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Đáp Ca 
Phước đức những ai-tiến thân trong pháp-luật của Chúa. 

Chúa Nhật ngày 12 tháng 2, 2017 
 
Quí Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 
 
Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng xin chân thành cám ơn quí ông bà anh chị em trong Giáo Xứ đã đón tiếp Ngài rất nồng 
nhiệt. Đức Cha Hùng đã đi đến các tiểu bang miền đông để xin học bổng cho các Thầy Đại Chủng Viện Thánh Giuse 
Sàigòn và quí Cha trong giáo phận để học hỏi thêm hầu có thể giúp cho giáo dân thăng tiến hơn.  Giáo Xứ chúng ta đã 
bắt đầu vận động cho Quỹ Mục Vụ Giáo Phận 2017, kính xin quí ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp cho chương trình 
này hầu Đức Cha có thể hỗ trợ cho các chương trình trong toàn giáo phận và khi đóng trên số tiền ấn định cho Giáo Xứ 
La Vang là $65,000 dollars chúng ta sẽ có số tiền thặng dư để thay các bóng điện trong nhà thờ. Xin chân thành cảm ơn 
sự quảng đại đóng góp cho Giáo Xứ và giáo phận. Nguyện xin Chúa Kitô, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang ban 
muôn ơn lành trên toàn thể quí vị. 
 
Các bài đọc trong Chúa Nhật 6 Quanh Năm hôm nay thách thức chúng ta hãy tuân giữ và chọn cách tự do và khôn 
ngoan những giới luật mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những giới luật cho những 
Người Thiên Chúa tuyển chọn qua Môisê, các Tiên Tri và Con của Ngài là Chúa Giêsu trong Tân Ước. Đối với Người 
Do Thái, Tora là không phải luật nhưng là những huấn dụ để giúp cho họ sống thánh thiện và toàn thiện đối với nhau. 
Đó là những huấn dụ được tỏ hiện ra cho con cái của Thiên Chúa, những người mà Ngài đã ký kết giao ước. Trong bài 
thứ nhất từ Sách Sirach, chứa đựng những lời trong Cựu Ước về Thiên Chúa ban tặng sự tự do cho con cái loài 
người.  Đó là trách nhiệm của Thiên Chúa đối với những sự dữ trong thế gian “Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn… 
trước mặt ngươi sự sống và sự chết, họ thích cái nào thì đuợc thứ ấy.”  Trong bài thứ hai, Thánh Phaolô thách thức 
dân thành Côrintô hãy trân trọng sự khôn ngoan của sự cứu rỗi của Thiên Chúa cho con người đã được dấu kín từ xưa 
nay được tỏ hiện qua Thánh Thần.  Qua bài Phúc Âm phần chọn từ Bài Giảng Trên Núi trong khi thách thức các môn đệ 
của Ngài hãy sống công chính và ngay thẳng hơn những người Pharisiêu và luật sĩ, Chúa Giêsu như là Người luật mới, 
cho thấy lối suy nghĩ của Ngài về giới luật của Môisê, và cho chúng ta lối nghĩ mới về giới luật cũ. Bài Phúc Âm hôm 
nay, Chúa Giêsu cắt nghĩa ý nghĩa thực sự của 3 Giới Luật của Môisê về giết người, ngoại tình và thề gian. 
 
Lời Chúa hôm nay mời chúng ta hãy giữ giới răn của Thiên Chúa và trân trọng những quy luật căn bản. Trong khi giữ 
giới răn của Thiên Chúa và Giáo Hội, chúng ta hãy nhớ 2 nguyên tắc căn bản mà những giới luật này được đặt ra là 
nguyên tắc của sự tôn kính và kính trọng. Trong 4 điều răn đầu của 10 điều răn, chúng ta được mời gọi để tôn kính 
Thiên Chúa, tôn kính tên Cực Trọng của Chúa, ngày Lễ Nghỉ và tôn kính cha và mẹ. Và những giới răn sau là dậy 
chúng ta hãy kính trọng cuộc sống, phẩm giá con người và luật pháp những tài sản của người và đối với vợ chồng 
người.  Chúng ta giữ những giới răn này là chúng ta yêu mến Chúa và tri ân những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho 
chúng ta.  Chúng ta hãy tha thứ quên đi và đến hoà giải càng sớm càng tốt. 
 
Thân mến trong Chúa Kitô và Đức Mẹ La Vang! 
 
Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân. 

Lá Thư Cha Chánh Xứ 
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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 CẢM ƠN SỰ YÊU THƯƠNG CỦA QUÝ VỊ ! 
 

Tiền đóng góp trong các Thánh Lễ Chúa Nhật 
Vào ngày 5/2/17: $12,260 Tổng số phong bì: 378 

Đóng góp qua mạng: $400  Số lần đóng góp: 6 
Tiền đóng góp từ quầy thực phẩm: $2,012 

 



 

 

           

THÔNG BÁO 
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Ý Chỉ Cầu Nguyện trong tháng 2 của Đức Thánh Cha Phanxicô  

Ý chung:  Để tất cả những ai đang bị khốn khổ, nhất 
là người nghèo, những người tị nạn và những ai sống 
bên lề xã hội được đón nhận và được an ủi trong các 
cộng đồng của chúng ta. 

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.  

Bao Huy Vu  & Natsumi Vu 
Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc 

2:00 giờ - ngày 11 tháng 3, 2017 
 

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. 

RAO HÔN PHỐI 

BIÊN NHẬN CHO VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ 
CHO NĂM 2016 

Xin quý vị lưu ý những điều sau đây cho việc khấu trừ 
thuế cho năm 2016 
1.Quý vị sẽ nhận được biên nhận từ Giáo Phận Orange 
nếu quý vị đã đóng góp cho Quỹ Mục Vụ (quỹ PSA)
cho năm 2016 
2. Nếu quý vị đã đóng góp trên $300 cho giáo xứ và 
muốn nhận biên nhận khấu trừ thuế, xin quý vị liên lạc 
với văn phòng giáo xứ để chúng tôi làm biên nhận này 
cho quý vị. 
Xin cám ơn cho tất cả sự đóng góp của quý vị trong 
năm vừa qua. Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý vị. 

Văn phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa thứ Hai ngày 20 tháng 
2, 2017 nhân dịp ngày lễ President’s Day. Xin chúc quý 
vị một ngày nghỉ lễ an toàn và vui vẻ.  Xin cảm ơn. 

VĂN PHÒNG ĐÓNG CỬA 

Xin các phụ huynh lưu ý: các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ và 
Thiếu Nhi sẽ không có lớp vào hai ngày 24 và 25 tháng 
2, 2017. Các em sẽ trở lại học bình thường vào tuần kế 
tiếp. Xin cảm ơn. 

CÁC LỚP GIÁO LÝ, VIỆT NGỮ VÀ THIẾU NHI 
XIN THÔNG BÁO 

MỪNG 100 NĂM KỶ NIỆM ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở 
FATIMA 

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, 

Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định ban ơn toàn xá 

cho những ai tham dự lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ 

trong suốt năm tới tính từ ngày 27 tháng 11, 2016 đến 

ngày 26 tháng 11, 2017. Cha sở André Pereira của đền 

Thánh Fatima, Bồ Đào Nha cho biết có 3 cách để lãnh 

ơn toàn xá: 

1. Đi hành hương đến đền Thánh Fatima và người tín 
hữu phải đọc một kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và 
xin Mẹ Thiên Chúa cầu bầu cho. 

2. Cầu nguyện trước bất cứ tượng Đức Mẹ Fatima tại 
một nhà thờ nào đó vào các ngày 13 mỗi tháng từ 
tháng 5 đến tháng 10, 2017, tham dự các buổi lễ và 
cầu nguyện để vinh danh Mẹ. 

3. Dành cho những người già yếu bênh tật, cầu 
nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima và hiệp ý cầu 
nguyện vào các ngày 13 mỗi tháng từ tháng 5 đến 
tháng 10, 2017. Hiệp lòng mừng Năm Thánh Mẹ 
Fatima, chúng ta cùng tìm hiểu về Mẹ Fatima qua 
loạt bài do Đaminh Cao Tấn Tĩnh phụ trách. 

Giáo Xứ La Vang có rửa tội bằng tiếng Việt vào Chúa 
Nhật tuần thứ hai của mỗi tháng vào lúc 2 giờ chiều. 
Một trong những điều kiện để được chịu Bí Tích Rửa 
Tội là cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu phải tham gia một buổi 
học dự bị về Bí Tích Rửa Tôi.  Quý vị nào muốn con 
em quý vị lãnh phép bí tích rửa tội, xin vui lòng ghi 
danh ở văn phòng hai tuần trước khi học lớp rửa tội. Xin 
chân thành cám ơn. 

