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Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang  

Các Ngày Sinh Hoạt Trong Năm 2014 
 

THÁNG 7 

 

– Garage Sale 

Từ Chúa Nhật, 20 tháng 7, đến hết ngày Chúa Nhật, 27 tháng 7  

 

THÁNG 8 

 

– Lớp An Toàn Môi Trường (Safe Environment Class) tiếng Việt 

Thứ Ba, ngày 5 tháng 8, lúc 6:30 tối.  

Xin quý anh chị Trưởng các ban nghành đoàn thể phong trào thông báo đến quý thành viên cần học lớp này 

cứ đến tham dự. 

 

– Tĩnh Tâm cùng Thánh Nhạc 

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 8, lúc 7:00 tối 

  

Chủ đề: Ngài Là Ai? Hướng dẫn: Linh Mục Trần Quốc Bảo, dòng Chúa Cứu Thế.  

Thân mời tất cả hãy đến để cùng học hỏi, suy niệm và áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống, và cùng nhau 

cầu nguyện, Chầu Thánh Thể, qua những dòng nhạc tâm tình do nhóm thánh ca Nhạc Dân Chúa phụ trách. 

 

– Hội Chợ Mùa Hè.  

Thứ Năm, Sáu, Bảy và Chúa Nhật, ngày 14, 15, 16 & 17 tháng 8  

 

– Xổ số. 

Chúa Nhật, ngày 17 tháng 8, lúc 2 giờ chiều 

 

– Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng và là Lễ Buộc. 

Thứ Năm, ngày 14 tháng 8 và thứ Sáu, ngày 15 tháng 8  

 

– Kỷ niệm 8 năm Thánh hiến Nhà thờ Đức Mẹ La Vang, Santa Ana. 

Thứ Tư, ngày 20 tháng 8  

 

– Kiệu trọng thể kính Đức Mẹ La Vang 

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 8, lúc 5:30 chiều 

 

– và Thánh Lễ Kỷ Niệm 8 Năm Thánh Hiến Nhà Thờ 
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 8, lúc 6 giờ chiều 

 

THÁNG 9 

 

– Giáo xứ Picnic tại Công viên Mile Square Park 

Labor Day, thứ Hai, ngày 1 tháng 9, bắt đầu sau thánh lễ 8:30 sáng 

 

THÁNG 10 

 

– Thánh Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Cộng Đoàn Người Việt Tại Mãnh Đất La Vang Santa Ana 
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 10, lúc 10:30 sáng 

 

Xin xem trang kế tiếp… 
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Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang  

Tin Tức 
 

Giáo Xứ thành lập thêm 1 Chương Trình mới và 1 Ban mới 

nhằm tiến triển đời sống sinh hoạt mục vụ và cá nhân 
 

 

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Thiếu Nhi 

tuổi từ lớp Mẫu Giáo đến lớp Ba 

 

Bắt đầu tháng 9 năm 2014, trong thánh lễ Chúa Nhật lúc 10:30 sáng, giáo xứ chúng ta sẽ có Chương 

Trình Phụng Vụ Lời Chúa dành cho các em thiếu nhi học sinh tuổi từ lớp Mẫu Giáo đến lớp Ba. 
Trong thánh lễ 10:30 sáng Chúa Nhật, sau khi đọc xong Lời Nguyện Nhập Lễ, các em thiếu nhi học sinh 

tuổi từ lớp Mẫu Giáo đến lớp Ba, sẽ tiến lên Cung Thánh, được linh mục chủ tế chúc lành sai đi ra phòng 

học bên tòa nhà Đức Hồng Y Thuận. Ở đó các em được học hỏi và chia sẽ Lời Chúa theo lứa tuổi học trò 

của các em. Sau khi Rước Lễ xong, các em sẽ đuợc dẫn vào lòng nhà thờ để trở về chổ với cha mẹ ông bà 

của các em. Chương trình này CẦN NHIỀU CÁC ANH CHỊ THIỆN NGUYỆN VIÊN tuổi từ 18 đến 

30, với lòng YÊU MẾN TRẺ VÀ LỜI CHÚA. Quý cha xin mời các anh chi thiện nguyện viên ghi danh 

tham gia chương trình Phụng Vụ Lời Chúa Thiếu Nhi này càng sớm càng tốt, để chúng ta kịp thời 

gian huấn luyện và đi lăn tay (fingerprinting) trước khi khai giảng đầu tháng 9 tới đây. Xin liên lạc với 

vợ chồng anh Peter Châu và chị Mary Mỹ Linh, 714-653-8473, marylinhbach@gmail.com.  

 

Quý cha chân thành cảm ơn. 

