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Đáp Ca

Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng.

Lá Thư Cha Chánh Xứ
Chúa Nhật, ngày 24 tháng 6, 2018
Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến!
Giáo xứ chúng ta đã bắt đầu bán Garage Sale xin quí ông bà anh chị em có những đồ nào còn dùng được xin
vui long giúp cho giáo xứ để gây quĩ cho giáo xứ. Nếu chúng ta không có thể chở tới được. Xin vui long gọi
cho Ông Chủ Tịch Vũ Viết Quyền trong tờ thông tin giáo xứ. Giáo xứ cũng tha thiết mời qúi ông bà anh chị
em đóng góp thêm cho quĩ xây toà nhà Đức Tin và đài Đức Mẹ La Vang nếu chúng ta đóng 3,000 dollars tên
của chúng ta sẽ được khắc trên đài Đức Mẹ. Xin mỗi gia đình chúng ta cố gắng đóng thêm cho 2,000 dollars
cho 2 năm 2018- 2019. Chúng ta sẽ bắt đầu xây toà nhà Đức Tin vào đầu năm 2019. Nguyện xin Chúa qua lời
chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang chúc lành và trả công bội hậu cho long quảng đại của qúi ông bà và anh chị
em!
Hôm nay chúng ta mừng Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả bởi vì ngài đóng một vai trò quan trọng việc cứu
rỗi và là đấng đi trước để dọn đường cho Đấng Mesia. Ngài là người đã chuẩn bị cho dân Isarel để đón nhận
Đấng Mesiah mà họ mong chờ qua việc rao giảng sự sám hối. Bởi vì Thánh Gioan là người dọn đường cho
Chúa Giêsu là Đấng Mesiah và Chúa Giêsu là tiên tri là tôi tới được tiên tri Isaiah nói tới trong bài thứ nhất.
Đoạn văn này nói tới nghề nghiệp của Thánh Gioan Tiền Hô là tiên của dân Chúa và là ánh sang cho các quốc
gia và đã được thánh hoá trong cung long thân mẫu của ngài. Bài đọc thứ hai nói về sứ vụ của thánh gioan
tiền hô. Nói về sự khiêm hạ và vai trò của thánh nhân và vai trò đó là sửa soạn cho dân Israel đón nhận đấng
Mesiah và nhắc nhở dân chúng để đón nhận phép rửa sám hối. Bài phúc âm nói về sinh nhật của Thánh Gioan
và việc cắt bì cho con trẻ vào ngày thứ tám. Trong sự hiện diện của bạn bè và bà con thân thuộc, Ông Zacharia đã nói lại đươc và đặt cho con trẻ tên là Gioan nghĩa là long nhân từ của Thiên Chúa. Phần còn lại của
đoạn thứ nhất Thánh Luca diễn tả việc nói tiên tri của Zacharia về con của ông là cộng tác vào lịch sử cứu độ
Mừng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô hôm nay chúng ta cần cầu nguyện cho các cha mẹ của chúng ta và
tri ân các ngài về món quà sự sống. Sự giáo dục và tình thương mà các ngài dành cho chúng ta. Chúng ta hãy
xin Chúa tha thứ cho chúng ta về sự bội bạc mà chúng ta đã đối sử với các cha mẹ chúng ta khi các ngài đau
yếu và tuổi già mà chúng ta không nâng đỡ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhũng người đỡ đầu của chúng ta
nữa vì qua bí tích rửa tội chúng ta là con của Thiên Chúa và là anh em của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy bắt
chước thánh Gioan Tiền Hô trở thành những người rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu.
Thân mến trong Chúa Kitô và Ðức 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 17/6/2018: $11,166 Tổng số phong bì: 263
Đóng góp qua mạng: $136 Số lần đóng góp: 5
Gian hàng bán thực phẩm: $2,359
Gian hàng Bán Nước Mía: $1,400

