OUR LADY OF LA VANG CATHOLIC CHURCH
288 S. Harbor Blvd., Santa Ana, CA 92704
Phone: (714) 775-6200 Fax: (714) 775-6226
Website: www.ourladyoflavang.org Email: parish@ourladyoflavang.org

Third Sunday of Advent - Year B
December 17, 2017

Congratulations to Our new Auxiliary Bishop of Diocese of Orange
Felicidades al Nuevo Obispo Auxiliar de la Diocesis de Orange
Hân Hoan Chúc Mừng Đức Tân Giám Mu ̣c Phu ̣ Tá Giáo Phâ ̣n Orange

Bishop Thomas Thanh Thai Nguyen D.D.

Xin ủng hộ các thương chủ quảng cáo ở trang cuối của tờ thông tin Giáo Xứ.

Page 2

Đáp Ca
Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa.

Lá Thư Cha Chánh Xứ
Chúa Nhật, ngày 17 tháng 12, 2017
Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!
Thứ Ba tuần nầy ngày 19 tháng 12 là ngày Hồng Ân của Giáo Phận Orange. Ngày Lễ Tấn Phong Giám Mục của Đức
Cha Thomas Nguyễn Thái Thành tại Nhà Thờ St. Columban. Với niềm vui vì người Việt Nam chúng ta có vị mục tử
mới cho Giáo Phận Orange. Cùng với Cha Timothy và toàn thể Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang chúng con xin chân thành
Chúc Mừng Đức Cha Tôma. Nguyện xin Chúa Kitô là Mục Tử hiền lành ban muôn ân sủng khôn ngoan và thánh thiện
trên Đức Cha Tôma để Đức Cha luôn là vị mục tử như lòng Chúa ước mong. Đức Cha Tôma sẽ đến Giáo Xứ Đức Mẹ
La Vang để dâng Lễ Tạ Ơn vào ngày thứ Tư ngày 20 tháng 12 lúc 8:30 sáng. Kính mời toàn thể quý ông bà và anh chị
em và các đoàn thể đến để cùng với Đức Cha Tôma dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang. Sau Thánh Lễ
kính mời toàn thể quý vị vào hội trường để chúc mừng Đức Cha Tôma. Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp
cho quỹ xây toà nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ để chúng ta có thể xây sớm.
Chúa Nhật III Mùa Vọng gọi là “Gaudete Sunday” bằng ngôn ngữ La Tinh bắt đầu bằng “Gaudete in Domino SemperHãy vui lên trong Chúa luôn.” Nhắc nhở chúng ta rằng việc chuẩn bị vui mừng về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, chúng
ta đốt lên cây nến mầu hồng và vị chủ tế mặc áo lễ mầu hồng. Chủ đề chính của các bài đọc là vui mừng phấn khởi.
Các bài đọc mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị là việc bắt buộc trong khi chúng ta mong đợi ngày giáng sinh của Chúa Kitô
và trong tâm hồn và cuộc sống chúng ta. Thánh Kinh nhắc nhở chúng ta rằng việc Chúa Giêsu đến trong quá khứ hiện
tại và tương lai là lý do chúng ta hãy vui mừng. Trong bài thứ nhất Tiên Tri Isaiah an ủi những người Do Thái lưu đày
trở về từ Balylon hãy vui lên bởi vì Thiên Chúa của họ Yaweh là Đấng mạnh mẽ hướng dẫn và bảo vệ họ. Qua bài thứ
hai, Thánh Phaolô nhắc nhở giáo đoàn Thesalonica hãy “vui tươi luôn” và sống thánh thiện và tinh thần tạ ơn qua sự
hưóng dẫn của Chúa Thánh Thần bởi vì việc đến lần thứ hai của Chúa Kitô đang gần kề và Ngài rất trung tín và giữ lời
hứa là Ngài sẽ thưởng công cho chúng ta. Bài Phúc Âm hôm nay nói với chúng ta rằng Thánh Gioan Tiền Hô đến để
làm chứng cho Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian. Đấng Tiền Hô muốn tất cả những người Do Thái hãy mừng vui bởi vì
Đấng Messiah mà họ trông đợi rất lâu sẽ đến và xoá tội lỗi trần gian. Chúng ta vui mừng vì sự khiêm hạ của Thánh
Gioan nói với những người Sanherin thách đố Ngài không xứng đáng để làm nô lệ của Chúa Giêsu Đấng Messiah.
Chúng ta cũng hân hoan trong sự chân thành và dấn thân của Thánh Gioan đã sửa soạn cho việc Chúa Kitô Đấng mà
dân đã mong đợi lâu năm. Chúng ta cũng có một lý do khác để vui mừng vì chúng ta nữa như Thánh Gioan Tẩy Giả
được tuyển chọn để làm chứng nhân của Chúa Kitô, là Ánh Sáng trần gian.
Chúng ta cần làm chứng cho Chúa Kitô là Ánh Sáng. Là những anh chị em phần tử của giáo hội chúng ta phản ảnh ánh
sáng Chúa Kitô cho người khác như là mặt trăng phản ánh sáng cho mặt trời. Trong Mùa Vọng này chúng ta hãy phản
ảnh và chia sẽ tình thương và sự tha thứ vô điều kiện. Có nhiều người đang sống trong bóng tối và nghèo túng những
người thiếu sự tự do đích thực bởi vì họ có những nghiện ngập và những sự chọn lựa xấu. Có những người họ bị mù
quáng bởi những sự hấp dẫn của thế gian. Nhiều người cảm thấy cô đơn, không được chấp nhận, bỏ rơi và sống ngoài
lề xã hội. Chúng ta hãy đem ánh sáng thật của Chúa Kitô cho những anh chị em trong Mùa Vọng này qua việc chia sẻ
sự tha thứ vô điều kiện và việc bác ái. Chúng ta sẽ chu toàn việc làm nhân chứng của Chúa Kitô khi chúng ta ăn năn tội
lỗi và xin Chúa thứ tha tội lỗi cho chúng ta.
Thân mến trong Chúa Kitô và Đức Mẹ La Vang!
Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân

XIN CẢM ƠN SỰ YÊU THƯƠNG CỦA QUÝ VỊ!
Tiền đóng góp trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
Vào ngày 10/12/2017: $12,220 Tổng số phong bì: 331
Đóng góp qua mạng: $160 Số lần đóng góp: 5
Tiền đóng góp “Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”: $5,202
Tiền đóng góp cho quỹ “Hưu Dưỡng Công Giáo”: $5,508
Gian hàng thực phẩm: $1,766

Xin hãy giúp Giáo Xứ qua việc dùng Phong Bì hoặc
dùng Mạng Internet để đóng góp trong các Thánh
Lễ Chúa Nhật hàng tuần. Ðây là phương cách
chúng ta “gói ghém những món quà” dâng lên
Thiên Chúa và cảm tạ Ngài trong các Thánh Lễ.
Ðóng góp qua Mạng Internet, xin vào trang nhà:

www.ourladyoflavang.org

Xin ủng hộ các thương chủ quảng cáo ở trang cuối của tờ thông tin Giáo Xứ.
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THÔNG BÁO
Quỹ Mục Vụ 2017

VĂN PHÒNG ĐÓNG CỬA

Quý vị nào đã hứa đóng tiền cho Quỹ Mục Vụ của
Giáo Xứ, xin hoàn tất số tiền đã hứa trước ngày 31
tháng 12 năm 2017 để được hưởng lợi ích của việc
khấu trừ thuế cho năm 2017. Tất cả những đóng góp
của quý vị từ bây giờ cho đến cuối năm sẽ được hoàn
trả lại cho các mục vụ và sinh hoạt của Giáo Xứ. Xin
chân thành cảm ơn lòng quảng đại cho sự đóng góp của
quý vị.

Văn phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa vào ngày thứ Hai
25 tháng 12, 2017 để mừng Lễ Giáng Sinh. Xin kính
chúc quý vị một mùa Giáng Sinh an lành và tràn đầy
Hồng Ân Thiên Chúa Hài Đồng.

Nghỉ Học Mừng Lễ Giáng Sinh
Chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ, và Thiếu Nhi Thánh
Thể sẽ nghỉ học từ thứ Sáu, ngày 22/12/2017 đến
thứ Năm, ngày 04/01/2018 để mừng Lễ Giáng Sinh
và năm mới. Các em sẽ trở lại học bình thường từ
thứ Sáu, ngày 05/01/2018. Xin Quý Phụ Huynh lưu
ý. Kính Chúc Quý Phụ Huynh và các em một mùa
Giáng Sinh tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và một năm
mới bình an và hạnh phúc.

