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Đáp Ca
Phúc thay những người bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối Người.
Lá Thư Cha Chánh Xứ
Ngày 31 thàng 12, 2017
Quí Ông Bà và Anh Chị Em thàn mến,
Trước thếm nàm mớị 2018, cung vớị Chà Tịmothy Nguyến, chung toị xịn chàn thành kính chuc: Bàn
Thướng Vu Cong Ðoàn, Quí Hoị Đoàn, Quí Bàn Nghành, Quí Phong Trào, Quí An Nhàn, Quí Ông Bà Anh
Chị Em Gịào Dàn mot nàm mớị àn khàng, tràn đày hành phuc. Xịn Chuà tuon đo muon ớn lành trến toàn
thế quí vị.
Hom này là Chuà Nhàt cuoị nàm 2017, gịào hoị Mưng Kính Gịà Ðính Thành Gịà, Chuà Gịếsu, Ðưc Mế và
Thành Cà Gịusế. Chung tà quị tu đế cung dàng lến Chuà trến bàn thớ tàt cà nhưng thành phàn cuà gịà
đính cuà Thịến Chuà. Bàị đoc thư nhàt noị vế địếu ràn thư nhàt “Hày thào kính chà mế.” Sịràch co nhịếu
địếu đế noị vế sư thưc hành cuà luàt Torà. Sịràch nhàc nhớ con càị vế nhịếm vu là hày thào kính chà mế
ngày khị trớ nến kho khàn. Ông tà cung noị vế nàm địếu mà thịến Chuà hưà sế bàn cho nhưng àị song
hịếu thào đoị vớị chà mế. Ðịếu đàu tịến là sư “gịàu co” và địếu thư hàị là song làu “Aị thào kính cho mính
ngướị đo sế đước song làu.” Sư thà thư toị loị và Thịến Chuà sế nhàm lớị khị càu nguyến và địếu thư bon
và thư nàm. Ông cung nhàc nhớ con càị ràng Thịến Chuà sế chuc phuc cho ho nếu ho phuc tung và đoị
xư tot vớị ngướị chà. Thành Phàolo trong thư gớị cho gịào đoàn Colosế nhàn gớị ho ràng ho phàị song
yếu thướng và tịnh thàn càm tà trong sư lịến hế vớị nhàu. Thành Phàolo cung nhàc nhớ nhưng luàt lế
trong gịà đính – nhưng luàt trong gịà đính Cong Gịào, và nhàn ràng chung tà phàị gịup đớ làn nhàu là
thớị gịàn vo gịà. Thành Phàolo cung mớị goị càc con hày hoc và song nhưng nhàn đưc tư bị, nhàn hàu và
hày thà thư và chịà sế cho nhàu trong đớị song gịà đính. Gịà đính sế trớ nến gịà đính thành thịến thàt khị
cung kính trong, phuc vu và gịup đớ làn nhàu cung hịếp nhàt trong tính yếu thướng. Trong bàị phuc àm
dịến tà vịếc Thành Cà Gịusế và Ðưc Mế Màrịà đà dàng con trong đến thớ vớị nhưng quị luàt cuà gịà đính
là thành tày ngướị mế và dàng con đến thớ.
Chung tà hày hoc nhưng bàị hoc tư Gịà Đính Thành Gịà. Gịào Hoị mớị goị chung tà hày nhín vào Gịà Ðính
Thành Gịà, Chuà Gịếsu, Ðưc Mế và Thành Cà Gịusế đế hoc nhưng gướng đưc sàng làn. Càc Ngàị là gướng
màu cho càc gịà đính khị càc chà mế đếu làm vịếc kho nhoc, gịup đớ nhàu và cung chàp nhàn làn nhàu
và lo cho con càị như Chuà Gịếsu đế roị Chuà Gịếsu càng thếm tuoị càng thếm khon ngoàn ví Ngàị cung
là Con cuà Chuà. Nguyến xịn tính thướng và àn sung cuà Gịà Ðính Thành Gịà ớ cung tàt cà Quí Ông Bà và
Anh Chị Em và Chuc Mưng Nàm Mớị 2018 tớị toàn thế quí vị.
Thàn Mến trong Chuà Kịto và Ðưc Mế Là Vàng!
Lịnh Muc Chành Xư Gịusế Nguyến Vàn Luàn.

