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

FIFTH SUNDAY OF EASTER

Year A
May 14, 2017

CLERGY † GIÁO SĨ † CLERO
Rev. Joseph Luan Nguyen
Rev. Timothy Nguyen
Mr. Guillermo Torres

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

Xin ủng hộ các thương chủ quảng cáo ở trang cuối của tờ thông tin Giáo Xứ.
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Đáp Ca
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Lá Thư Cha Chánh Xứ
Chúa Nhật ngày 14 tháng 5, 2017
Quí Ông Bà Anh Chị Em thân mến!
Hôm nay ngày Hiền Mẫu, cùng với Cha Timothy xin kính chúc quí Bà Mẹ trong Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
được tràn đầy niềm vui, yêu thương và ân sủng Chúa Kitô qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang nhân
ngày Hiền Mẫu. Hy vọng rằng quí ông chồng và các người con dùng ngày hôm nay để tri ân tình mẫu tử mà
chúng ta có được như ngày hôm nay. Sách Đức Huấn Ca dậy chúng ta “Ai yêu mến Cha mình thì đền bù tội
lỗi, ai thảo kính Mẹ mình thì người ấy tìm được một kho tang vô giá, hỡi những người con hãy yêu thương
Cha Mẹ.” Giáo xứ cũng xin tri ân tất cả những ai đã đóng góp cho quỹ xây toà nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ
La Vang. Xin quí ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp để chúng ta có thể xây sớm.
Các bài đọc trong Chúa Nhật 5 Phục Sinh hôm nay cho chúng ta biết về giáo hội thời sơ khai đã chấp nhận
những thách đố để giữ một cộng đoàn sống đống làm chứng cho Chúa Kitô bằng việc sống đoàn kết và trung
thành trong phụng vụ, trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Trong bài Phúc Âm giới thiệu Chúa Giêsu là
đường tới Thiên Chúa; sự thật để chúng ta chấp nhận; sự sống để chúng ta sống và chia sẽ. Trong bài thứ nhất
từ sách Tông Đồ Công Vụ cho chúng ta thấy giáo hội sơ khai là hội thánh yêu thương phục vụ và cộng đoàn
cầu nguyện. Qua bài thứ hai thơ của Thánh Phêrô Tông Đồ nhắn gởi giáo đoàn của những tín hữu thời sơ
khai là hãy tưởng nhớ đến Chúa Giêsu bằng việc xây dựng cộng đoàn trên nền đá vững chắc “sống động” đặt
trên viên đá sống động là Chúa Giêsu. Thánh Phêrô đã ca tụng các giáo dân, dân ngoại và người Do Thái như
là “nòi giống tuyển chọn, tư tế vương giả chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa.” Trong bài Phúc Âm,
Chúa Giêsu đã an ủi các Tông Đồ về sự Chúa Giêsu sẽ bị bắt chịu chết và Ngài sẽ đi và dọn chỗ cho các ông
bằng căn nhà trên trời. Chúa nói với các ông là Ngài sẽ trở lại và đem các ông đi với Ngài về quê trời. Rồi
Thánh Tôma hỏi Chúa “đi đâu làm sao chúng con biết được đường đi”. Chúa Giêsu trả lời cho ông “Thầy là
Đường, là sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Chúa Giêsu đã nói
chắc rằng Chúa Giêsu là con đường chắc chắn nhật để đến với Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu là con đường
hẹp bởi vì con đường của yêu thương, khiêm hạ và hy sinh phục vụ. Chúa Giêsu là sự thật Ngài tỏ ra cho
chúng ta mọi sự thật về Thiên Chúa và sự liên hệ của Thiên Chúa đối với con người. Chúa Giêsu là Sự Sống
bởi vì như là Thiên Chúa Ngài ban sự sống đời đời của Thiên Chúa và chia sẻ cuộc sống Thiên Tính của Ngài
với các Môn Đệ qua Lời của Thiên Chúa và các Bí Tích.
Chúng ta hãy chấp nhận Chúa Giêsu là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. Chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu là
Con Đường bằng cách đi con đường hẹp của tình yêu, khiêm hạ và hy sinh phục vụ. Chúng ta chấp nhận
Chúa Kitô là Sự Thật bằng cách học hỏi và thực hành những gì Ngài đã dậy chúng ta trong Kinh Thánh và Giáo
Huấn của Giáo Hội. Chúng ta chia sẽ cuộc sống Thiên Tính của Ngài những gì Ngài đã sáng lập trong hội thánh.