Xin hãy giúp Giáo Xứ qua việc sử dụng 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 ủng hộ các thương chủ quảng cáo ở trang cuối của tờ thông tin Giáo Xứ.
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THÔNG BÁO
VĂN PHÒNG ĐÓNG CỬA
Văn Phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa thứ Tư,
ngày 4 tháng 7, 2018 nhân dịp Lễ Ðộc
Lập Hoa Kỳ.
Xin các Hội Đoàn không họp mặt trong
ngày này. Xin chúc quý vị một ngày nghỉ
an toàn và vui vẻ. Xin cảm ơn.
XIN TIỀN LẦN THỨ HAI
Tuần này trong các Thánh Lễ Chúa Nhật, Giáo Xứ sẽ
có xin tiền lần thứ hai cho Giáo Hội Hoàn Vũ. Xin
quý vị rộng rãi đóng góp. Xin cảm ơn.

MUA VÉ SỐ ỦNG HỘ GIÁO XỨ
Giáo Xứ sẽ bắt đầu bán các vé số để gây quỹ cho Giáo
Xứ. Giá mỗi vé là 5 dollars, nếu mua 5 vé thì chỉ trả
tiền cho 4 vé là 20 dollars. Xổ số sẽ vào ngày 19 tháng
8, 2018 lúc 3 giờ chiều.
Giải Độc Đắc: 1 Xe Toyota Camr y,
Trị Giá $25,000
Giải Nhất: $3,000
Giải Nhì:
$2,000
Giải Ba:
$1,000
Giải Bốn:
5 giải, mỗi giải $200
Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý ông bà và anh chị em.

GHI DANH CHO NĂM HỌC MỚI 2018 - 2019
Xin hãy ghi danh cho năm học mới
2018-2019.
Tháng 7 này chúng ta sẽ bắt đầu ghi
danh cho 3 chương trình: Giáo Lý,
Việt Ngữ, và Thiếu Nhi Thánh Thể.
Xin xem trên trang bìa của tờ Hiệp
Thông, tên và số điện thoại của các
Trưởng Ban Giáo Lý từ lớp 1 tới lớp 8 và Thêm
Sức, trường Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ban Giáo
Lý Dự Tòng Người Lớn, và Ban Rửa Tội Trẻ Em từ 6
tuổi trở xuống.

Bí Tích Rửa Tội Trẻ Em - Tháng 8
Giáo Xứ sẽ có Bí Tích Rửa Tội cho các em nhỏ
vào lúc 2:00PM Chúa Nhật ngày 12 tháng 8,
2018. Lớp hướng dẫn cho Cha Mẹ và người Đỡ
Đầu sẽ vào ngày 24 tháng 7, 2018 lúc 7PM tối.
Xin quý cha mẹ đến đúng giờ. Xin cám ơn.

RAO HÔN PHỐI

Huan Minh Hoang & Quynh Kim Tran
Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc
10:00 giờ - ngày 7 tháng 7, 2018

Brian Nguyen & Ai Nguyen

AN NGHỈ TRONG CHÚA
Gioan Baotixita Lưu Bích Kỳ
Bà Maria Hoàng T Hải
Ông Gioan Baotixita Đào Văn Nhị
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.

Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc
12:00 giờ - ngày 11 tháng 8, 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 6 của Đức Thánh Cha Phanxicô
Ý chung: Cầu Cho Các Trang Mạng Xã Hội. Ý truyền giáo: Cầu cho mọi Kitô hữu để họ trung thành
Xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình với giáo huấn của Chúa, để họ tham gia vào việc cầu
và từ thiện, để khôi phục lại đầy đủ sự thống nhất
liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với nguyện
Giáo Hội và cộng tác với nhau để đáp ứng những thách
người khác.
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

Since my mother’s womb, you have been my strength.