XIN CẢM ƠN SỰ YÊU THƯƠNG CỦA QUÝ VỊ!
Tiền đóng góp trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
Vào ngày 24/12/2017: $11,473 Tổng số phong bì: 234
Tiền đóng gọp trong các Thánh Lễ Giáng Sinh 2017: $23,032

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
LIÊN MINH THÁNH TÂM

QUỸ MỤC VỤ 2017

Đoàn LMTT Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang có Chầu vào
lúc 5:30 chiều thứ Sáu đầu tháng (ngày 5/1/2017) và
sau đó có họp tại phòng số 1. Xin kính mời các
đoàn viên đến tham dự đông đủ. Xin cảm ơn.

Giáo xứ xin chân thành cảm ơn sự quảng đại của quí
ông bà anh chị em cho quỹ mục vụ và các quỹ của giáo
xứ trong năm qua.
Tất cả những đóng góp của quý vị từ đầu năm cho đến
cuối năm sẽ được hưởng lợi ích của việc khấu trừ thuế
cho năm 2017. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại
cho sự đóng góp của quý vị.

VĂN PHÒNG ĐÓNG CỬA
Nhân dịp năm mới, văn phòng sẽ đóng cửa vào ngày 1
tháng 1, 2018 và ngày 2 tháng 1 sau Thánh Lễ 8:30
sáng. Văn phòng sẽ mởi cửa vào ngày thứ Tư. Nếu có
thắc mắc hoặc có câu hổi, xin quí ông bà để lại lời
nhắn qua số điện thoại 714-775-6200.
TRỞ LẠI TRƯỜNG

ĐỒ CŨ
Xin thông báo, giáo xứ hiện đang dọn dẹp khuôn viên
nhà thờ cho năm mới. Giáo xứ sẽ tạm ngưng nhận các
món đồ cũ. Xin quí ông bà anh chị em đừng để đồ phí
trước kho. Xin cảm ơn sự hợp tác của quí ông bà anh
chị em.

Chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh
Thể sẽ trở lại học bình thường vào ngày Thứ Bảy ngày
6 tháng 1, 2018. Xin quý vị phụ huynh lưu ý đưa
các em đi học đúng giờ. Xin cảm ơn.
LỊCH CÔNG GIÁO

Rao Hôn Phối

Giáo Xứ đã có Lịch Công Giáo cho năm 2018. Xin ghé
đến văn phòng để nhận một cuốn cho gia đình mình.
Giáo Xứ sẽ nhận dâng cúng tùy lòng hảo tâm của quý
vị cho những cuốn lịch này. Xin cảm ơn.

Michael & Jessica Vu
Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc
10:00 giờ - ngày 24 tháng 2, 2018

GHI DANH VÀO GIÁO XỨ
VÀ SỔ GIA ÐÌNH CÔNG GIÁO
Gia đình nào chưa ghi danh vào Giáo Xứ, xin ghé văn
phòng giáo xứ ghi danh gia nhập vào Giáo Xứ để nhận
được những quyền lợi của giáo dân thuộc Giáo Xứ như
khi cho con em học giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu,
thêm sức, hôn nhân và khi có tang chế và việc hữu sự.
Gia đình nào đã ghi danh rồi và đã thay đổi địa chỉ
hoặc số điện thoại, xin cũng đến văn phòng để cập nhật
thông tin của gia đình mình. Xin cảm ơn.