Bí Tích Rửa Tội Trẻ Em - Tháng 1
Giáo Xứ sẽ có Bí Tích Rửa Tội cho các em nhỏ vào lúc
2:00pm Chúa Nhật, ngày 14 tháng 1, 2018. Lớp
hướng dẫn cho Cha Mẹ và người Đỡ Đầu sẽ vào ngày
thứ Ba, 26 tháng 12, 2017 lúc 7pm tối. Xin quý Cha
Mẹ đến đúng giờ. Xin cám ơn.

Rao Hôn Phối

Hoạt Cảnh Giáng Sinh
Xin dành ngày Chúa Nhật, 24 tháng 12 vào lúc 5:30
giờ chiều cho buổi Hoạt Cảnh Giáng Sinh do các em
Thiếu Nhi trong Giáo Xứ chúng ta thực hiện, và sau
đó là Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh. Xin cảm ơn.

An Nghỉ Trong Chúa
Đức Cha Dominico Mai Thanh Lương
Cha Cố Thomas Đỗ Thanh Hà
Ông Đaminh Trương V. Phúc
Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu, qua lời chuyển cầu của
Đức Mẹ La Vang và Thánh Giuse, ủi an các gia đình tang
quyến và sớm đưa người thân yêu của chúng con về Quê
Trời.

Beau Vu & Thuy Tran Nguyen
Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc
12:00 giờ - ngày 27 tháng 1, 2018
Michael Le & Jessica Vu
Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc
10:00 giờ - ngày 24 tháng 2, 2018
Khi quý vị biết chắc và có bằng chứng là các đôi hôn
nhân trên có ngăn trở để tiến tới hôn phối, xin vui lòng
liên lạc với cha Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân. Xin
các anh chị, đang chuẩn bị Lễ Cưới, hãy ghi danh và
đóng tiền deposit “1 năm” trước ngày Lễ Hôn Phối, và
phải hoàn tất giấy tờ và lệ phí “1 tháng” trước ngày Lễ
Hôn Phối. Xin cảm ơn.

Ý Chỉ Cầu Nguyện trong tháng 12 của Đức Thánh Cha Phanxicô
Ý chung: Xin Ơn Cho Người Cao Niên.
Để thành phần cao niên, được gia đình và cộng đồng Kitô
hựu nâng đỡ, biết sử dụng cái khôn ngoan và kinh nghiệm
của mình mà truyền đạt đức tin và giáo dục các thế hệ mới.

Ý truyền giáo: Cầu cho mọi Kitô hữu để họ trung thành với
giáo huấn của Chúa, để họ tham gia vào việc cầu nguyện và từ
thiện, để khôi phục lại đầy đủ sự thống nhất Giáo Hội và cộng
tác với nhau để đáp ứng những thách thức hiện tại của nhân loại.

Thanks to our Advertisers! Please support those listed in the back page of our bulletin whenever possible.
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Responsorial Psalm
My soul rejoices in my God.

