắt lăn dài trên má, người ấy thốt lên: “Trời ơi, 
vậy là cuối cùng con đã chẳng có gì cả sao ?”…
- Thượng Đế trả lời: “Không đâu, con đã có được nhiều lắm 
chứ, nhưng nó không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, 
nó chính là tấm lòng vị tha của con. Mỗi khi con nói một 
lời tử tế, mỗi khi con làm một điều dễ thương, mỗi khi con 
nghẹn ngào trước một mảnh đời khốn khổ, Ta đều cất giữ tất 
cả vào làm hành lý cho con mang theo về cùng Ta…”

Quý vị và các bạn thân mến !
Trong sự lên ngôi của chủ nghĩa duy vật chất với những 
gì thực dụng, cụ thể mới có giá trị hiện hữu, chúng ta lao 
vào vòng xoáy của kim tiền một cách không mệt mõi. Thế 
nhưng, dù là bậc vua chúa, người giàu sang hay kẻ nghèo 
hèn thì khi chết không ai mang theo được bất cứ vật gì, cho 
dù khi còn sống họ có khư khư giữ lấy tiền bạc vật chất ấy 
từng giây từng phút. Khi chúng ta trở về tro bụi  thì “địa vị” 
cũng thành bụi tro, bàn tay của chúng ta không nắm theo 
được một thứ của cải nào mà suốt đời chúng ta đã tốn biết 
bao vất vả khó nhọc để tìm kiếm chúng.

Trong thời buổi mà cái hình thức bên ngoài đóng vai trò 
quyết định cho sự thành đạt trong giao tiếp, trong công việc 
của một con người thì việc chăm sóc bản thân, trau chuốc cái 
hình thức bên ngoài sao cho nó đạt đến vẻ đẹp hoàn mỹ nhất 
là điều hầu hết con người thời nay quan tâm. Biết bao dịch 
vụ, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ra đời để phục vụ nhu 
cầu chăm sóc bản thân ngày càng cao của con người. Thế 
nhưng khi trở về với cát bụi, thân thể này dẫu xinh đẹp tốt 
tươi đến bao nhiêu đi nữa cũng mục nát với thời gian. Phận 
bụi tro lại trở về bui tro!

Chúng ta cũng không thể phủ nhận sự cần thiết của mối quan 
hệ gia đình thân thuộc, bạn bè vì chính nhờ sự quan tâm giúp 
đỡ những lời an ủi động viên của họ mà chúng ta có thêm 
sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong đời sống của 
mình. Thế nhưng, nhạc sĩ Vũ Thành An cũng thốt lên rằng: 
“Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy 
người đưa?” Khi về cõi vĩnh hằng, chỉ một mình ta đối diện 
với Đấng Tối Cao để trả lẽ với Ngài về cuộc sống trần gian 
của mình. Không một người thân nào có thể gánh vác hay 

Một phần lớn cử tri California phản đối việc phá thai muộn 
và hiểu rằng cần phải có những giới hạn hợp lý như chúng ta 
đang có hiện nay. Dự Luật 1 sẽ hủy bỏ những giới hạn này 
và cho phép phá thai không hạn chế vì bất kỳ lý do gì vào bất 
kỳ thời điểm nào – ngay cả trước giờ sinh nở. Hầu hết các cử 
tri đều phản đối điều này.

2. Hầu Hết Các Cử Tri California Phản Đối Dùng Tiền Thuế 
của Người Dân để Tài Trợ cho Việc Phá thai
Hiện tại những người đóng thuế ở California đã phải đối 
phó với nạn lạm phát tăng vọt, giá xăng cao ngất trời, và 
khả năng lo tiền nhà cửa càng ngày càng khó khăn. Hầu hết 
các cử tri phản đối việc dùng tiến thuế để tài trợ cho việc 
phá thai, đặc biệt là để chi trả cho những phí tổn của những 
người từ các tiểu bang khác tìm đến California để phá thai. 
Cơ quan Lập Pháp đã tăng tài trợ cho việc phá thai lên $200 
triệu trong năm nay. Nếu Dự Luật 1 được thông qua, các nhà 
phân tích dự đoán rằng số lượng người từ các tiểu bang khác 
tìm đến California để phá thai có thể tăng thêm hàng chục 
ngàn — có nghĩa là sẽ cần thêm hàng triệu đô la nữa.