Hao Nguyen & Ngoc Nguyen
Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc
12:00 giờ - ngày 24 tháng 1, 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
hữu 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
The Lord remembers his covenant forever

Pastor’s Corner
Dếcếmbếr 31, 2017
Dếàr Brothếrs ànd Sịstếrs ịn Chrịst,
As wế ếntếr thế Nếw Yếàr 2018, togếthếr wịth Fàthếr Tịmothy Nguyến, wế wịsh àll of you, Vịếtnàmếsế
Councịl, Spànịsh Councịl, orgànịzàtịons, groups, mịnịstrịếs bếnếfàctors ànd pàrịshịonếrs of our pàrịsh à
wondếrful Nếw Yếàr wịth God’s blếssịngs, good hếàlth, prospếrịty ànd pếàcế ịn thế fàmịly!

Ôn thế làst Sundày of thế yếàr, wế cếlếbràtế thế Fếàst of thế Holy Fàmịly. Wế àrế hếrế to offếr àll thế
mếmbếrs of our own fàmịlịếs on thế àltàr for God’s blếssịng. Thế fịrst rếàdịng ịs à commếntàry on thế
fourth commàndmếnt: "Honor your father and your mother." Bến Sịràch, thế sàgế, hàs màny good
thịngs to sày àbout lịvịng propếrly àccordịng to thế Toràh. Sịràch rếmịnds chịldrến of thếịr duty to honor thếịr pàrếnts – ếvến whến ịt bếcomếs dịffịcult. Hế àlso mếntịons thế fịvế-fold rếwàrd whịch God
promịsếs to thosế who honor thếịr fàthếr ànd mothếr. Thế fịrst rếwàrd ịs “rịchếs,” ànd thế sếcond ịs
long lịfế: “Whoever reveres his father will live a long life.” Forgịvếnếss of sịns ànd God’s prompt ànswếr
to pràyếrs àrế thế fourth ànd fịfth rếwàrds. Hế rếmịnds chịldrến thàt God blếssếs thếm ịf thếy obếy, rếvếrế, ànd show compàssịon to thếịr fàthếrs. St. Pàul, ịn thế lếttếr to thế Colossịàns, àdvịsếs us thàt wế
should put on lovế ànd rếmàịn thànkful ịn our rếlàtịonshịps wịth onế ànothếr. Pàul’s àdvịcế ịs pàrt of
thế "Housếhold codế" – thế rulếs for mếmbếrs of thế Chrịstịàn fàmịly. Though thế dếtàịls dàtế to Pàul’s
tịmế, thế undếrlyịng mếssàgế of bếịng càrếful wịth onế ànothếr, ràthếr, bếịng full of càrế, ịs tịmếlếss.
Pàul tếàchếs thàt chịldrến should lếàrn ànd pràctịcế noblế quàlịtịếs lịkế compàssịon, kịndnếss, forgịvếnếss, ànd shàrịng ịn thế wàrmth of thế fàmịly. In à truly holy fàmịly àll mếmbếrs àrế rếspếctếd,
chếrịshếd, nurturếd ànd supportếd, unịtếd through thế bond of lovế. Todày’s Gospếl dếscrịbếs how Josếph prếsếntếd Màry ànd thế Chịld Jếsus ịn thế Tếmplế for thế rịtuàl of thế mothếr's purịfịcàtịon ànd
thế chịld's "prếsếntàtịon". Wế nếếd to lếàrn lếssons from thế Holy Fàmịly. Indếếd, thế Church ếncouràgếs us to look to thế Fàmịly of Jếsus, Màry ànd Josếph for ịnspịràtịon, ếxàmplế ànd ếncouràgếmếnt bếcàusế thếy wếrế à modếl fàmịly ịn whịch both pàrếnts workếd hàrd, hếlpếd ếàch othếr, undếrstood ànd
àccếptếd ếàch othếr, ànd took good càrế of thếịr Chịld so thàt Hế mịght grow up not only ịn humàn
knowlếdgế but àlso às à Chịld of God. Along wịth thếm, lết us, ịn our own fàmịlịếs, prày, àccếpt, ànd
submịt to God’s wịll.
Agàịn, Hàppy Nếw Yếàr to àll of you!
Sịncếrếly yours ịn Jếsus Chrịst ànd Ôur Làdy of Là Vàng!
Rếvếrếnd Josếph Luàn Nguyến
Pàstor
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY!