Pastor’s Corner
Sunday, December 17, 2017
Dear Brothers and Sisters in Christ!
This Tuesday, December 19, 2017 will be a great day for our Diocese of Orange. The Mass of Episcopal Ordination for Bishop
Thomas Thanh Tai Nguyen will be held at St. Columban Church. With joy and thanksgiving to our Heavenly Father because he sent
us a new auxiliary Bishop for our diocese. Together with Father Timothy and the entire parish of Our Lady of La Vang, we congratulate our New Auxiliary Bishop Thomas and we pray that the Lord will grant him love peace, wisdom and joy as he, together with
Bishop Kevin Vann, leading our Diocese of Orange. We are very honor to welcome Bishop Thomas on Wednesday December 20,
2017 to Our Lady of La Vang for the Mass of Thanksgiving at 8:30am. I want to invite all of you please come and pray and meet
our New Auxiliary Bishop. After 8:30 am Mass, we will have a light reception in the Pastoral Center. I also ask you to continue to
pledge for our new building and Shrine of Our Lady of La Vang so we can begin construction soon.
The third Sunday of Advent is called “Gaudete Sunday” because the Mass for today (in its original Latin text), begins with the
opening antiphon: “Gaudete in Domino semper” --“Rejoice in the Lord always.” To remind ourselves that we are preparing for the
very joyful occasion of the birth of Jesus, we light the rose candle, and the priest may wear rose vestments. The common theme of
the day’s Scripture readings is one of joy and encouragement. The readings urge us to make the preparations required of us as we
await the rebirth of Jesus in our hearts and lives. Holy Scripture reminds us that the coming of Jesus, past, present and future, is the
reason for our rejoicing. The Prophet Isaiah, in the first reading, encourages the Jewish exiles returning from Babylon to rejoice
because their God, Yahweh, is their strong Guide, Provider and Protector. In today’s Responsorial Psalm (Luke 1:46 ff.) Mary
rejoices in the great blessing given to her by exclaiming: "My soul glorifies the Lord; my spirit finds joy in God my Savior." St.
Paul, in the second reading, advises the Thessalonian Christians to “rejoice always” by leading blameless, holy and thankful lives
guided by the Holy Spirit, because Christ’s second coming is near, and he is faithful in his promise to reward them. Today’s Gospel
tells us that John the Baptist came to bear witness to Jesus as the Light of the world. The Baptizer wants all the Jews to rejoice
because the long-expected Messiah, as the light of the world, will remove the darkness of sin from the world. We rejoice at the
humility of John the Baptizer who tells the Sanhedrin members challenging him that he is unworthy even to become the slave of
Jesus the Messiah. We also rejoice in the sincerity and commitment of John who spent himself completely in preparing people for
the long-awaited messiah. We have an additional reason to rejoice because, like John the Baptizer, we, too, are chosen to bear
witness to Christ Jesus, the Light of the world.
We need to bear witness to Christ the Light. Our mission as brothers and sisters of Christ and members of his Church is to reflect
Christ’s Light to others, just as the moon reflects the light of the sun. It is especially important during the Advent season that we
reflect Christ’s sharing love and his unconditional forgiveness. There are too many people who live in darkness and poverty, and
who lack real freedom because of their evil addictions and bad choices. There are others who are deafened and blinded by the cheap
attractions of the world. Many others feel lonely, unwanted, rejected, and marginalized. Let us bring the true Light of Christ to
illumine the lives of all these brothers and sisters during this Advent season through our sharing love, overflowing mercy, unconditional forgiveness and humble service. We will be able to accomplish this witnessing mission of radiating Christ’s Light only by
repenting of our sins, asking God’s pardon every day and renewing our lives by our daily prayers, by frequenting the Sacrament of
Reconciliation, by attending and taking part in the Eucharistic celebration, by reading the Bible daily in meditative, prayerful
fashion and by performing the corporal and spiritual works of mercy where we see these are needed.
Sincerely yours in Jesus Christ and Our Lady of La Vang!
Reverend Joseph Luan Nguyen- Pastor

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY!

Sunday Collection :
On 12/10/2017: $12,220 Number of Envelopes: 331
EFT: $160
Number of EFT: 5
Collection for “Feast of Immaculate Conception”: $5,202
Second Collection for “Retired Religious”: $5,508
Food Sales: $1,766

Please use envelopes or online giving as
an act of thanksgiving to the Lord.
For online giving, please visit
www.ourladyoflavang.org

Thanks to our Advertisers! Please support those listed in the back page of our bulletin whenever possible.
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Salmo Responsorial

Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.