BÍ TÍCH RỬA TỘI 



 

 

Responsorial Psalm 
Blessed are they who follow the law of the Lord! 

Sunday, February 12, 2017 
 
Dear Brother and Sisters in Christ! 
 
Bishop Joseph Hung wants to express his appreciation to all of you for welcoming him to our parish last weekend. He is 
on his way to Chicago and other states to visit seminaries and institutions, to ask for education grants for his Seminari-
ans of the Archdiocese of Saigon to study here in the United States. Our parish continues with the 2017 PSA campaign 
for our Diocese of Orange – I hope that you will continue to pledge for the campaign.  Please help our parish achieve 
our goal of $65,000 for this year, and if the money received exceeds over $65,000 dollars, money will return to our par-
ish to be used for parish projects like changing the house light bulbs in the Church building.  Again, I am very grateful 
to all of you for your love, generosity, and support of our parish. May God, through the intercession of Our Lady of La 
Vang, bless all of you with peace, love, and joy! 
 
Today’s readings challenge us to choose freely and wisely to observe the laws given by a loving and caring God.  He 
revealed His laws to His Chosen People through Moses and the prophets in the Old Testament, and through His own 
Son, Jesus, in the New Testament. For the Israelites, the Torah was not a set of laws but the instruction or teaching in-
tended to promote the holiness and wholeness of each believer. It was the revealed will of a caring God, for the people 
with whom He had made His covenant.  The first reading, taken from Sirach, contains the clearest statement in the Old 
Testament concerning the God-given freedom of the human will. It exonerates God from all responsibility for evil in the 
world. “If you choose, you can keep the commandments . . . before you are life and death, whichever you choose shall 
be given you.”  In the second reading, Paul challenges his Corinthian believers to appreciate the wisdom of God’s sav-
ing plan for His people, a plan hidden for ages but now revealed by the Spirit. In the selection from the Sermon on the 
Mount in today’s Gospel, while challenging his disciples to live a life of justice and righteousness, which should exceed 
that of the scribes and Pharisees, Jesus, as the new lawgiver, sets forth his own position with regard to the Law given 
through Moses, by providing new interpretation and meaning for the old laws.  In today’s Gospel passage, Jesus ex-
plains the real meaning of three Mosaic laws concerning murder, adultery, and false oaths. 
 
We need to obey God’s Law, appreciating its basic principles: In obeying God’s law and Church law, let us remember 
the two basic principles on which these laws are based, namely, the principle of reverence and the principle of respect. 
In the first four of the Ten Commandments, we are asked to give reverence to God, reverence to His Holy Name, rever-
ence to His holy day, and reverence to our father and mother. The next set of commandments instructs us to respect life, 
one’s personal integrity and good name, the legal system, another’s property, and another's spouse. Our obedience to 
these laws must be prompted by our need to forgive, forget and move toward reconciliation as soon as possible.  St. Paul 
advises us “Be angry (righteous anger) but do not sin” (Eph 4:26). When we keep anger in our spirit, we are inviting 
physical illnesses like hypertension and mental illnesses like depression. Let us relax and keep silence when we are an-
gry, wait before acting on our anger, give it time to detoxify and cool off, pray for God’s strength for self-control, and 
give the Holy Spirit time to help us to see the event through Jesus’ eyes instead of through anger’s eyes.  
 
Sincerely yours in Jesus Christ and Our Lady of La Vang! 
 
Rev. Joseph Luan Nguyen, Pastor 

Pastor’s Corner 

 

Please use envelopes or online giving as 
 an act of thanksgiving to the Lord.  

 
For online giving, please visit 

www.ourladyoflavang.org 
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THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 

Sunday Collection :  
On 2/5/2017: $12,260 Number of Envelopes: 378 

EFT: $400  Number of EFT: 6 
  Food Sales: $2,012 



 

 

Salmo Responsorial 
Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. 

Domingo Febrero 12, 2017 
 
¡Queridos hermanos y hermanas en Cristo! 
 