Sunday Collection :
On 12/24/2017: $11,473 Number of Envelopes: 234
Christmas 2017 Collection: $23,032

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

El Señor nunca olvida sus promesas

Notas del Párroco
31 dế dịcịếmbrế 2017
Quếrịdos hếrmànos y hếrmànàs ến Crịsto,
Al ếntràr ến ếl àno nuếvo dế 2018, junto con ếl Pàdrế Tịmothy Nguyến, quếrếmos dếsếàrlếs à todos ustếdếs, Consếjo vịếtnàmịtà, Consếjo hịspàno, orgànịzàcịonếs, grupos y mịnịstếrịos dế nuếstrà pàrroquịà
un màràvịlloso Ano Nuếvo con làs bếndịcịonếs dế Dịos, là buếnà sàlud, là prospếrịdàd y là pàz con su
fàmịlịà.
El ultịmo domịngo dếl àno, sế cếlếbrà là Fịếstà dế là Sàgràdà Fàmịlịà. Estàmos àquí pàrà ofrếcếr à todos
los mịếmbros dế nuếstrà propịà fàmịlịà ến ếl àltàr pàrà rếcịbịr là bếndịcịon dế Dịos. Là prịmếrà lếcturà
ếs un comếntàrịo sobrế ếl cuàrto màndàmịếnto: "Honrà à tu pàdrế y à tu màdrế." Bến Sịràch tịếnế muchàs cosàs buếnàs quế dếcịr àcếrcà dế vịvịr corrếctàmếntế dế àcuếrdo àl Torà. Sịràch rếcuếrdà à los nịnos quế tịếnến ếl dếbếr dế honràr à sus pàdrếs - ịncluso cuàndo sếà dịfícịl. Tàmbịến mếncịonà là rếcompếnsà dế cịnco vếcếs quế Dịos promếtế à àquếllos quế honràn à su pàdrế yà su màdrế. El prịmếr prếmịo
ếs "rịquếzàs", y ếl sếgundo làrgà vịdà: ". El quế vếnếrà à su pàdrế tếndrà làrgà vịdà" El pếrdon dế los pếcàdos y là prontà rếspuếstà dế Dịos à làs oràcịonếs son ếl cuàrto y quịnto rếcompếnsàs. El rếcuếrdà à
los nịnos quế Dịos los bếndịcế sị obếdếcến vếnếràn y muếstràn compàsịon à su pàdrế. Pàblo, ến là càrtà
à los Colosếnsếs, nos àconsếjà quế dếbàmos dàr àmor y sếr àgràdếcịdos ến nuếstràs rếlàcịonếs con los
dếmàs. Pàblo àconsếjà lo ịmportàntế dế hàcếr pàrtế dếl "codịgo dếl hogàr" - làs rếglàs pàrà los mịếmbros dế là fàmịlịà crịstịànà. Aunquế los dếtàllếs sế rếmontàn à là ếpocà dế Pàblo, ếl mếnsàjế subyàcếntế
dế tếnếr cuịdàdo con los otros -, llếnàrlos dế cuịdàdo – no ịmportà ếl tịếmpo. Pàblo ếnsếnà quế los nịnos
dếbến àprếndếr y pràctịcàr noblếs cuàlịdàdếs como là compàsịon, là bondàd, ếl pếrdon y là pàrtịcịpàcịon ến ếl càlor dế là fàmịlịà. En unà fàmịlịà vếrdàdếràmếntế sàntà quế sế rếspếtến todos los mịếmbros,
àprếcịàndo, nutrịếndo y àpoyàndosế, unịdos por ếl vínculo dếl àmor. El ếvàngếlịo dế hoy dếscrịbế como
Josế prếsếnto à Màríà y ếl Nịno Jếsus ến ếl tếmplo pàrà ếl rịtuàl dế là purịfịcàcịon dế là màdrế y dếl nịno.
Tếnếmos quế àprếndếr làs lếccịonếs dế là Sàgràdà Fàmịlịà: Là Iglếsịà nos ànịmà à mịràr à là Fàmịlịà dế
Jếsus, Màríà y Josế ến buscà dế ịnspịràcịon, ếjếmplo y ếstímulo. Eràn unà fàmịlịà modếlo ến ếl quế àmbos pàdrếs tràbàjàbàn duro, sế àyudàbàn ếntrế sí, sế comprếndến y àcếptàn mutuàmếntế, y cuịdàn dế
su hịjo pàrà quế puếdà crếcếr no solo ến ếl conocịmịếnto humàno, sịno tàmbịến como un hịjo dế Dịos.
¡Nuếvàmếntế lếs dếsếo un Fếlịz Ano Nuếvo à todos ustếdếs!
¡Sịncếràmếntế suyo ến Jếsucrịsto y Nuếstrà Sếnorà dế Là Vàng!
Rếvếrếndo Josếph Luàn Nguyến - Pàrroco.