Pastor’s Corner
Sunday, June 24, 2018
Dear Brothers and Sisters in Christ!
Our parish just started the Rummage Sale. Please invite your family and friends to come and support us. If
you have items that can sale, please bring by the office. If you are unable to bring due to large items, please
call the office for delivery. This is our parish yearly fund raising please be generous and support this important event. For those who have not pledge for the New Building and the Shrine of Our Lady of La Vang, I
ask you to consider donating 2,000 dollars for 2 years. We are still in need of funds to complete our new
building project. Please help whatever you can. May the Lord through the intercession of Our Lady of La
Vang bless each one of you with peace love and joy!
We celebrate the feast of John the Baptist's birth this Sunday because of his prominent role in the history of
salvation as the forerunner of the Messiah. It was he who prepared Israel to receive their long-awaited Messiah by preaching repentance. Since John was the forerunner of Jesus who prepared Israel for her Messiah, the
“Servant” messianic prophecy of Isaiah is given as the first reading. The passage expresses important aspects
of John’s career as a prophet to God’s people and as a light to the nations who was named and sanctified from
his mother’s womb. The second reading describes the mission of John the Baptist. It tells us how John the
Baptist, in all humility, publicly acknowledged his role as only the Messiah’s herald, whose role was to prepare Israel to receive the Messiah by inviting the people to receive the baptism of repentance. Today’s gospel
describes the birth of John the Baptist and his circumcision and naming ceremony on the eighth day. In the
presence of friends and relatives, Zechariah miraculously regains his power speech after declaring in writing,
“John is his name.” The name John means “God is gracious. The remaining part of the chapter 1 in St. Luke’s
gospel describes records Zechariah’s prophecy of the role his son is to take in the history of salvation.
In celebrating the Birthday of St John, the Baptist, we need to pray for our parents and be thankful to them for
the gift of life, the training they have given us and the love and affection they have lavished on us. Let us ask
God’s pardon if we are, or were, ungrateful to them, do/did not take proper care of them in their illness or old
age or ever inflicted pain on them. We need to remember and pray for our godparents who, by baptism, made
us children of God, brothers and sisters of Jesus, heirs of heaven and members of the Church. We need to
have the courage of our Christian convictions as John the Baptist did, and we need to become heralds of
Christ as John was, by our transparent Christian lives.
Sincerely yours in Jesus Christ and Our Lady of La Vang!

Reverend Joseph Luan Nguyen
Pastor

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY!

Sunday Collection :
On 6/17/2018: $11,166 Number of Envelopes: 263
EFT: $136 Number of EFT: 5
Food Sales: $2,359
Sugarcane Juice Sales: $1,400

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
Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente

Notas del Párroco
Junio 24, 2018
¡Queridos hermanos y hermanas en Cristo!
Nuestra parroquia acaba de comenzar la venta de artículos usados. Por favor invite a su familia y amigos a venir y
apoyarnos. Si tiene artículos que se pueden venderse, tráigalos a la oficina. Si no puede traer objetos grandes,
llame a la oficina para poder levantarlos. Esta es nuestra recaudación anual de fondos para la parroquia, por favor
sea generoso y apoye este importante evento. Para aquellos que no han prometido nada para el Nuevo Edificio y el
Santuario de Nuestra Señora de La Vang, les pido que consideren donar 2,000 dólares por 2 años. Todavía necesitamos fondos para completar nuestro nuevo proyecto de construcción. Por favor ayuda lo que puedas. ¡Que el
Señor, por intercesión de Nuestra Señora de La Vang, los bendiga a cada uno de ustedes con paz, amor y alegría!
Celebramos la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista este domingo debido a su destacado papel en la historia de
la salvación como precursor del Mesías. Fue él quien preparó a Israel para recibir su tan esperado Mesías al predicar el arrepentimiento. Como Juan fue el precursor de Jesús que preparó a Israel para su Mesías, la profecía mesiánica "Sierva" de Isaías se da como primera lectura. El pasaje expresa aspectos importantes de la carrera de Juan
como un profeta para el pueblo de Dios y como una luz para las naciones que fueron nombradas y santificadas
desde el vientre de su madre. La segunda lectura describe la misión de Juan el Bautista. Nos dice cómo Juan el
Bautista, con toda humildad, reconoció públicamente su papel como el único heraldo del Mesías, cuyo papel era
preparar a Israel para recibir al Mesías invitando a la gente a recibir el bautismo de arrepentimiento. El evangelio
de hoy describe el nacimiento de Juan el Bautista y su circuncisión y ceremonia de nombramiento en el octavo día.
En presencia de amigos y parientes, Zacarías recupera milagrosamente su discurso de poder después de declarar
por escrito: "Juan es su nombre". El nombre Juan significa "Dios es misericordioso". La parte restante del capítulo
1 del evangelio de San Lucas describe los registros de la profecía de Zacarías sobre el papel que debe desempeñar
su hijo en la historia de la salvación.
Al celebrar el cumpleaños de San Juan Bautista, debemos orar por nuestros padres y agradecerles por el don de la
vida, el entrenamiento que nos han brindado y el amor y afecto que nos han prodigado. Pidamos el perdón de Dios
si somos, o fuimos desagradecidos con ellos, no los cuidamos debidamente en su enfermedad o en su vejez, o nunca les infligimos dolor. Necesitamos recordar y orar por nuestros padrinos que, mediante el bautismo, nos convirtieron en hijos de Dios, hermanos y hermanas de Jesús, herederos del cielo y miembros de la Iglesia. Necesitamos
tener el coraje de nuestras convicciones cristianas como lo hizo Juan el Bautista, y debemos convertirnos en heraldos de Cristo como lo fue Juan, a través de nuestras vidas cristianas transparentes.
Atentamente, ¡en Jesucristo y Nuestra Señora de La Vang!

Reverendo Joseph Luan Nguyen Párroco

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!
Colecta Dominical del 6/17/2018 : $11,166
Total Sobres Recibidos: 263
5 Donaciones Electrónicas: $136
Venta de comida: $2,359
Jugo de caña: $1,400

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
FUNDRAISING RAFFLE TICKETS
Our Parish will have Raffle Tickets fundraising after
all Sunday masses. Raffle Tickets Drawing on
Sunday August 19, 2018 at 3:00PM.
GRAND PRIZE: 2018 TOYOTA CAMRY Value
at $25,000. Please support our church. Thank you.
1st Prize: $3,000
2nd Prize: $2,000
3rd Prize: $1,000
4th Prize: 5 prize, each is $200

OFFICE CLOSE - JULY 4TH
Parish Office will be closed on
Wednesday July 4, 2018 in
observance of Independent Day.
The church will be closed after the
8:30AM tr ilingual mass. There
will be no meeting on this day. Thank you and Happy
Holiday.
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NOTICIAS
REGISTRACION PARA CONFIRMACION
Julio15,22 y 29 de 1:30pm-2:30pm y 5:30pm-6:00pm
Septiembre 9 & 16 de 1:30pm-2:30pm y 5:30pm-6:00pm.
El Domingo 9/16/2018 es el Primer dia de Clases.
OFICINA CERRADA
La Oficina Parroquial estará cerrada el
martes Julio 4, 2018 por el Día de la
Independencia. La iglesia estará cerrada
después de la Misa de las 8:30 am. No
habrá reunión en este día. Gracias. Felices Fiestas !!

ARTICULOS DE JERUSALEN
El Domingo 14 de Julio, un grupo de Artesanos de
Jerusalen estaran vendiendo sus articulos hechos a
mano para ayudar la comunidad de Jerusalen. Agradeceremos su apoyo.

PARISH RUMMAGE SALES
REGISTRACION PARA EL CATECISMO
We will have our annual Rummage Sale from June 18
to July 30, 2018 for our par ish fundr aising. Please
donate any of the items that are in good condition to
help us have a successful Rummage Sale.
PLEASE NO OVERSIZED ITEMS. Thank you.