Thân mến trong Chúa Kitô Phục Sinh 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 7/5/2017: $11,372 Tổng số phong bì: 322
Đóng góp qua mạng: $100 Số lần đóng góp: 5

Tiền đóng góp cho quỹ “Basilica of Immaculate
Conception”: $4,386

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
MỪNG NGÀY HIỀN MẪU
Chúc Mừng ngày Hiền Mẫu đến tất cả
những người Mẹ còn sống cũng như đã
qua đời. Nguyện xin Chúa trả công bội
hậu cho những người Mẹ đã và đang hy
sinh cho các con và gia đình.
MUA HOA CHO NGÀY HIỀN MẪU
Sau các Thánh Lễ tuần này, Giáo Xứ có
bán hoa cắm sẵn rất đẹp. Xin đừng quên
ghé qua hàng hoa để mua hoa tặng cho mẹ
của mình, và đồng thời giúp gây quỹ cho
Giáo Xứ. Xin cảm ơn.

XIN TIỀN LẦN THỨ HAI
Tuần này sẽ có xin tiền lần thứ hai cho chương trình gây
quỹ “Capital Campaign”. Xin quý vị rộng rãi đóng
góp. Xin cảm ơn.
XIN LƯU Ý: NGƯNG NHẬN ĐỒ CŨ
Xin quý ông bà anh chị em lưu ý: Giáo Xứ NGƯNG
nhận các mặt hàng đồ cũ cho garage sale. Xin quý ông
bà anh chị em đừng để đồ trước kho vì sẽ cản trở lối đi
bộ và làm mất vẻ đẹp trong khuôn sảnh của Đài Đức
Mẹ La Vang. Xin cảm ơn.
AN NGHỈ TRONG CHÚA
Bà Maria Vũ Phương Tâm
Ông Thắng Nguyễn
Bà Maria Tạ Thị Hoa
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.

CÁC EM GIÚP LỄ XIN LƯU Ý
1. Xin mời quý Phụ Huynh có con em ĐANG giúp lễ
lấy tờ đăng ký để đăng ký lại cho các em để văn phòng
Giáo Xứ có thông tin làm lịch trình giúp lễ cho các em.
Hạn chót để đăng ký là ngày 28 tháng 5, 2017.
2. Những em nào hiện đang có áo lễ, xin vui lòng mang
về. Giáo xứ sẽ cung cấp các bộ áo lễ mới.
3. Giáo xứ còn đang còn cần các em giúp lễ cho Thánh
Lễ lúc 6:30AM và 4:30PM. Nếu các bạn tr ẻ nào
muốn gia nhập, xin đến phòng giúp lễ, hoặc văn phòng
để nhận đơn. Xin cảm on.
THÁNH LỄ BÍ TÍCH THÊM SỨC
Thứ Hai, ngày 15 tháng 5, 2017 lúc 5pm chiều sẽ có
Thánh Lễ Thêm Sức do Đức Cha Timothy Freyer cử
hành Thánh Lễ. Xin các Phụ Huynh hãy đưa các em
đến trước giờ lễ để các em được tập dược và chụp hình.
Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho các em để họ chuẩn bị
cho bí tích quan trọng này trong cuộc sống của các em.
XIN LƯU Ý: ĐẬU XE
Xin quý ông bà anh chị em lưu ý đừng đậu và chặn
hàng đầu tiên của bãi đỗ xe của nhà thờ. Vì làn đường
đầu tiên cần được lưu thông cho xe cấp cứu và xe cứu
hỏa trong trường hợp khẩn cấp. Xin cảm ơn.
RAO HÔN PHỐI
Chuong Van Dao & Lisa (Anh Thu) Nguyen
Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc
10:00 giờ - ngày 27 tháng 5, 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.

Ý Chỉ Cầu Nguyện trong tháng 5 của Đức Thánh Cha Phanxicô
Ý chung: Để các Kitô hữu ở Phi Châu, theo gương của Chúa
Giêsu Nhân Hậu, biết cống hiến chứng từ hòa giải, công lý và
hòa bình một cách trung thực.