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!

Por favor use sus sobres dominicales como
acción de gracias al Señor.

Colecta Dominical del 12/24/2017: $11,473
Total Sobres Recibidos: 234
Colecta de la Navidad: $23,032

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.
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ANUNCIOS

OFFICE CLOSED

OFICINA CERRADA

The Office will be closed Monday January 1,
Tuesday January 2, 2018 in celebr ation of
New Year. Happy New Year to your family. Stay
safe and have a blessed Christmas with your
loved ones! Office will reopen on Wednesday
January 3,2018.

La Oficina estará cerrada el Lunes 1 de Enero y
el Martes 2 de Enero del 2018 por la celebración
del Año Nuevo. "Démosle gracias a Dios por el
año que estamos terminando y por el nuevo que
estamos por comenzar porque Él continuará bendiciéndonos y derramando todas sus gracias divinas, Él ayuda a todos los que creen en su infinita
bondad". Feliz Año Nuevo La oficina reabrirá el
Miércoles 3 de Enero del 2018.

CLASSES RESUME

All Religious Education Classes, Vietnamese
Language Class, and Eucharistic Youth will
resume on Friday 1/5/2018. Thank you and
happy new year.

FELIZ ANO NUEVO 2018!!!!!

CALENDAR FOR 2018

Our parish already have 2018 calendar to give
out to each family. Please stop by the office to
pick up one for your family if you have not receive one. We gladly accept donation for the calendar. Thank you for your generosity!
REGISTRATION TO THE PARISH

We invite all families to register to our parish to
receive benefits as parishioners. Please stop by
the office to register your family or to update
your information if you have already registered.
For more information regarding to registration,
please contact the parish office at 714-775-6200
Thank you!

HAPPY NEW YEAR

"Let us give thanks to God for the year we are
ending and for the new we are about to begin because He will continue to bless us and pour out
all his divine graces, he helps all who believe in
his infinite goodness. “Happy New Year ".

CATECISMO

Los niños del Programa de Catecismo regresarán
a sus clases el 6 de Enero del 2018, a su horario
regular.
CONFIRMACION

Los estudiantes del Programa de Confirmación
regresarán a clases el 14 de Enero del 2018 a su
horario regular.
QUINCEAÑERAS

Todos los Sábados a las 10
de la Mañana temenos la
Celebración para las
Quinceañeras. Para más
informacion pase a la
Oficina Parroquial.
Felicidades a la Señorita
Quinceañera Jimena Peralta
que cumplirá sus Quince
Años el 1/13/2018

