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Cristobal Gomez  Educación Religiosa en Español 
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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 
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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  



 

 

Đáp Ca 
Hãy chúc tụng Chúa, Đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can. 

Chúa Nhật, ngày 4 tháng 2, 2018 
  
Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến! 
  
Chỉ còn hơn một tuần lễ nữa là chúng ta mừng Tết Mậu Tuất, xin quý ông bà anh chị em tiếp tục mua đồ tết đê ủng 
hộ Giáo Xứ. Như đã thưa với quý ông bà anh chị em tuần trước trong các Thánh Lễ về Quỹ Mục Vụ 2018, xin quý 
ông bà vui lòng đem lại phong bì quỹ mục vụ 2018 và đưa cho quý Cha hoặc đưa vào văn phòng; Check xin đề 
Our Lady of La Vang - Memo 2018 PSA. Giáo Xứ mong rằng mỗi gia đình đóng góp cho $350 dollars, nếu ai có 
nhiều hơn chúng ta có thể đóng hơn và để chúng ta có thể chu toàn với chỉ tiêu toà giám mục cho giáo xứ chúng ta 
là $67,000 dollars, nếu chúng ta đóng trên số đó thì còn lại số tiền sẽ trả về cho giáo xứ để chúng ta bỏ vào quỹ xây 
dựng toà nhà Đức tin.  Trong những năm qua chúng ta đã đạt được chỉ tiêu, vậy xin quý ông bà anh chị em quảng 
đại hơn năm nay. Nguyện xin Chúa Kitô qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang trả công và ban muôn ơn lành 
trên quý vị! 

 
Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ năm hôm nay thách đố chúng ta hãy vượt qua lối nhìn bi quan của Ông Gióp về 
cuộc đời với những giây chuyền của bệnh tật và đau khổ và chấp nhận nó như là niềm hy vọng chủ quan và là món 
quà quí giá của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dùng những ân sủng của Chúa để phục vụ cho người khác và dùng thời 
gian, khả năng và cuộc sống để sống cho tha nhân như Chúa Giêsu và Thánh Phaolô đã làm. Trong khi Phúc Âm 
diễn tả sự hăng say của Chúa Giêsu trong việc giữ ngày Sabát bằng cách rao giảng và chữa lành, thì bài thứ nhất 
diễn tả chi tiết lối cư sử của Ông Gióp qua sự khiếu nại và nguyền rủa cuộc sống vì có nhiều điều bất hạnh. Cuối 
cùng thì Ông Gióp đã phó thác sự đau khổ, việc làm và mọi sự Ông đã mất cho sự quan phòng khôn ngoan của 
Thiên Chúa.  Qua bài thứ hai Thánh Phaolô đã diển tả cuộc đời của Ngài là theo Chúa một cách sống động và 
làm vì danh Chúa Giêsu, thánh nhân cũng rao giảng về Chúa Kitô mà không đòi hỏi một điều kiện nào. Trong bài 
Phúc Âm dạy cho chúng ta một môn đệ đích thực là xả thân phục vụ cho tha nhân. Trong ngày Sabát Chúa Giêsu 
đã đến hội đường và thờ phượng và dạy với quyền năng, trừ ma quỉ và chữa nhạc mẫu của Thánh Phêrô và khi mặt 
trời lặn Ngài đã chữa lành nhiều bệnh tật và trừ nhiều ma quỉ.  Vì thế Chúa Giêsu đã dùng thời giờ để phục vụ cho 
những việc cần thiết của người khác, chữa lành, tha thứ và làm cho nhiều người được trở nên mới mẻ hơn. Tuy 
nhiên, Chúa Giêsu cũng dậy thật sớm buổi sáng và đi vào trong sa mạc để cầu nguyện để công việc của Ngài trước 
mặt Thiên Chúa là Cha của Ngài hầu Chúa Giêsu có thể lấy lại sức sống thần linh. 
  