3. Hầu Hết Các Cử Tri California Tin vào Sự Công Bằng 
trong Vấn Đề Sinh Sản
Hầu hết các cử tri California tin rằng cần có sự bình đẳng và 
công bằng trong các dịch vụ dành cho phụ nữ muốn phá thai 
và những người muốn làm mẹ. Dự Luật 1 dành ưu tiên hàng 
đầu để tài trợ cho những người muốn phá thai bằng chính 
đồng tiền của những gia đình đang gặp khó khăn trong việc 
trả tiền nhà ở, tiền đi chợ, đổ xăng, khu phố an toàn để sinh 
sống, bảo hiểm sức khỏe và những dịch vụ chăm sóc cho 
trẻ em.

Cần Có Gì Trong Chiếc Valy Hành Lý Cuối Cuộc Đời
Một người kia biết mình sắp từ giã cõi thế, 
ông mơ thấy Thượng Đế đến gần, trong tay 
Ngài cầm một chiếc vali.
- Thượng Đế bảo: “Nầy con, đã đến lúc đi 
theo Ta rồi”.
- Ngạc nhiên, người ấy trả lời: “Bây giờ 
sao ? Mau quá vậy ? Con có bao nhiêu là 
dự định…”
- “Rất tiếc nhưng đã đến giờ đi rồi”.

- Người ấy hỏi: “Ngài có gì trong chiếc vali kia vậy ?”
- Thượng Đế trả lời: “Tất cả những gì thuộc về con”.
- “Ồ, những gì thuộc về con sao ? Ý Ngài muốn nói những 
đồ đạc, áo xống, tiền bạc của con ư ?”
- Thượng Đế trả lời: “Những cái đó đã không phải của con; 
chúng thuộc về trần gian”.
- Người ấy lại hỏi: “Có phải nó là ký ức của con không ?”
- Thượng Đế trả lời: “Ký ức đã không bao giờ thuộc về con; 
chúng thuộc vào thời gian”.
- “Vậy có phải là những tài năng của con ?”…

Cầu Cho Việc Bãi Bỏ Án Tử Hình
Chúng ta cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong tháng 9, cầu xin 

cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới bãi bỏ án tử hình. Án tử hình 
là một hành động tước đoạt đi nhân phẩm của con người. 

*****
Ý Cầu Nguyện Trong Tuần

Xin cho chúng ta biết tìm đến Chúa trong mọi hoàn cảnh.

 Thông Báo của Hội các Bà Mẹ Công Giáo (HCBMCG)
HCBMCG sẽ có buổi tĩnh tâm mừng Lễ Thánh Terêsa Hài 
Đồng Giêsu (Bổn Mạng Chi Hội Các Bà Mẹ Công Giáo) 
vào tuần tới Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022 lúc 2:00 
PM chiều tại phòng Bethany Hall.  Thân mời tất cả hội viên 
HCBMCG tham dự buổi tĩnh tâm cho đông đủ.  Xin các Bà 
và các Chị mặc đồng phục.
Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

 Thông Báo Của Huynh Đoàn Đa Minh Anaheim
Huynh đoàn Đa Minh Anaheim thân mời các hội viên họp 
mặt vào thứ bảy tuần tới ngày 17/9 lúc 4:45 chiều tại phòng 
Bethany Hall để họp và bầu lại ban phục vụ của huynh đoàn. 
Quý vị nào muốn vào huynh đoàn Đa Minh để được nhiều 
ơn Thánh Chúa và ơn ích của dòng xin liên lạc với chị huynh 
trưởng Nguyễn Thuỳ Dung qua số điện thoại 714-209-3058

 Thông Báo Tuyển Lễ Sinh (Giúp Lễ) 2022-2023
Phụ huynh em nào có tinh thần phục vụ Bàn Thánh, mời gọi 
các em tham gia vào Ban Giúp Lễ. 

Điều kiện:
1. Các em nam và nữ có lòng ao ước được Giúp Lễ.
2. Từ 10 tuổi trở lên 
3. Hiểu biết và thực hiện đúng nội quy
4. Các em sẽ được hướng dẫn và thử thách trước khi được 
nhận vào Giúp Lễ chính thức. 