El obispo Joseph Hung quiere expresar su agradecimiento a todos ustedes por darle la bienvenida a nuestra parroquia el 
pasado fin de semana. Él está de camino a Chicago y otros estados para visitar otros seminarios e instituciones para pe-
dir subsidios de educación para sus seminaristas de la Arquidiócesis de Saigón para estudiar aquí en los Estados Uni-
dos. Nuestra parroquia continúa con la campaña de PSA de 2017, por favor ayude a nuestra parroquia a alcanzar nuestra 
meta para este año de $ 65,000. Espero que usted continúe con  sus promesas para este 2017. Si el dinero sobrepasa los 
$ 65,000 dólares, se regresará a nuestra parroquia para cambiar los focos de luz en la Iglesia. Una vez más, estoy muy 
agradecido a todos ustedes por su amor, generosidad y apoyo de nuestra parroquia. ¡Que Dios, por intercesión de Nues-
tra Señora de La Vang, los bendiga a todos con paz, amor y alegría! 
 

Las lecturas de hoy nos desafían a elegir libre y sabiamente el observar las leyes dadas por un Dios cariñoso y amoroso. 
Él reveló sus leyes a su pueblo elegido a través de Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento, y a través de su pro-
pio Hijo, Jesús, en el Nuevo Testamento. Para los israelitas, la Torá no era un conjunto de leyes, sino la instrucción o 
enseñanza destinada a promover la santidad y plenitud de cada creyente. Era la voluntad revelada de un Dios cuidadoso, 
para el pueblo con el cual había hecho Su pacto. La primera lectura, tomada de Sirach, contiene la declaración más clara 
en el Antiguo Testamento concerniente a la libertad de elegir dada por Dios a los humanos. Exonera a Dios de toda res-
ponsabilidad por el mal en el mundo. "Si eliges, puedes guardar los mandamientos. . . Frente a ti hay  vida y muerte, 
cualquiera que elijas te será dado ".En la segunda lectura, Pablo desafía a sus creyentes corintios a apreciar la sabiduría 
del plan salvífico de Dios para Su pueblo, un plan oculto por siglos pero ahora revelado por el Espíritu. En la selección 
del Sermón de la Montaña en el Evangelio de hoy, mientras desafía a sus discípulos a vivir una vida de justicia y justi-
cia que debe exceder la de los escribas y fariseos, Jesús, como nuevo legislador, establece su propia posición con res-
pecto a La Ley dada a través de Moisés, proporcionando nueva interpretación y significado para las viejas leyes. En el 
pasaje del Evangelio de hoy, Jesús explica el verdadero significado de tres leyes mosaicas concernientes al asesinato, el 
adulterio y los falsos juramentos. 
 

Necesitamos obedecer la Ley de Dios, apreciando sus principios básicos: Al obedecer la ley de Dios y la ley de la Igle-
sia, recordemos los dos principios básicos sobre los cuales se basan estas leyes: el principio de reverencia y el principio 
de respeto. En los primeros cuatro de los Diez Mandamientos, se nos pide reverenciar a Dios, reverenciar Su Santo 
Nombre, reverenciar Su día santo y reverenciar a nuestro padre y a nuestra madre. El siguiente conjunto de mandamien-
tos nos instruye a respetar la vida, la integridad personal y el buen nombre, el sistema legal, la propiedad ajena y el cón-
yuge de otro. Debemos impulsar nuestra obediencia a estas leyes. Necesitamos perdonar, olvidar y avanzar hacia la re-
conciliación lo antes posible. San Pablo nos aconseja: "Enójense pero no pequen." (Efesios 4:26). Cuando mantenemos 
la ira en nuestro espíritu, estamos invitando a enfermedades físicas como la hipertensión y enfermedades mentales co-
mo la depresión. Dejémonos relajar y guardar silencio cuando estamos enojados, esperar antes de actuar sobre nuestra 
ira, darle tiempo para desintoxicar y refrescarnos, orar por la fuerza de Dios para el autocontrol y dar al Espíritu Santo 
tiempo para ayudarnos a ver el evento a través de Los ojos de Jesús en vez de a través de los ojos de la ira. 
 
Sinceramente suyo en Cristo y Nuestra Señora de La Vang! 
 

Reverendo Joseph Luan Nguyen, Párroco 

Notas del Párroco 

Por favor use sus sobres dominicales como    

acción de gracias al Señor. 
 