Bài học chúng ta học được trong tuần này là: Chúng ta hãy trở nên khí cụ của việc chữa lành của Chúa Kitô để 
đem sự chữa lành và một con người toàn thiện trong mục vụ hôm nay. Chúng ta cần sự chữa lành trong trí óc, 
những kỷ niệm và sự liên hệ với nhau. Chúng ta cũng cần sống cho người khác như Chúa Giêsu đã làm đầy sức 
sống và nghị lực cho vinh quang của Thiên Chúa. 
  
Thân mến trong Chúa Kitô và Ðức 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 gém 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 28/1/18: $11,052 Tổng số phong bì: 323 

Đóng góp qua mạng: $75   Số lần đóng góp: 3 
Gian hàng thực phẩm: $2,561 



 

 

           

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

Ý Cầu nguyện của Đức Thánh Cha:        

Không Tham Nhũng Xin cho những ai có quyền hành 

về vật chất, chính trị hay tinh thần biết chống lại bất cứ 

một thứ cám dỗ nào về tham nhũng. 

Ý Chung:  Xin Cho các Kinh tế gia biết can đảm loại 

trừ nào và biết mở ra những đường lối mới. 

 
Michael Le & Jessica Vu 

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

 
Hao Nguyen & Ngoc Nguyen 

Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc 
12:00 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. 

RAO HÔN PHỐI 

"CHÚNG TA LÀ MỘT" Chúng tôi xin chân thành 

cám ơn tất cả các gia đình những người đã thực hiện 

lời hứa của họ để hỗ trợ sứ mệnh của giáo hội để giảng 

dạy, thuyết giảng, bộ trưởng và phúc vụ trong tên của 

chúa giêsu thông qua hỗ trợ tài chính của cho các yêu 

cầu dịch vụ mục vụ. Nếu gia đình đã không được thực 

hiện lời hứa của họ, qúy vị  có thể làm điều đó vào 

ngày hôm nay. Các phong bì trên bàn ở phía trước của 

nhà thờ hay trong văn phòng trong tuần. Xin cám ơn 

qúy vị rất nhiều cho sự hào phóng của qúy vị. Nguyện 

xin chúa chúc lành cho qúy vị. 

QŨY MỤC VỤ (PSA) 2018 THÁNH LỄ TÂN NIÊN  

Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ Tết Giao Thừa vào lúc 7pm 
giờ tối ngày thứ Năm 15, tháng 2, 2018.  Chúng ta sẽ 
có phần lì xì lấy hên đầu năm. 
 

Giáo Xứ cũng sẽ có Thánh Lễ Tân Niên vào lúc 
8:30am sáng ngày thứ Sáu 16, tháng 2, 2018, Đức Cha 
Timothy Freyer sẽ cử hành Thánh Lễ.  Xin mời Cộng 
Đoàn Dân Chúa đến tham dự Thánh Lễ đầu năm thật 
đông đủ.  Xin cám ơn. 

THỨ TƯ LỄ TRO - 2018 

Lịch trình của thứ Tư Lễ Tro, lễ trọng và lễ buộc 
ngày 14 tháng 2, 2018 như sau:  
   8:30AM - Thánh Lễ tiếng Việt 
 12:00PM - Thánh Lễ tiếng Việt và tiếng Anh 
   5:30PM - Thánh Lễ tiếng Việt 

LUẬT ĂN CHAY VÀ KIÊNG THỊT 

1) Luật kiêng thịt được áp dụng cho tất cả những ai từ 14 
tuổi trở lên.  Các ngày thứ Sáu trong mùa chay là ngày 
kiêng thịt. 

2) Những ai tuổi từ 18 đến 59 thì buộc phải ăn chay, có 
nghĩa là, không ăn vặt giữa những bữa ăn, và chỉ ăn một bữa 
ăn no, còn hai bữa khác thì ăn ít. Hai ngày phải ăn chay là 
ngày thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. 