Thanks to our Advertisers! Please support those listed in the back page of our bulletin whenever possible.
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Giáo Xứ đang có 4 loại GÂY QUỸ khác nhau trong năm 2018
A. Quỹ Sinh Hoạt Hàng Năm Giáo Xứ
Quý Cha mời gọi hưởng ứng Tiền Giỏ Chúa Nhật tăng thêm $52/1 năm, mỗi gia đình. Tức là, mỗi
Chúa Nhật mỗi gia đình cho thêm 1 dollar nữa; Thực Phẩm, Hoa, Nến; Garaga Sale; Hội Chợ Mùa
Hè; và PSA Rebate.
B. Quỹ Mục Vụ Giáo Phận (Pastoral Services Appeal-PSA)
Quý Cha mời gọi hưởng ứng $350/ 1 năm, mỗi gia đình.
Tổng số dư ra sẽ được gởi vào Quỹ Sinh Hoạt Hàng Năm Giáo Xứ.
C. Quỹ Tôn Vinh Chúa Kitô Muôn Đời (For Christ Forever-FCF)
Quý Cha mời gọi hưởng ứng $100/ 1 năm, mỗi gia đình.
Quỹ này nhằm tu bổ Nhà Thờ Chánh Tòa mới của Giáo Phận.
Thời gian gây quỹ là 4 năm: 1/5/2013 – 31/12/2017; $400/4 năm.
D. Quỹ Xây Đài Đức Mẹ và Tòa Nhà Đức Tin (La Vang)
Quý Cha mời gọi hưởng ứng $750/1 năm, mỗi gia đình.
Quỹ này nhằm xây Tòa Nhà Đức Tin 2 lầu mới và Đài Đức Mẹ La Vang mới.
Thời gian gây quỹ là 4 năm: 1/5/2013 – 31/12/2017; $3,000/4 năm.
Khi hưởng ứng từ mức $3,000 trở lên,
quý vị ân nhân được ưu tiên khắc họ và tên
của mình hoặc của người thân đang còn sống hay qua đời
trên Đài Đức Mẹ La Vang khi xây xong.
Giáo xứ còn có 4 bậc ân nhân khác:
Ân Nhân Danh Dự - 50 ngàn
Ân Nhân Bậc Nhất – 20 ngàn
Ân Nhân Bậc Nhì – 10 ngàn
Ân Nhân Bậc Ba – 5 ngàn
Khi quý vị hưởng ứng các loại QUỸ trên, xin quý vị ghi rõ Số I.D. Gia Đình (Envelope Number) của quý vị,
để chúng tôi ghi vào sổ sách số tiền hưởng ứng đúng theo từng loại QUỸ. Nếu quý vị chưa rõ hoặc chưa bao
giờ có Số I.D. Gia Đình (Envelope Number), xin gặp nhân viên văn phòng giáo xứ để giúp quý vị có Số I.D.
Gia Đình (Envelope Number). Văn phòng mở cửa: từ thứ Hai đến thứ Bảy, 9:00 AM – 12:00 PM, và 1:00
PM – 5:30 PM. Văn phòng đóng cửa: ngày Chúa Nhật. Cuối tháng 1 năm 2018, Giáo Xứ sẽ gởi về nhà quý vị
Giấy Khấu Trừ Thuế với tất cả tổng số hưởng ứng trong năm 2018 của 3 QUỸ A,C,D trên; ngoại trừ, QUỸ
PSA thì Giáo Phận gởi riêng.

Xin chân thành cảm ơn.
Nhờ Đức Mẹ La Vang, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý Vị và Quý Quyến.

Lời Chúa Giêsu Kitô trong sách Phúc Âm của Thánh Luca
chương 12, câu 33 & 34
“Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí.
Hãy sắ m lấ y những túi tiề n không hề cũ rách,
một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời,
nơi kẻ trộm không bén mảng, mố i mọt không đục phá.
Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.”

Các Bậc Ân Nhân của Quỹ Xây Đài Đức Mẹ và Tòa Nhà Đức Tin trong tuần qua
Harbor Pharmacy
Tobia Casket
BC Auto Repair
Tam Bien Food Court
Ana Pharmacy & Manna

$1,500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500

Law office of Alex L Benedict
Paulette Ho
Kathy Pham & Thang Pham
Quy Nguyen & Thu Ha Tran

$
$
$
$

500
100
100
100

TOBIA CASKET
&
FUNERAL

Please contact the parish office for your advertisement.
714-775-6200

714-894-3723
(Mr. Thiêm Nguyễn)
Www.tobiacasket.com

Thanks to our Adver- Please contact the partisers! Please support ish office for your adthose listed in the back vertisement.
page of our bul-letin
714-775-6200
whenever possi-ble.