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

Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

Pastor’s Corner
Sunday, May 14, 2017
Dear Brothers and Sisters in Jesus Christ the Risen Lord!
Today is Mother’s Day! Together with Father Timothy, we want to wish all the mothers of our parish a Blessed Mother’s Day with peace, love, and joy! In the Book of Wisdom, the author tells us that “whoever loves your mother and
father the Lord will bless you with peace and joy.” Let us then show our love, respect, and joy to our mothers not only
today but every day of our lives. May the Lord, through the intercession of our Lady of La Vang, bless all of you in a
special way today. I am very grateful to all those who have donated for the New building and the Grand Shrine of Our
Lady of La Vang. Please continue to send in your donations so we can begin construction soon. Happy Mother’s Day
to all the Mothers of our parish!
Today’s readings tell us how the early Church accepted the challenge of keeping Jesus’ memory alive by remaining a
dynamic Christian community, bearing witness to Christ by their unity, fidelity in worship, and spirit of loving and
humble service. Today’s Gospel introduces Jesus as the Way to God, the Truth to be accepted, and the Life to be shared
and lived. The first reading, taken from Acts, shows us the early Church as a loving, serving, and worshipping community (Acts 6:1-7). Hence, it easily solved a problem of perceived discrimination by instituting the diaconate for the service of the community. In the second reading, St. Peter advises the early Christians to renew the memory of Jesus by
making their community a spiritual edifice built from the “living stones” of believers upon the “Living Cornerstone of
Christ” (I Pt 2:4-5). Peter praises Christians, Gentiles and Jewish, as “a chosen race, a royal priesthood, a holy nation,
and God’s own people.” In today’s Gospel, Jesus consoles his apostles who are sad and disheartened at the prospect of
his arrest and crucifixion by assuring them that he is going to prepare an everlasting accommodation for them in his Father’s House in Heaven. He gives them the assurance that he will come back to take them to their Heavenly abodes. It is
then that Thomas asks Jesus where he is going and the way to reach him. Jesus answers Thomas’ question with, "I am
the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but by me.” The basic doctrine of Judaism is that Yahweh is the Way the Truth and the Life. Hence, Jesus is making a revolutionary claim that he is equivalent to Yahweh.
Jesus declares that he is the safest and surest way to God, discrediting the notions that all religions are equally sure ways
to reach God, or that no organized religion but only living a good life of sharing love is necessary to reach God. But Jesus the Way is narrow because it is the way of loving, humble and sacrificial service. Jesus is the Truth who taught revealed truths about God and God’s relation to man. Jesus also taught moral truths by demonstrating them in his life. Jesus is the Life because as God he possesses the eternal life of God and shares his Divine life with his disciples through
the Word of God and the Sacraments.
We need to accept Jesus as the Way, Truth and the Life. We accept Jesus as the Way by walking the narrow way of
loving, humble and sacrificial service. We accept Jesus the Truth by learning and practicing what he taught as given in
the Bible and in the teachings of the Church. We share the Divine life of God by making use of the means Jesus established in his Church – By actively participating in the Eucharistic celebration and properly receiving the Body and
Blood of Christ in Holy Communion; By the worthy reception of the other Sacraments; By the meditative and daily
reading of the Word of God; By allowing the Holy Spirit living in the Church and within us to guide and strengthen
us. By communicating with God, the Source of Life, in personal and family prayers.
Sincerely yours in Jesus Christ and Our Lady of La Vang!
Reverend Joseph Luan Nguyen, Pastor

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY!

Sunday Collection :
On 5/7/2017: $11,372 Number of Envelopes: 322
EFT: $100
Number of EFT: 5

Second Collection for “Basilica of Immaculate Conception”:
$4,386

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 cuida de aquellos que lo temen. Aleluya