AN NGHỈ TRONG CHÚA 

Bà Cố Ana Trần Thị Cùi 
Ông Antôn Trịnh Quang Điện  

Bà Maria Lê Lan Duyên 
Ông Joseph Mai Ngọc Liêu  

Martha Ngô Thị Khai 

Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ 
La Vang và Thánh Giuse, ủi an gia đình tang quyến và sớm đưa 
người thân yêu của chúng con về Quê Trời. 

XIN TIỀN LẦN HAI 

Tuần sau, trong các Thánh Lễ Chúa Nhật, Giáo Xứ sẽ 
có xin tiền lần thứ hai cho quỹ Capital Campaign. Xin 
quý ông bà anh chị em rộng rãi với Giáo Xứ.  Xin chân 
thành cảm ơn quý vi.  



 

 

Responsorial Psalm 
Praise the Lord, who heals the brokenhearted. 

Sunday, February 4, 2018 
  
Dear Brothers and Sisters in Christ! 
  
In less than two weeks, the Vietnamese will celebrate the Lunar New Year, the year of the Dog. Last weekend, I 
appealed to you in the name of Bishop Vann for 2018 PSA. I hope that you will bring the envelope back with your 
pledges or payment. Our parish goal is $ 67, 000 dollars for this year. If we exceed over the amount, all the money 
will return to our parish for our construction of new building. Again, I ask all of you to be to be generous with your 
gift, so we can have extra money for our building funds. I suggest that each family please donate $350 dollars, if 
you can donate more please do so. May the Lord bless each one of you for your love, support and generosity to our 
diocese and our Church! 
  
Today’s readings challenge us to avoid Job’s pessimistic and cynical view of life as a chain of pain and sufferings, 
and to accept it with hope and optimism as a precious gift from God, using it to do good for others and spending 
our time, talents and lives for others as Jesus did and as St. Paul did. While the Gospel presents Jesus enthusiasti-
cally living out his Sabbath day in preaching and healing ministry, the first reading details Job’s attitude in striking 
contrast: Job complains of the tedium and futility of life and the miseries of human existence. But eventually Job 
surrenders himself, his suffering, his work and everything he had had and had lost to the greater wisdom of God 
(Job 42:1-6).  In today’s Responsorial Psalm, the Psalmist sings praises to God because He is busy full-time in 
gathering Israel from their captivity, in healing the broken hearted and bandaging their wounds, in controlling the 
universe, in sustaining the lowly and in punishing the wicked. The second reading presents Paul as a true and    dy-
namic follower of Jesus, ready to do something extra for his Lord by preaching the Gospel without recompense.  
Pointing out the spontaneous response of Peter’s mother-in-law after she had been healed by Jesus, today’s Gospel 
teaches us that true discipleship means getting involved in giving selfless service to others.  During the Sabbath 
day, Jesus took part in the synagogue worship, taught with authority, exorcised a demon, healed Simon’s mother-in
-law and, after sundown, “cured many who were sick with various diseases, and drove out many demons.” Thus, 
Jesus spent himself and most of his time ministering to the needs of others, giving healing, forgiveness and a new 
beginning to many. Yet, Jesus rose early the next morning and went off "to a deserted place" to pray, in order to 
assess his work before God his Father and to recharge his spiritual batteries.   
  
We need to be instruments of Jesus’ healing work.  Bringing healing and wholeness is Jesus’ ministry even today.  
We all need healing of our minds, our memories and our broken relationships, and Jesus now uses counselors,  
doctors, friends or even strangers in his healing ministry.    Let us ask for the ordinary healing we need in our 
own lives.  As we are healed, let us remember to thank Jesus for his goodness, mercy, and compassion by turning 
to serve others.   
  
Sincerely yours in Jesus Christ and Our Lady of La Vang! 
  
Reverend 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 1/28/2018:$11,052     Number of Envelopes: 323 

EFT: $75    Number of EFT: 3 
Food Sale: $2,561 

 



 

 

Salmo Responsorial 
Alabemos al Senor, nuestro Dios. 

Domingo Febrero 4, 2018 
  
¡Queridos hermanos y hermanas en Cristo! 
 