Para donaciones por internet 
 visite nuestro website 

www.ourladyoflavang.org 
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GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

Colecta Dominical del 2/05/2017: $12,260 
 Total Sobres Recibidos: 378 

6 Donaciones Electrónicas: $400 
Venta de Comida: $2,012 



 

 

NOTICIAS 
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ANNOUNCEMENTS 

CERTIFICACION BASICA 

La Oficina  Parroquial 
estará cerrada el Lunes 
Febrero 20, 2017 en ob-
servancia a la celebración 
del Día del Presidente. 
Que tenga un dia lleno de 
Bendiciones. 

Para el 100 aniversario de las apari-
ciones de Nuestra Señora de Fátima 
en Portugal, el Papa Francisco ha de-
cidido conceder una oportunidad de 
indulgencia plenaria durante todo el 
año de aniversario, que comenzó el 
27 de noviembre de 2016 y finalizará 

el 26 de noviembre de 2017. Para obtener el En la in-
dulgencia plenaria, los fieles también deben cumplir 
las condiciones ordinarias: ir a la Confesión y la Co-
munión, estar interiormente separados del pecado y 
orar por las intenciones del Santo Padre. Hay tres 
maneras de obtener las indulgencias: 
 

1. Hacer una peregrinación al santuario. 
2. Orar ante cualquier estatua de Nuestra Señora de 
Fátima. 
3. Los ancianos y los enfermos pueden rezar frente a 
una estatua de Nuestra Señora de Fátima y deben 
unirse espiritualmente a las celebraciones jubileanas de 
los días de las apariciones, el 13 de cada mes, entre 
mayo y octubre de 2017.  

100 Aniverario de Nuestra Señora de Fátima  

OFICINA CERRADA 

Las Misas para las Quinceañeras son todos los Sába-
dos a las 10am. Para más información favor de pasar a 
la Oficina Parroquial. 

 La parroquia de San Joaquin, tendrá clases disponibles 

en Español e Inglés  para Certificación Básica y de 

Biblia. Empezando el Jueves Marzo 9, 2017. Para más 

información llamar  al 714-542-4411. 

All religious programs, Vietnamese Language School and 
Vietnamese Eucharistic Youth will not have class on the 
following days:  
 February 24 & 25, 2017 
All classes will resume the following week. Thank you 

NO CLASSES 

The office will be closed on February 

20, 2017 in observance of President’s 

Day. Thank you. 

OFFICE CLOSED 

The Sacrament of Baptism (for children under 7 years old) 
is celebrated: 
1. Every 1st Sunday of the month at 3:30 PM 
 - in Spanish 
2. Every 2nd Sunday of the month at 2:00 PM  
 - in Vietnamese 
Parents and Godparents must complete Baptismal Class 
prior to the date of Baptism. Please fill out the Baptism 
form and turn in a copy of birth certificate a week prior to 
the date of Baptismal Class. For more information please 
go to the Parish Office or call by phone from Monday to 
Saturday from 9am to 5:30 pm. Thank you. 

CHILDREN BAPTISM 

For the 100th anniversary of the apparitions of Our Lady 
of Fatima in Portugal, Pope Francis has decided to grant a 
plenary indulgence opportunity throughout the entire anni-
versary year, which began November 27, 2016 and will 
end November 26, 2017. To obtain the plenary indulgence, 
the faithful must also fulfill the ordinary conditions: go to 
Confession and Communion, be interiorly detached from 
sin, and pray for the intentions of the Holy Father. There 
are three ways to obtain the indulgences: 
1. Make a pilgrimage to the shrine. 
2. Pray before any statue of Our Lady of Fatima 
3. The elderly and infirm can pray in front of a statue of 

Our Lady of Fatima and must spiritually unite them-
selves to the jubilee celebrations on the days of the 
apparitions, the 13th, of each month, between May and 
October 2017. 

100TH ANNIVERSARY OF FATIMA 

MISAS DE QUINCEAÑERAS 



 

 

 

Giáo Xứ đang có 4 loại GÂY QUỸ khác nhau trong năm 2017 
 

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 2016, Giáo Xứ sẽ gởi về nhà quý vị 
Giấy Khấu Trừ Thuế với tất cả tổng số hưởng ứng trong năm 2016 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 sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách,  
một kho tàng không thể hao huṭ ở trên trời,  

nơi kẻ trộm không bén mảng, mối moṭ không đuc̣ phá.  
Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.” 