Notas del Párroco
Domingo diciembre 17, 2017
¡Queridos hermanos y hermanas en Cristo!
Este martes, 19 de diciembre de 2017 será un gran día para nuestra Diócesis de Orange. La Misa de Ordenación Episcopal para el
Obispo Thomas Thanh Tai Nguyen se llevará a cabo en la Iglesia St Columban. Con alegría y acción de gracias a nuestro Padre Celestial porque nos envió un nuevo Obispo auxiliar para nuestra diócesis. Junto con el Padre Timothy y toda la parroquia de Nuestra
Señora de la Vang, felicitamos a nuestro nuevo Obispo Auxiliar Thomas y oramos para que el Señor le conceda amor, paz, sabiduría
y alegría mientras él, junto con el Obispo Kevin Vann, dirige nuestra Diócesis de Orange. Tenemos el honor de darle la bienvenida
al Obispo Thomas el miércoles 20 de diciembre de 2017 a Nuestra Señora de La Vang para la Misa de Acción de Gracias a las 8:30
a.m. Quiero invitarlos a todos ustedes por favor vengan y oren y conozcan a nuestro Nuevo Obispo Auxiliar. Después de la misa de
las 8:30 a.m., tendremos una recepción ligera en el Centro Pastoral. También les pido que continúe con sus promesas nuestro nuevo
edificio y Santuario de Nuestra Señora de La Vang para que podamos comenzar la construcción pronto.
El tercer domingo de Adviento se llama "Domingo de Gaudete" porque la Misa de hoy (en su texto original en latín) comienza con
la antífona de apertura: "Gaudete in Domino semper" - "Regocíjense siempre en el Señor". Recordamos que nos estamos preparando
para la ocasión muy alegre del nacimiento de Jesús, encendemos la vela rosa, y el sacerdote puede usar vestimentas de color rosa. El
tema común de las lecturas bíblicas del día es de alegría y aliento. Las lecturas nos instan a hacer los preparativos que se nos requieren mientras esperamos el renacimiento de Jesús en nuestros corazones y vidas. La Sagrada Escritura nos recuerda que la venida de
Jesús, pasado, presente y futuro, es la razón de nuestro regocijo. El profeta Isaías, en la primera lectura, alienta a los judíos exiliados
que regresan de Babilonia a regocijarse porque su Dios, Yahvé, es su guía, proveedor y protector fuerte. En el salmo responsorial
de hoy (Lucas 1:46 y ss.) María se regocija en la gran bendición que se le dio al exclamar: "Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu
encuentra gozo en Dios mi Salvador". San Pablo, en la segunda lectura, aconseja a los cristianos de Tesalónica a "regocijarse siempre" llevando vidas intachables, santas y agradecidas guiadas por el Espíritu Santo, porque la segunda venida de Cristo está cerca, y
él es fiel en su promesa de recompensarlos. El Evangelio de hoy nos dice que Juan el Bautista vino a dar testimonio de Jesús como
la Luz del mundo. El Bautista quiere que todos los judíos se regocijen porque el esperado Mesías, como la luz del mundo, eliminará
la oscuridad del pecado del mundo. Nos regocijamos por la humildad de Juan el Bautista, que les dice a los miembros del Sanedrín
que lo desafían que ni siquiera es digno de convertirse en esclavo de Jesús, el Mesías. También nos regocijamos por la sinceridad y
el compromiso de John, quien se dedicó por completo a preparar a la gente para el tan esperado Mesías. Tenemos una razón adicional para alegrarnos porque, como Juan el Bautista, nosotros también somos elegidos para dar testimonio de Cristo Jesús, la Luz del
mundo.
Necesitamos dar testimonio de Cristo la Luz. Nuestra misión como hermanos y hermanas de Cristo y miembros de su Iglesia es reflejar la Luz de Cristo a los demás, así como la luna refleja la luz del sol. Es especialmente importante durante la temporada de Adviento que reflejemos el amor compartido por Cristo y su perdón incondicional. Hay demasiadas personas que viven en la oscuridad
y la pobreza, y que carecen de verdadera libertad debido a sus malas adicciones y malas decisiones. Hay otros que están ensordecidos y cegados por las atracciones baratas del mundo. Muchos otros se sienten solos, no deseados, rechazados y marginados. Vamos
a traer la verdadera Luz de Cristo para iluminar las vidas de todos estos hermanos y hermanas durante este tiempo de Adviento a
través de nuestro amor compartido, la misericordia desbordante, el perdón incondicional y el servicio humilde. Podremos cumplir
esta misión de testificar irradiando la Luz de Cristo solo arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiendo el perdón de Dios todos los
días y renovando nuestras vidas con nuestras oraciones diarias, frecuentando el Sacramento de la Reconciliación, asistiendo y participando en la celebración eucarística. leyendo la Biblia todos los días en forma meditativa y orante y realizando las obras de misericordia corporales y espirituales donde vemos que son necesarias.
¡Sinceramente suyo en Jesucristo y Nuestra Señora de La Vang!
Reverendo Joseph Luan Nguyen Párroco

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!
Colecta Dominical del 12/10/2017: $12,220
Total Sobres Recibidos: 331
5 Donaciones Electrónicas: $160
Colecta de la “Misa de Inmaculada Concepción de María”: $5,202
Segunda Colecta Para la Jubilación de Religiosas: $5,508
Venta de Comida: $1,766

Por favor use sus sobres dominicales como
acción de gracias al Señor.
Para donaciones por internet
visite nuestro website
www.ourladyoflavang.org

Thanks to our Advertisers! Please support those listed in the back page of our bulletin whenever possible.