En menos de dos semanas, los vietnamitas celebrarán el Año Nuevo Lunar, el año del Perro. El fin de semana pasado, 
solicité a usted en nombre del Obispo Vann ayuda para 2018 PSA. Espero que devuelva el sobre con sus promesas o el 
pago. Nuestra meta parroquial es $ 67, 000 dólares para este año. Si excedemos la cantidad, todo el dinero regresará a 
nuestra parroquia para nuestra construcción de un nuevo edificio. Una vez más, les pido a todos que sean generosos con 
su regalo, para que podamos tener dinero extra para nuestros fondos de construcción. Sugiero que cada familia done $ 
350 dólares, si puede donar más, hágalo. ¡Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes por su amor, apoyo y generosi-
dad a nuestra diócesis y nuestra Iglesia! 
 
Las lecturas de hoy nos desafían a evitar la visión pesimista y cínica de la vida de Job como una cadena de dolor y sufri-
miento, y aceptarlo con esperanza y optimismo como un precioso regalo de Dios, usándolo para hacer el bien a otros y 
gastar nuestro tiempo, talentos y vive para otros como lo hizo Jesús y como lo hizo San Pablo. Mientras el Evangelio 
presenta a Jesús viviendo su día de reposo con entusiasmo en la predicación y el ministerio de sanidad, la primera lectu-
ra detalla la actitud de Job en marcado contraste: Job se queja del tedio y la inutilidad de la vida y las miserias de la 
existencia humana. Pero finalmente Job se entrega a sí mismo, su sufrimiento, su trabajo y todo lo que había tenido y 
había perdido ante la mayor sabiduría de Dios (Job 42: 1-6). En el salmo responsorial de hoy, el salmista canta alaban-
zas a Dios porque está ocupado a tiempo completo para reunir a Israel de su cautiverio, sanar a los quebrantados de co-
razón y vendar sus heridas, controlar el universo, sostener a los humildes y castigar a los malvados. La segunda lectura 
presenta a Pablo como un seguidor verdadero y dinámico de Jesús, listo para hacer algo extra para su Señor al predicar 
el Evangelio sin recompensa.   Señalando la respuesta espontánea de la suegra de Pedro después de haber sido sanada 
por Jesús, el Evangelio de hoy nos enseña que el verdadero discipulado significa involucrarse en dar un servicio desin-
teresado a los demás. Durante el día de reposo, Jesús participó en la adoración de la sinagoga, enseñó con autoridad, 
exorcizó a un demonio, curó a la suegra de Simón y, después de la puesta del sol, "curó a muchos enfermos de diversas 
enfermedades y expulsó a muchos demonios". Por lo tanto, Jesús se pasó la mayor parte del tiempo ministrando a las 
necesidades de los demás, brindando curación, perdón y un nuevo comienzo a muchos. Sin embargo, Jesús se levantó 
temprano a la mañana siguiente y se fue "a un lugar desierto" para orar, a fin de evaluar su trabajo ante Dios su Padre y 
recargar sus baterías espirituales. 
 
Necesitamos ser instrumentos del trabajo sanador de Jesús. Traer sanidad e integridad, es el ministerio de Jesús incluso 
hoy. Todos necesitamos la curación de nuestras mentes, nuestros recuerdos y nuestras relaciones rotas, y Jesús ahora 
usa consejeros, médicos, amigos o incluso extraños en su ministerio de sanidad. Pidamos la curación ordinaria que ne-
cesitamos en nuestras propias vidas. Mientras somos sanados, recordemos agradecer a Jesús por su bondad, misericor-
dia y compasión al volvernos a servir a los demás. 
 
Atentamente, ¡en Jesucristo 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 1/28/2018 : $11,052 
 Total Sobres Recibidos: 323 

3 Donaciones Electrónicas: $75 
Venta de comida: $2,561 

 



 

 

NOTICIAS 
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ANNOUNCEMENTS 

SOMAS UNO - PSA 2018 

LUNAR AÑO NUEVO  

“Somos Uno”  muchas gracias a las familias que han 

hecho sus Promesas para apoyar la misión de la Iglesia 

en nuestra Diócesis a través de su compromise a el 

Pedido de Servicios Pastorales. (PSA). Si usted todavia 

no ha hecho su Promesa, lo pueden hacer este fin de 

semana después de misa en la mesa  de PSA, o durante 

la semana en la Oficina Parroquial. Muchas gracias por 

su generosidad, Dios los bendiga! 