 

 

 

 

Ban Giới Trẻ Công Giáo La Vang 

tuổi từ 30 đến 55 

 

Quý cha xin mời quý anh chị tuổi từ 30 đến 55 đến với phòng hội thảo bên tòa nhà Đức Hồng Y Thuận, 

lúc 7:30 tối thứ Bảy ngày 26 tháng 7 năm 2014, chúng ta có cuộc hội thảo đầu tiên để lên chương trình 

sinh hoạt trong năm và mục đích tôn chỉ cho Ban Giới Trẻ Công Giáo La Vang. Đây là 1 ban sinh hoạt 

mới nhất chưa từng có ở La Vang, với mục đích nhằm tiến triển đời sống mục vụ và đời sống đức tin 

cá nhân. Dự tính chương trình của Ban là gặp nhau cứ mỗi hai tháng một lần, ăn tối, hát Karaoke, chia sẽ 

Lời Chúa, tổ chức đi picnic, tham gia sinh hoạt thiện nguyện của giáo xứ và cộng đồng. Xin quý anh chị cổ 

võ ban sinh hoạt mới này của giáo xứ chúng ta, bằng cách động viên tinh thần và mời thật nhiều quý anh chị 

khác cùng ghi danh và hãy đến tham gia buổi hội thảo đầu tiên này vào: 7:30 tối, thứ Bảy, 26 tháng 7, tại 

phòng hội thảo bên tòa nhà Đức Hồng Y Thuận. Xin liên lạc với chị Yvonne, 714-325-5683, 

hvyvonne23@yahoo.com, hoặc anh Vincent, 714-812-8275, vincentawesome@yahoo.com.  

 

Quý cha chân thành cảm ơn. 

 

 

 

 

Xin xem trang kế tiếp… 
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Giáo xứ chúng ta đang có 2 sinh hoạt mục vụ nói tiếng Anh 

cho các em học sinh và sinh viên trong mùa hè 2014 
 

 

Mục Vụ cho các em Học Sinh Middle School & High School nói tiếng Anh 

Các em học sinh Middle School và High School, sinh hoạt ngày thứ Hai hàng tuần, phòng 201, lúc 7 giờ tối. 

 

Mục Vụ cho các em Sinh Viên College và University nói tiếng Anh 

Các em sinh viên College và University, sinh hoạt ngày thứ Sáu hàng tuần, phòng số 3, lúc 7 giờ tối. 

 

Xin liên lạc với chị Paola, 714-852-2203, pjfflores@hotmail.com.  

Quý cha chân thành cảm ơn.  

 

YOUTH MINISTRY in ENGLISH: Ages: 12 up to 17 teens, every Monday, at 7 PM, room 201. Ages: 17 

up to HS graduates & College and University students, every Friday, at 7 PM, room 201. All are invited.  

 

 

 

Ngày Giờ Lớp Giáo Lý Ghi Danh 
 

Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ sẽ nhận đơn ghi danh cho năm học mới từ lớp Một đến lớp Thêm Sức 

vào hai ngày Thứ Bảy, 9 & 16 tháng 8, từ 1:30 pm – 5:00 pm, tại nhà thờ. Đơn ghi danh đã có trong văn 

phòng giáo xứ. Năm nay, Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ sẽ có 2 xuất học: từ 10:00am - 12:00 noon, và 

từ 12:00 noon - 2:00pm. Xin phụ huynh ghé lấy để điền trước và xin phụ huynh có thể đóng tiền qua trang 

mạng www.ourladyoflavang.org  

 

Các em Học Sinh Thêm Sức. Niên học 2014-2015, các em học sinh Thêm Sức có 2 chọn lựa:  

Chọn lựa học thứ Bảy. Học thứ Bảy hàng tuần là học tiếng Việt & tiếng Anh (Bilingual)  

từ 10:00am - 12:00 noon, hoặc từ 12:00 noon - 2:00pm. Học thứ Bảy là do Sơ Mai phụ trách. 

Chọn lựa học Chúa Nhật. Học Chúa Nhật hàng tuần là học tiếng Anh (only) mà thôi, từ 2:30pm – 4:30pm, 

và rất thuận tiện là ở lại dâng thánh lễ tiếng Anh lúc 4:30pm luôn (1 công đôi ba việc). Học Chúa Nhật là 

do cô Paola Flores và thầy Phó Tế Guillermo Torres phụ trách. 

 

  

Xin giúp Giáo Xứ dùng Phong Bì hoặc dùng Mạng Internet 

để đóng góp trong Thánh Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần 

Đây 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, xin vào trang www.ourladyoflavang.org 

 

Trân Trọng Kính Mời! 

Linh mục Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Luân 

(714) 775-6200 
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