ANNOUNCEMENTS
OFFICE CLOSED

The office will be closed Monday December 25,
2017 in celebration of Christmas. Happy Holidays to your family. Stay safe and have a blessed
Christmas with your loved ones!
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ANUNCIOS
POSADAS
Las Posadas empezará del 12/16/2017 al
12/23/2017 a las 7pm.Vengan con sus niños y
toda la familia para celebrar la venida del Niño
Jesús, los esperamos!

NO CLASSES

All Religious Education classes, Vietnamese
Language Class, and Eucharistic Youth will
not have classes for two weeks from Friday
12/22/2017 to Thursday 01/04/2017 in Celebration of Christmas and New Year. Classes will
resume on Friday 01/05/2017. Thank you and
Merry Christmas !
PSA YEAR END TAX BENEFIT
To qualify for tax benefit for the year 2017, all of
your PSA payments have to be made by December 31, 2017. Please kindly finish your PSA
pledge by the end of the year to receive your full
tax benefit. Thank you!
SACRAMENT OF BAPTISM

Sacrament of Baptism is celebrated on the 1st &
2nd Sundays of every month. For Vietnamese, the
celebration will be on the 2nd Sunday. For Spanish, the celebration will be on the 1st Saturday.
Please contact the office at 714-775-6200 for
more information.
SACRAMENT OF MARRIAGE

Sacrament of Matrimony is celebrated on Saturdays with the following available time slots: 12
PM, and 2 PM. For more information or to reserve the date, please stop by the office or call
714-775-6200.

PSA Y REPORTE PARA SUS IMPUESTOS

Para calificar para beneficios Tributarios para el
Año 2017, todos sus pagos de PSA deben hacerse
antes del 31 de Diciembre de 2017. Por favor,
haga sus pagos de su Promesa de PSA antes de
fin del año para recibir su beneficio fiscal completo. ¡Gracias y Dios los bendiga por su generosidad!
ORACION DE LA MAÑANA

La Comunidad de Neocatecumenados invita a
usted, familia y amigos a venir a orar todas las
mañanas de Lunes a Viernes a las 5:00AM por el
tiempo de Adviento la llegada de Nuestro Señor
Jesús. Los esperamos!

ETERNO DESCANSO
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que quisiste tener una madre en la tierra, mira con ojos de compasión a tu sierva
María Barba, (madre de nuestro coordinador de Jóvenes Para Cristo) a quien has llamado del seno de nuestra familia.
Bendice el amor que siempre nos tuvo en la tierra y haz
que, desde el cielo, pueda seguir ayudándonos.
Toma bajo tu protección misericordiosa a nosotros a quienes ella ha tenido que abandonar en la tierra.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

Thanks to our Advertisers! Please support those listed in the back page of our bulletin whenever possible.
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Advent Calendar · Lịch Trình Mùa Vọng · Calendario de Adviento
Sunday 12/17
12/16-12/23

3rd Sunday of Advent - Tuần Thứ Ba Mùa Vọng - Tercer Domingo de Adviento
Las Posadas @ 7:00PM

Sunday 12/24

4th Sunday of Advent - Tuần Thứ Tư Mùa Vọng - Cuarto Domingo de Adviento

CHRISTMAS MASS SCHEDULE
HORARIO DE LAS MISAS DE NAVIDAD
CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH
Christmas Eve, Sunday 12/24/2017
Vigilia, Domingo 12/24/2017
Lễ Vọng Giáng Sinh, Chúa Nhật, 24 tháng 12, 2017
6:30AM Thánh Lễ Chúa Nhật Tiếng Việt
8:30AM Thánh Lễ Chúa Nhật Tiếng Việt
10:30AM Thánh Lễ Chúa Nhật Tiếng Việt
12:30PM Domingo Misa de Adviento Español
6:00PM Tiếng Việt & English Christmas Eve
9:00PM Tiếng Việt Lễ Vọng Giáng Sinh
12:00AM Español Neo-Cat Christmas Eve
Christmas Day, Monday 12/25/2017
Día Navidad, Lunes 12/25/2017
Đại Lễ Giáng Sinh, Thứ Hai 25 tháng 12, 2017
6:30 AM Tiếng Việt
8:30 AM Tiếng Việt
10:30 AM Tiếng Việt
12:30 PM Español
5:00 PM Tiếng Việt

Các Bậc Ân Nhân của Quỹ Xây Đài Đức Mẹ và Tòa Nhà Đức Tin trong tuần qua
Joseph Tam Ngo $300
David Huynh & Elizabeth $200
Ngoan Nguyen $100