WE ARE ONE—PSA 2018 

"We are One" Thank you to the families who have 
pledged to support the mission of the church in our Dio-
ceses through their commitment to the Pastoral Services 
Appeal.  If you have not yet made your pledge, you may 
do so this weekend at the PSA table after Mass or during 
the week in the Parish Office. God bless you for your gen-
erosity! 

“TET” NEW YEAR 

Wednesday, February 14, 2018 
  8:30AM - Mass in Vietnamese 
12:00 PM - Mass in English and Vietnamese 
  5:30 PM - Mass in Vietnamese 
  7:30 PM - Mass in Spanish 
 
 

ASH WEDNESDAY 

MIERCOLES DE CENIZAS 

Miércoles, Febrero 14, 2018 
  8:30AM - Misa Vietnamita 
12:00PM - Misa Vietnamita & Inglés 
  5:30PM - Misa Vietnamita 
  7:30PM - Misa en  Español 

Vigil “Tet” New Year on Thursday February 15, 2018 
at 7:00PM in Vietnamese. 
 
“Tet” New Yedar on Friday February 
16, 2018 at 8:30am. Mass will be celebra-
ted by Bishop Timothy Freyer. 
 
Office will be closed on Friday February 
16, 2018.  HAPPY NEW YEAR. 

Jueves Febrero 15,2018 Vigilia 
7:00PM  Misa en Vietnamita  
 

Viernes febrero 16, 2018 Año  
Nuevo Lunar 
8:30AM Misa será Celebrada por el 
 Obispo Timothy Freyer. 
 

LA OFICINA ESTARA CERRADA EL VIERNES 
FEBRERO 15. FELIZ AÑO NUEVO!!!! 

REGLAS DE CUARESMA 

La ley de la abstinencia obliga a los 
14 años de edad y mayores que no 
coma carne. La ley del ayuno obliga 
a todos los de edades entre 18 a 59 a 

abstenerse de comer entre comidas y limitar su alimenta-
ción completa y dos comidas ligeras durante el día. 
Miércoles de Ceniza y Viernes Santo ambos días son de 
ayuno y abstinencia. En los Estados Unidos, todos los 
viernes de Cuaresma son días de abstinencia.  

Ash Wednesday and Good Friday are 
days of fasting and  abstinence. All Cath-
olics who have reached age 18 and are 
not yet 60 are required to fast on these 

days. All Catholics who are age 14 and older must abstain 
from meat on Ash Wednesday and on all Friday of Lent.  

LENTEN FAST AND ABSTINENCE 

 



 

 

CALENDARIO 
PARA LA 

 CURESMA 

Servicio Penitencial 
Lunes 3/12/2018  7:00PM 

Misión Cuaresmal  
Martes 2/20/2018 7:00PM 

Miércoles 2/21/2018  7:00PM 
Jueves 2/22/2018       7:00PM 

 

Obra de la Pasión del Señor 
Jueves 3/22/2018 

A las 7:00PM 
En Inglés 

 Domingo de Ramos 3/25/2018 
12:15PM Procesión 

12:30PM Misa  
 

Lunes Santo 3/26/2018 
5:00AM Neo-Cat Laudes 

8:30AM Misa en Vietnamita 
 Martes Santo 3/27/2018 
5:00AM Neo-Cat Laudes 
8:30AM Misa en Español 