Notas del Párroco
Domingo Mayo 14, 2017
En primer lugar, hoy es el Día de la Madre. Junto con el Padre Timothy, queremos desear a todas las madres de nuestra
parroquia bendición, paz, amor y alegría en este Día de la Madre. En el Libro de la Sabiduría, el autor nos dice que "quien
ama a su madre, padre y al Señor, le bendecirá con paz y alegría". Enséñenos nuestro amor, respeto y alegría a nuestras
madres no sólo hoy sino todos los días de nuestra vida. Que el Señor por la intercesión de Nuestra Señora de La Vang los
bendiga a todos ustedes de una manera especial. Estoy muy agradecido a todos los que han donado para el Edificio Nuevo
y el Santuario de Nuestra Señora de La Vang. Por favor continúen enviando su donación para que podamos comenzar el
proyecto de construcción. ¡Feliz Día de la Madre a todas las madres de nuestra parroquia!
Las lecturas de hoy nos dicen cómo la Iglesia primitiva aceptó el desafío de mantener viva la memoria de Jesús manteniendo una comunidad cristiana dinámica, dando testimonio de Cristo por su unidad, fidelidad en el culto y espíritu de servicio
amoroso y humilde. El Evangelio de hoy presenta a Jesús como el Camino a Dios, la Verdad a ser aceptada y la Vida para
ser compartida y vivida. La primera lectura, tomada de Hechos, nos muestra a la Iglesia primitiva como una comunidad de
amor, servicio y adoración (Hechos 6: 1-7). Por lo tanto, resolvió fácilmente un problema de discriminación percibida al
instituir el diaconado para el servicio de la comunidad. En la segunda lectura, San Pedro aconseja a los primeros cristianos
a renovar la memoria de Jesús haciendo de su comunidad un edificio espiritual construido a partir de las "piedras vivas" de
los creyentes sobre la "piedra angular viviente de Cristo" (I Pedro 2: 4-5). ). En el Evangelio de hoy, Jesús consuela a sus
apóstoles que están tristes y desalentados ante la perspectiva de su detención y crucifixión por parte de los cristianos, los
gentiles y los judíos, como "una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa y el propio pueblo de Dios. Asegurándoles que él va a preparar un alojamiento eterno para ellos en la Casa de su Padre en el Cielo. Les da la seguridad de que
volverá a llevarlos a sus moradas celestiales. Es entonces cuando Tomas le pregunta a Jesús hacia dónde va y el camino
para alcanzarlo. Jesús responde a la pregunta de Tomás: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino
por mí". La doctrina básica del judaísmo es que Yahvé es el Camino de la Verdad y la Vida. Por lo tanto, Jesús está haciendo una afirmación revolucionaria de que es equivalente a Yahveh. Jesus declara que él es el camino más seguro y más seguro hacia Dios, desacreditando las nociones de que todas las religiones son igualmente formas seguras de alcanzar a Dios,
o que ninguna religión organizada, Una buena vida de compartir el amor es necesaria para alcanzar a Dios. Pero el Camino hacia Jesús es estrecho porque es el camino del servicio amoroso, humilde y sacrificial. Jesús es la Verdad que enseñó verdades reveladas acerca de Dios y la relación de Dios con el hombre. Jesús también enseñó verdades morales al demostrarlas en su vida. Jesús es la Vida porque como Dios posee la vida eterna de Dios y comparte su vida Divina con sus
discípulos a través de la Palabra de Dios y los Sacramentos.
Necesitamos aceptar a Jesús como el Camino, la Verdad y la Vida: Aceptemos a Jesús como el Camino por el camino estrecho de servicio amoroso, humilde y sacrificial. Aceptemos a Jesús y su Verdad aprendiendo y practicando lo que él enseñó cómo dice en la Biblia y en las enseñanzas de la Iglesia. Compartamos la vida Divina de Dios haciendo uso de los
medios que Jesús estableció en su Iglesia. Participando activamente en la celebración eucarística y recibiendo debidamente
el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Santa Comunión. Con la recepción digna de los otros Sacramentos. Por la lectura meditativa y cotidiana de la Palabra de Dios. Permitiendo al Espíritu Santo vivir en la Iglesia y dentro de nosotros guiarnos y
fortalecernos. Al comunicarse con Dios, la Fuente de la Vida, en las oraciones personales y familiares.
Sinceramente suyo en Jesucristo y Nuestra Señora de La Vang!
Reverendo Joseph Luan Nguyen- Párroco.

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!

Colecta Dominical del 5/7/2017: $11,372
Total Sobres Recibidos: 322
5 Donaciones Electrónicas: $100
Segunda Colecta para la Basílica de la Inmaculada Concepción:
$4,386

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
HAPPY MOTHER’S DAY
A mother’s heart is a beautiful expression of God’s everlasting love. May
God bless all the Mothers that give of
themselves and tend to their household
needs before the needs of 'self' for they
are there with comfort, for each child's
broken heart, bringing them to God in prayer, with His
love to impart. Happy Mother’s Day!
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NOTICIAS
FELIZ DIA DE LA MADRE
El corazón de una madre es una hermosa expresión del amor eterno de
Dios. Que Dios bendiga a todas las
Madres que dan de sí mismas y
atienden a las necesidades de su hogar
antes de las necesidades del "yo",
porque están allí con consuelo, para el corazón roto de
cada niño, llevándolos a Dios en oración, con Su amor
para impartir. ¡Feliz día de la Madre!

MOTHER’S DAY FLOWERS FOR SALE

VENTA DE FLORES EL DIA DE LA MADRE
After all masses this Sunday, our parish will have
bouquet of flowers for sale. It will be a perfect gift to
all mothers. Please support our parish!
SACRAMENT OF CONFIRMATION
The Sacrament of Confirmation will be held on
Monday May 15, 2017 at 5:00pm by Bishop Timothy
Freyer. Students, please come early in preparation for
the mass.
Please continue to pray for these students as they
prepare for this important Sacrament in their lives.
Thank you.
ALTAR SERVER COMMUNITY
All current and new members of the Altar Server
Community, please fill out the Registration Form
before May 28, 2017 so that the Par ish Office can
put you on the schedule starting in June. If you are not
registered by June, you will be removed from the
schedule.
Also, if you currently own an Alb, please bring it home,
we will start using a new share-set for June schedule.