ENGLISH/SPANISH CONFIRMATION
2018-2019 Confirmation Program
registration dates are:
Sunday July 15, 2018 1:30PM - 2:30PM

& 5:30PM - 6:00PM
Sunday July 22, 2018 1:30PM - 2:30PM
& 5:30PM - 6:00PM
Sunday July 29, 2018 1:30PM - 2:30PM
& 5:30PM - 6:00PM
Sunday September 9, 2018 1:30PM - 2:30PM
& 5:30PM - 6:00PM
Sunday September 16, 2018 1:30PM - 2:30PM
& 5:30PM - 6:00PM
To register your child, please bring the Baptismal
Certificate and First Communion Certificate.
Thank you.

La Registracion del Catecismo serán los
siguientes dias:
Domingo 6/24/2018 a la 1:30pm
Domingo 7/29/2018 a la 1:30pm
Un niño $70
Dos niños $120
Tres niños o más $150
* El descuento se aplica solo si son hermanos.

BOLETOS PARA LA RIFA
Estaremos vendiendo boletos de
Rifa Los Domingos después de cada
misa, para recaudar fondos para
nuestra parroquia. La Rifa será el
Domingo 19 de Agosto del 2018 a las 3:00 PM. Por
favor apoye a nuestra iglesia. Gracias.
GRAN PREMIO:2018 TOYOTA CAMRY -Valor de $ 25,000
1er. Premio: $3,000
2nd. Premio: $2,000
3er. Premio: $1,000
4to. Premio: $5 permios de $200 cada uno.

Giáo Xứ đang có 3 loại GÂY QUỸ khác nhau trong năm 2018
A. Quỹ Sinh Hoạt Hàng Năm Giáo Xứ
Nhu Cầu: $14.000/tuần
Tuần qua: $11.166
Quý Cha mời gọi hưởng ứng Tiền Giỏ Chúa Nhật tăng thêm $1/1 tuần, mỗi gia đình.
Mua ủng hộ Thực Phẩm, Hoa, Nến; Garage Sale; Hội Chợ Mùa Hè; và PSA Rebate.
B. Quỹ Xây Đài Đức Mẹ và Tòa Nhà Đức Tin (La Vang)
Nhu Cầu: $7.250.000
Hiện có:
$4.800.000
Cần thêm: $2.450.000

Quý Cha mời gọi hưởng ứng $1.000/1 năm, mỗi gia đình.
Quỹ này nhằm xây Tòa Nhà Đức Tin, Văn phòng Giáo Xứ mới và Đài Đức Mẹ La Vang mới.
Thời gian tiếp tục gây quỹ là 1,5 năm: 07/01/2018 – 31/12/2019.
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
C. Quỹ Mục Vụ Giáo Phận (Pastoral Services Appeal-PSA)
Chỉ Tiêu Giáo Phận:
$67.000
Chỉ Tiêu Giáo Xứ:
$87.000
PSA Rebate:
$20.000
Quý Cha mời gọi hưởng ứng $300/1 năm, mỗi gia đình.
Tổng số dư ra sẽ được gởi vào Quỹ Sinh Hoạt Hàng Năm Giáo Xứ.
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 nhận sổ.
Văn phòng mở cửa: từ thứ Hai đến thứ Bảy, 9:00AM – 12:00PM, và 1:00PM – 5:30PM. Văn phòng đóng
cửa: ngày Chúa Nhật. Cuối tháng 1 năm 2019, Giáo Xứ sẽ gởi về nhà quý vị Giấy Khấu Trừ Thuế với tất cả
tổng số hưởng ứng trong năm 2018 của 2 QUỸ A và B 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 hụt ở trên trời,
nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.
Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.”

Các Bậc Ân Nhân cho Quỹ Xây Đài Đức Mẹ và Tòa Nhà Đức Tin trong tuần qua
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