Thanks to our Adver
-tisers! Please support those listed in
the back page of our
bul-letin whenever
possi-ble.
Please contact the
parish office for
your advertisement.

Thanks to our Adver-tisers! Please support those
listed in the back page of our bul-letin whenever
possi-ble.

Thanks to our Adver- Please contact the partisers! Please support ish office for your adthose listed in the back vertisement.
page of our bul-letin
714-775-6200
whenever possi-ble.

V.V

KT Graphics

WELDING
(714) 943 5058
(Mr. Kiểm)

——— · ———

Printing - Copy
714 . 335 . 7083
Kt_graphics@yahoo.com

714-775-6200
Kỷ Niệm Đức Mẹ Guadalupe Hiện Ra 12-Dec-1531
Tại Mexico City, Dự Lễ Xin Ơn Chữa Lành Hồn Xác.
*Hành Hương Tới Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe - Santa Fe
*Kính viếng Cầu Thang Phép Lạ Thánh Giuse - Santa Fe
*Vương Cung Thánh Đường Saint Phanxico Assisi
*Kính Viếng Đền Đức Mẹ Hố Cát Phép Lạ - Chimayo
*Tĩnh Tâm Đan Viện Biển Đức Với Chúa Giêsu Nơi Sa Mạc
Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và để lảnh ơn Toàn xá.
PHANXICO TOUR. Trân trọng kính mời Cộng đồng dân Chúa ghi danh đi hành hương 3
ngày 15,16,17 tháng 12 năm 2017 tại Tiểu Bang New Mexico – Hoa Kỳ.
Ghi danh liên lạc: Thiên Phước ( 714 ) 651-6861 Email: thienphuoc798@gmail.com
Địa chỉ : 9791 Winthrop Cir. Fountain Valley, CA 92708
Hà Vương ( 714 ) 369-0277 - Địa chỉ : 9802 Peacock Cir. Fountain Valley, CA 92708
Ngày đi: khởi hành 07:00 am. Thứ sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2017.
Xe Bus đón tại địa chỉ: Chợ Mom’s Supermarket. 5111 W Edinger Ave, Santa Ana,
CA92704 ( góc Euclid St và Edinger Ave )
Đến Đền Thánh địa chỉ: 207 Old Santa Fe Trail, Santa Fe, NM 87501
Ngày về: lúc 07:00 am. Ngày 17 tháng 12 năm 2017.
Gía vé: $250./P4N, $300./P3N, $350./P2N. Khách sạn tiện nghi an ninh, bao ăn uống 3 bữa
sáng . Di chuyển bằng xe Bus du lịch, tiện nghi máy lạnh, Restroom trên xe, được bảo hiểm 5
triệu đầy đủ.
Trừ chi phí, số tiền còn lại giúp 100% cho Sứ vụ Truyền giáo của quý Cha, quý Thầy, dòng
Phanxicô tại Pleiku, Kontum đang dấn thân nơi vùng xa vùng sâu, để mang Tin Mừng cho người
Dân tộc nghèo khó. Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Guadalupe, Thánh Cả Giuse ban muôn
ơn phúc lành trên quí vị và gia quyến.
Trân trọng kính chào trong Chúa Kitô.

TOPLINE BEAUTY COLLEGE

Billy Tran Insurance Agency

Cindy Vu

AUTO · HOME · LIFE · BUSINESS · WORKERS COMPENSATION

714-839-0100
Free haircut every Sunday from 10 am - 3pm
for Seniors 55+

15380 Beach Blvd. #C
Westminster, CA 92683
Insurance Agent
714.894.3142 (Office)
Licence #: 0100527
714.468.2486 (Cell)
ttran9@farmersagent.com 714.894.3481 (Fax)

Billy Tran