 Miércoles Santo 3/28/2018 
5:00AM Neo-Cat Laudes 

8:30AM Misa en Vietnamita 
 Jueves Santo 3/29/2018 
5:00AM Neo-Cat Laudes 

8:30AM Laudes Español –
Centro Pastoral 

6:00PM Misa Trilingüe 
La Cena del Señor 

10:00PM—12:00AM Adora-
ción Eucarística-Centro Pasto-

ral 
  

Viernes Santo 3/30/2018 
5:00AM Neo-Cat Laudes 

8:30AM Laudes en Español en    
el Centro Pastoral 

3:00PM Rosario Divina Miseri-
cordia y Vía Crucis-Trilingüe 
7:00PM Celebración  de la Pa-

sión del Señor 
  

Sábado Santo 3/31/2018 
8:00AM Laudes -Pastoral Center 
9:00AM Ensayo RCIA Español 
5:00PM Misa Español e Inglés 
8:00PM Misa en Vietmanita 
11:00PM-5:00AM Misa Neo-Cat 
  

Domingo de Resurrección 
4/1/2018 
12:30PM Misa 
No Misa en Inglés 4:30PM 

 LENTEN  
SCHEDULE 

Penance Service 
Monday 3/12/2018  7:00PM 

Passion of the Lord Play Thursday 3/22/2018 

- 7:00pm English 
  

Palm Sunday 3/25/2018 
  6:30AM - Mass (Vietnamese) 
  8:30AM - Mass(Vietnamese) 
10:30AM - Mass (Vietnamese) 
12:15PM -  Procession 
12:30PM - Mass (Spanish) 
  4:30PM - Mass (English) 
  6:30PM - Mass (Vietnamese) 
  

Holy Monday-Holy Tuesday 3/26/2018 
& 3/27/2018 

5:00AM - Neo-Cat Laudes 
8:30AM - Mass 
  

Holy Wednesday 3/28/2018 
5:00AM - Neo-Cat-Laudes 
8:30AM - Mass (Vietnamese) 
  

Holy Thursday 3/29/2018 
5:00AM - Neo-Cat Laudes 
8:30AM - Laudes:Vietnamese in Church  

            and Spanish in Pastoral Center 
6:00PM - Trilingual Mass, The Last  
   Supper of the Lord 
7:00PM - 10:00PM - Vietnamese     
Eucharistic Adoration in Pastoral Center 
  

Good Friday 3/30/2018 
5:00AM - Neo-Cat Laudes 
8:30AM Laudes:Vietnamese in Church 

 and Spanish in Pastoral Center 
3:00PM - Trilingual Divine Mercy  

   Chaplet & Trilingual Stations      
of  the Cross 

5:00PM - Vietnamese The Passion of the  
   Lord 
7:00PM - Spanish The Passion of the  
   Lord 
7:00PM - 10:00AM Lenten Meditation in 
the Pastoral Center  
  

Holy Saturday 3/31/2018 
8:00AM - Laudes: Vietnamese in Church 
               and Spanish in Pastoral Center 
5:00PM - Bilingual Mass  

 (English & Spanish) 
8:00PM - Mass (Vietnamese) 
11:00PM - 5:00AM - Neo-Cat Mass 
  

Easter Sunday 4/1/2018 
The Solemnity of the Lord’s Resurrection 
6:30AM – Mass (Vietnamese) in Church 
8:30AM -  Mass (Vietnamese) in Church 
8:30AM -  Mass (Vietnamese)  
     in Pastoral Center 
10:30AM - Mass (Vietnamese) in Church 
10:30AM - Mass (Vietnamese)  
     in Pastoral Center 
12:30PM - Mass (Spanish) in Church 
  5:00PM  -  Mass (Vietnamese) in Church 

*** No 4:30PM English Mass  
***No 6:30PM Vietnamese Mass. 

LỊCH TRÌNH 
MÙA CHAY 

 
Ði Đàng Thánh Giá (7:45AM) 

 Thứ Sáu 23/2 - 23/3 
Giải Tội Mùa Chay 
Thứ Hai 12/3/2018 

7:00PM - 9:00PM    3 Thứ Tiếng 
Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó 