 
 



 

 

TUTORING 
 

 Nhận dạy kèm sau 
giờ học & cuối tuần 

 Grade K - 6th 

 Math, Reading,  
            Writing 
Tracey: (714) 722-9003 
Lindsey:(714) 548-4078 

 

FLORES  

AUTO REPAIR 
 

(714) 542 7100 
(Mr. Flores) 

CÔ KHANH 
(714) - 677 - 7701 

Nhận đặt thức ăn và 
nước uống đủ loại v.v.. 
Cho đám tiệc, đám tang 

Giao nhận tận nơi:  
tư gia, nhà quàn,  

nhà thờ, nghĩa trang.  

TOYOTA OF  

HUNTINGTON 
BEACH 

 
 

1 (800) 791 2222 
(Mr. Steven Trần) 

 
                

TOP LINE  
 

BEAUTY COLLEGE 
 

(714) 839 0808 

(626) 350 1195   

(Mr. Tony Đỗ) 

    

 

 

 
 

      
  PROVIDENCE  

LAW OFFICE, P.C. 
Tai Nạn Xe Cộ (Auto Accident), Tiền 
Già, Tiền Bệnh (SSI/SSDA/SS), Tàn 
Phế (Disability), với sự kết hợp của 
luật sư giàu kinh nghiệm, Luật Sư 
Robert S. Brown, Luật Sư Cristina C. 
Madrid, và Luật Sư Trần Q. Jim. Xin 
gọi số phone (714)548-4294, hoặc 
(626)389-7380, gọi cho Ông Giang 
Nguyễn. 

KT Graphics 
——— · ——— 

 

Printing - Copy 

714 . 335 . 7083 

Kt_graphics@yahoo.com 

TOBIA CASKET   
&  

FUNERAL 
 

714-894-3723 
 

(Mr. Thiêm Nguyễn) 
 

Www.tobiacasket.com 

V.V 
WELDING 

 

(714) 943 5058  
(Mr. Kiểm) 

CẬP NHẬT THÔNG TIN LIÊN LẠC – GIA TRƯỞNG 
 

Số danh bộ (phong bì) #_______________ 

  Tôi đã có ghi danh vào GX rồi.              Tôi nay muốn ghi danh vào GX.      

Tên Họ____________________, Tên Gọi___________________, Tên Đệm______________________ 

Địa Chỉ_____________________________________________________________________________ 

Thành Phố__________________, CA ___________ Email____________________________________ 

Điện Thoại Nhà (________) __________________, Điện Thoại Cell (________) __________________ 

 Vâng, tôi muốn dùng phong bì của GX để đóng góp hàng tuần.   

  Không, tôi không muốn dùng. Xin đừng gởi. 

ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE CONTACTOS – JEFE DE FAMILIA 
 

Sobre Dominical #____________________ 

   Feligres Activo                     Nuevo Feligres  

Apellido__________________, Nombre__________________, Segundo Nombre _________________ 

Dirección __________________________________________________________________________ 

Ciudad ___________________, CA__________ Correo Electrónico ___________________________ 

Teléfono de Casa (______)__________________  Teléfono Cell (_______)______________________ 

  Sí, deseo utilizar OLLV sobres semanales para donación.           

 No, yo no lo quiero. Por favor, no enviar. 

DIAMOND 
 

BEAUTY COLLEGE 
 

(714) 839 0808 

(626) 350 1195   

(Mr. Tony Đỗ) 

 

Billy Tran   
Insurance Agent         

Licence #: 0100527 
ttran9@farmersagent.com 
          

                 AUTO  ·  HOME  ·  LIFE  ·  BUSINESS  ·  WORKERS COMPENSATION 

Billy Tran Insurance Agency 

15380 Beach Blvd. #C 
Westminster, CA 92683 
714.894.3142 (Office) 
714.468.2486 (Cell) 
714.894.3481 (Fax) 

 
Thanks to our  
Advertisers!  

Please support those 
listed in this page of 

our bulletin  
whenever possible.                 

Hành Hương Cầu Thang Ông Thánh Giuse 
Ngày 24/25/26 tháng 2, năm 2017 

Nhóm Thiện Nguyện Hành Hương tổ chức 
chương trình hành hương đến nhà thờ  Hố Cát, 
nhà thờ Phát Sáng, tiểu bang New Mexico. 
Chuyến hành hương bao gồm khách sạn 3 ngày/ 
2 đêm. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết. 

Mạnh Phú  714-725-9809 
C. Kim 714-235-6006 

Mỹ Hường:714-725-9808  