Este Domingo Mayo 14, 2017 estaremos vendiendo
flores por el Día de La Madre después de cada Misa.
Este Ramo de Flores es el regalo perfecto para todas
las Madres y así mismo estará apoyando a nuestra parroquia a recaudar fondos!

SACRAMENTO DE CONFIRMACION
El Sacramento de la Confirmación
se llevará a cabo el Lunes Mayo 15,
2017 a las 5:00 PM . La Misa será
celebrada por el
Obispo Timothy Freyer.
Por favor continúen orando por estos estudiantes mientras se preparan
para este importante sacramento en
sus vidas.

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

PARKING
Please note: Please do not block the dr ive way of the
first row in the parking lot. This lane need to be kept
open and traffic-free for drop-off and especially for fire
department and ambulance in case of emergency situation. Thank you.

Giovanny Cardenas
Y
Judith Briseño

Contraerán el Sacramento del
Matrimonio el 26 de Mayo del 2017 a las 2pm

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 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 2017, Giáo Xứ sẽ gởi về nhà quý vị
Giấy Khấu Trừ Thuế với tất cả tổng số hưởng ứng trong năm 2017 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 2 tuần qua
G/Đ Hao Nguyen & Giao Do
Chambriellye Pham
Van Restaurant
Anthony Dang
Dianne Cao
Trang Doan Nguyen
Si Van Nguyen
Hanh Phan
Brian Trieu Xuan Do
Dam Pham & Minh Pham
Hien Vinh Nguyen
Nancy Nguyen
Solar Time - Vincent Nguyen
Tri Vu
Minh Le
Trung Sy Nguyen
Giau Nguyen
Hao Nguyen & Lien Phan
David & Anne Nguyen
Hoan Cong Nguyen
James Quang Dinh
Phong Thanh Le & Uyen Ngo
Tai Dang
Hung T Ngo & Ha Ngo
Yen T Nguyen
Minh Huyen Pham
Thanh Tran & Tri Tran
Nguyen Thi Kim Phuong
Chinh Duc Nguyen
Sam Le
Thuy Truong Nguyen
Ke Nguyen
Richard Nguyen
Ben Nguyen
McVictory Ngo
La Belle Nail Spa
William Minh Truong
Tai Dang
Dominic Pham
Tai Tri Nguyen
GĐ Quyen Le Thi Nguyen
GĐ Phuoc Tri Nguyen
GĐ Hoa Thai Vu
GĐ Hien Thai Vu
GĐ Tracie Vu
Mai Thi Maria Ngo
& Duong Thomas Le
Trang Trung Nguyen
Nam Nguyen
Khanh Pham & Phuong Tran

$3,000
$3,000
$2,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$ 790
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$
$
$
$

300
300
300
300

Suong Ngoc Nguyen
Peter Trong Nguyen
Tom & Nancy Dao
Quyen Thi Do
Diep N Nguyen
Tuyet Vu
Binh Quang & Khiet Thi Vu
Duc Truong & Yen Do
Jacob Ly
Henry H Nguyen
Minh Hieu Thi Tran
Maria
Diane Dang Dong
Lang Thi Nguyen
Thinh Duc Vu
Thai Nguyen T Tran
Hoa Dinh
Thuyen Nguyen
To Trong Ai
Ba Si Dong
Phat Le & Diu Tai Tran
Bich Van Nguyen
Son T Le & Diane Ngoc An Vu
That Minh Mai
Paul Nguyen
Tuc P Nguyen
Trinh Ho
Nguyen Nhi Hue
Nguyen Phuong
Ngoan Nguyen
Tuan Vu
Thong V Tran & Hien Nguyen
Thuy Nguyen & Khanh The Tran
Nguyet Minh Pham
Minh Van Ly & Anh Ngoc Pham
Dung Duong
Diana Thu Nguyen Do
& Giang Minh Nguyen
Vu Tran
Steven Pham
Tam Chinh Nguyen
Nhiem Thi Pham
Vuong H Nguyen
Ngau Thi Nguyen
Phi & Xuan
Tuyet Vu
Mary Hang Tran
Tai Nguyen & Gie Hoang
Thu Loan T Nguyen & Dau Nguyen
Total anonymous

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

300
250
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

100
100
184
126
100
100
100
100
100
100
100
100
540