Chúa Giêsu 
Thứ Năm 22/3/2018 - 7:00PM 

tiếng Anh 
  

LỊCH TRÌNH TUẦN THÁNH 
Chúa Nhật Lễ Lá 25/3/2018 
  6:30AM sáng - Thánh Lễ tiếng Việt 
  8:30AM sáng - Thánh Lễ tiếng Việt 
10:30AM sáng - Thánh Lễ tiếng Việt 
12:15PM trưa - Rước Kiệu tiếng Mễ 
  4:30PM chiều - Thánh Lễ tiếng Anh 
  6:30PM chiều - Thánh Lễ tiếng Việt 
  

Thứ Hai & Thứ Ba Tuần Thánh 
26/3/2018 & 27/3/2018 
8:30AM sáng - Thánh Lễ 
  

Thứ Tư Tuần Thánh 28/3/2018 
8:30AM sáng - Thánh Lễ tiếng Việt 
5:30PM chiều - Ngắm Ðứng tiếng Việt 
  

Thứ Năm Tuần Thánh 29/3/2018 
8:30AM sáng - Kinh Phụng Vụ Ban Sáng 
                         tiếng Việt trong Nhà Thờ 
6:00PM chiều -Thánh Lễ Tiệc Ly 3 thứ Tiếng 

7:00PM tối đến 12:00AM khuya - Các giờ  
                                 Chầu Thánh Thể 
  

Thứ Sáu Tuần Thánh 30/3/2018 
8:30AM sáng - Kinh Phụng Vụ Ban Sáng 

          Tiếng Việt trong Nhà Thờ 
3:00PM chiều - Suy Tôn Lòng Chúa 
          Thương Xót và đi Ðàng Thánh Giá 
5:00PM chiều - Tưởng Niệm Cuộc   
Thương Khó Chúa Giêsu 
7:00PM tối - Ngắm Đứng (trong Hội Trường) 

9:00PM tối - Tháo Đanh Chúa Giêsu 
                 (trong Nhà Thờ) 
  

Thứ Bảy Tuần Thánh 31/3/2018 
8:00AM sáng - Kinh Phụng Vụ Ban Sáng 

       tiếng Việt trong nhà thờ 
5:00PM chiều - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 

                     tiếng Anh và tiếng Mễ 

8:00PM tối - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 

                 tiếng Việt 
  

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh 1/4/2018 

6:30AM sáng – Thánh Lễ tiếng Việt 

8:30AM sáng - Thánh Lễ tiếng Việt 

                   trong Nhà Thờ và Hội Trường 

10:30AM sáng - Thánh Lễ tiếng Việt 

                   trong Nhà Thờ và Hội Trường 

5:00PM chiều - Thánh Lễ tiếng Việt 
**Không có lễ 4:30PM và 6:30PM, thay 
vào là lễ tiếng Việt lúc 5:00PM 



 

 

 

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) 

 

TOPLINE BEAUTY COLLEGE 

Cindy Vu  

714-839-0100 

Free haircut every Sunday from 10 am - 3pm 

for Seniors 55+ 

 
 

Thanks To our Advertisers! Please support 
those listed in the back page of our bulletin 

whenever possible. 
Contact our parish office 

1(714) 775-6200 

TOBIA CASKET   
&  

FUNERAL 
 

714-894-3723 
 

(Mr. Thiêm Nguyễn) 
 

Www.tobiacasket.com 

 Ông Bà Nhơn                               $1,000.00                                             

 Thomas Tuong Nguyen          $3,000.00                                
 My Nguyen                                $500.00                                     
 Ninh D. Nguyen                         $246.00                
 Tien Le/ My Tong                  $1,000.00                                      
 Tuyen Nguyen                           $500.00                  

 Jacob Ly and Agathe Tran        $100.00                                         
 Mr. Peter Hanh Tran                    $30.00 
                       
                                                                      
                                                                   

Các Bậc Ân Nhân của Quỹ Xây Đài Đức Mẹ 
và Tòa Nhà Đức Tin trong tuần qua  
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(714) 943 

5058  
(Mr. Kiểm) 