Để hiểu rõ hơn xin liên lạc trực tiếp hoặc ghi danh với chị 
Michelle Đỗ (714) 781-9521

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi 
công việc tốt lành của chúng ta!

 Xin Tiền Mua Máy Lạnh
Mỗi tháng một lần, giáo xứ có xin tiền lần thứ hai trong các
thánh lễ thứ Bảy và Chủ Nhật để bảo quản, sửa chữa, và cần
mua máy lạnh mới, thay máy lạnh đã bị hư. Do đó, cộng 
đoàn chúng ta sẽ có xin tiền lần thứ hai sau phần Rước Lễ 
của Thánh Lễ Thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2022

Ghi chú: Việc xin tiền lần thứ hai là dùng vào việc thay 3

máy lạnh cho Annex building and 2 máy lạnh cho school
building. Xin tiền lần thứ hai được kêu gọi trong các thánh
lễ tại giáo xứ, mỗi tháng 1 lần trong những tháng còn lại
của năm 2022 và tới tháng 6 năm 2023. (Fiscal year 2022 -
2023)

  Nghi Thức Chúc Lành Cho Những Cặp Hôn Nhân
Vào Thứ Bảy Đầu Tháng 10, sau Thánh Lễ Thứ Bảy chiều
ngày 1 tháng 10 năm 2022, Cộng Đoàn chúng ta sẽ có “Nghi
Thức Chúc Lành Hôn Phối” cho những đôi hôn nhân kỷ
niệm ngày thành hôn vào tháng 10

 Thông Báo Từ Văn Phòng Life, Justice, and Peace về 
Dự Luật Số 1 - Bỏ Phiếu “NO” Chống Dự Luật 1
Điều đáng buồn là California đã có một số luật lệ phá thai 
dễ dãi nhất trên toàn quốc. Luật pháp của chúng ta cho phép 
phá thai vì bất kỳ lý do nào cho đến khi thai nhi có khả năng 
sinh tồn (khoảng 24 tuần của thai kỳ), và luật phá thai muộn 
là để bảo vệ tính mạng hoặc sức khỏe của người mẹ. Các 
quyết định gần đây của tòa án vẫn không thay đổi thực tế đó 
ở California.

Năm nay, thống đốc và các nhà lãnh đạo lập pháp của chúng 
ta đã tuyên bố sẽ biến California thành “thánh địa phá thai.” 
Họ đang thực hiện lời hứa của họ bằng cách thông qua 20 
dự luật để mở rộng luật phá thai, và phân bổ $200 triệu trong 
ngân sách tiểu bang để chi trả cho những phí tốn phá thai 
cho phụ nữ ở California và những người ngoài tiểu bang 
muốn tới California để phá thai.

Cơ quan Lập Pháp California đã đưa Dự Luật 1 vào lá phiếu 
tháng 11 – dự luật cực đoan này, nếu được cử tri chấp thuận, 
sẽ bỏ luật hiện hành và vĩnh viễn dùng tiền thuế của người 
dân để tài trợ cho các trường hợp phá thai muộn nhưng lại 
không đặt một giới hạn nào. 

Dự Luật 1 sẽ loại bỏ các giới hạn hợp lý hiện tại đối với việc 
phá thai muộn và dựng lên một “thánh địa phá thai” ở Cal-
ifornia. Dự Luật 1 không cần thiết để bảo vệ sức khỏe của 
phụ nữ hoặc quyền tự do sinh sản của họ.

Bỏ phiếu “NO” chống lại Dự Luật 1 vẫn giữ nguyên luật 
hiện hành của California về phá thai như đang có hiện nay.

Cuộc thăm dò gần đây cho thấy các cử tri ở California có 
nhiều điểm chung với nhau về vấn đề phá thai. Hầu hết các 
cử tri phản đối dùng tiền thuế để tài trợ cho việc phá thai, 
và họ đồng ý ủng hộ các giới hạn hợp lý đối với việc phá 
thai muộn. 70% cử tri California tin rằng cuộc sống của con 
người bắt đầu từ khi được thụ thai hoặc từ khi có khả năng 
sinh tồn.

1. Hầu Hết Các Cử Tri California Phản Đối Việc Phá Thai 
Muộn
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