Cong Van Nguyen $100
Dinh Tran $100

OUR LADY OF LA VANG CATHOLIC CHURCH
288 S. Harbor Blvd., Santa Ana, CA 92704
Phone: (714) 775-6200 Fax: (714) 775-6226
Website: www.ourladyoflavang.org Email: parish@ourladyoflavang.org

Third Sunday of Advent
Year B

December 17, 2017
CLERGY † GIÁO SĨ † CLERO
Rev. Joseph Luan Nguyen
Rev. Timothy Nguyen
Mr. Adolfo Villalpando

Pastor
Parochial Vicar
Deacon

OFFICE HOUR † GIỜ LÀM VIỆC † HORAS DE OFICINA
Monday - Saturday / Thứ Hai - Thứ Bảy / Lunes - Sábado
9:00 AM—12:00 PM & 1:00 PM—5:30 PM
Sunday / Chúa Nhật / Domingo
Closed / Đóng Cửa / Cerrado

MINISTRY OFFICE † VĂN PHÒNG MỤC VỤ
LA OFICINA DEL MINISTERIO
Hilda McLean

Office Manager,
Safe Environment, Ext 200

David Phan

Business Manager, Ext. 214

Janice Glaser

Bookkeeper, Ext. 212

Huyên Phạm

Parish Secretary, Bulletin Editor
Ext. 203, tiếng Việt

Minh Nguyễn

Parish Secretary, Facility Coordinator

Gabriela Santana

Parish Secretary, Ext. 205

Viviana Gomez

Parish Secretary, Ext. 205

Sr. Tin Nguyễn, LHC

Giáo Lý Thiếu Nhi &Thêm Sức,
Giáo Lý Người Lớn RCIA-Việt, Ext. 207

Paola Flores

Confirmation- Youth 4 TruthYoung Adult, RCIA-English, Ext. 209

Cristobal Gomez

Educación Religiosa en Español
RCIA-Español, Ext. 206

Miguel Barba

Jóvenes Para Cristo/ JPC
(714) 768-8161 en Español

Tôn Trần

Thiếu Nhi Thánh Thể /
Eucharistic Youth
(816) 588-7935 tran_ton@hotmail.com

Cindy Ngọc Trần

Trường Việt Ngữ / Viet School
(714) 337-1292
vietngulavang@gmail.com

Trang Vũ

Tang Lễ/ Bereavement
(714) 874-6853

Quyền Vũ

Chủ Tịch BTV / Vietnamese Council
(714) 878-0119

MASS SCHEDULE
GIỜ LỄ † HORARIO DE MISAS
Weekday Masses / Lễ Ngày Thường / Misas Diarias
8:30 AM Tiếng Việt
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
8:30 AM Español
Martes, Jueves
Saturday Masses / Lễ Thứ Bảy / Misa del Sábado
8:00 AM
Tiếng Việt
6:00 PM (Vigil) Tiếng Việt & English
8:00 PM (Vigil) Español, Neo-Catechumenal
Sunday Masses / Lễ Chúa Nhật / Misas Dominicales
6:30 AM Tiếng Việt
8:30 AM Tiếng Việt
10:30 AM Tiếng Việt
12:30 PM
Español
4:30 PM
English, Confirmation Youth
6:30 PM
Tiếng Việt
CONFESSION † GIẢI TỘI † CONFESIÓN
9:00 AM - 9:45 AM Thursday / Thứ Năm / Jueves
4:15 PM - 5:00 PM Saturday / Thứ Bảy / Sábado
ADORATION † GIỜ CHẦU † ADORACIÓN
7:15 AM - 8:15 AM
Monday - Friday / Thứ Hai - Thứ Sáu / Lunes - Viernes
9:00 AM - 8:00 AM
First Friday after Mass / Thứ Sáu Đầu Tháng sau Lễ /
Primer Viernes después de Misa
BAPTISM † RỬA TỘI † BAUTISMO
2:00 PM Tiếng Việt
Chúa Nhật tuần Thứ Nhì
3:30 PM Español
Primer Sábado del Mes
English
Please contact the Parish office
SACRAMENTS † CÁC BÍ TÍCH † SACRAMENTOS
Please contact the Parish office for more information
Xin liên lạc văn phòng Giáo Xứ
Por favor llame a la oficina para más información

