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Fourth Sunday of Advent 
Year C 

December 20, 2015 

Like the shine of the guiding star 

and the glory of the Holy Night 

May your Christmas be as joyful and bright! 

 

 El explendor de la estrella   guía  la Nochebuena 

Que esta  Navidad sea llena de alegría y prosperidad! 
 

Kính chúc Quý Vị một Mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui và 

Thánh Sủng của Chúa Hài Ðồng! 



 

 

Đáp Ca 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền 

từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. 

Ngày 20 tháng 12, 2015 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến! 

Mùa Giáng Sinh lại đến, mỗi người chúng ta đang nao nức sống lại trong những giây phút êm đềm của ngày Mừng Con 

Thiên Chúa Giáng Trần. Cùng với các Thiên Thần chúng ta cất tiếng hát “Vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới 

thế cho người thiện tâm”. Cùng với Cha Nicolas Toàn Nguyễn, chúng tôi xin chân thành kính chúc, Ban Thường Vụ, 

Quý đoàn thể, Quý ban nghành, Quý Vị ân nhân và toàn thể Quý Ông Bà Anh Chị Em một Lễ Giáng Sinh an bình tràn 

đầy niềm vui , ân sủng của Chúa Kitô, vì yêu thương nhân loại chúng ta. Nguyện xin ân sủng  của Chúa Giáng Sinh ngự 

trị nơi mỗi tâm hồn, mỗi gia đình. Giáo xứ cũng xin tri ân tất cả những đóng góp tài chánh và công sức cách quảng đại 

cho giáo xứ trong suốt năm qua.  Kính mời Anh Chị Em đến tham dự Ðại Lễ Giáng Sinh ngày thứ Năm 24 tháng 12, Lễ 

Vọng Giáng Sinh lúc 6pm chiều, các em Thiếu Nhi sẽ có hoạt cảnh Giáng Sinh, lúc 9pm Ca Ðoàn Tổng hợp sẽ hát 

Thánh Ca. Ngày 25 tháng 12,  thứ Sáu: Thánh Lễ 6:30, 8:30.10:30 sáng và 5pm chiều, Ca Ðoàn Gloria sẽ hát Thánh Ca 

và sau đó Thánh Lễ. 

Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng hôm nay nhắc nhở chúng ta là Chúa Giêsu tái sinh mỗi ngày trong cuộc 

sống thường ngày của những con người tầm thường và những ai muốn đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa và phục 

vụ theo Thánh ý của Ngài. Họ nói với chúng ta Lễ Giáng Sinh phải làm cho chúng ta phấn khởi để đem Lời của Thiên 

Chúa ra thực hành như Ðức Mẹ và Chúa Giêsu đã làm, vâng theo ý Thiên Chúa cách tuyệt đối và trở nên những môn đệ 

đích thực. Trong bài thứ nhất từ Tiên Tri Mica cho những người Do Thái sự chắc chắn là Thiên Chúa rất là thành tín với 

giao ước của Ngài và từ thành phố nhỏ của Bethlehem. Ngài sẽ ban cho họ một vị lãnh đạo trị vì lâu đời. Bài đọc thứ hai 

từ thơ của Thánh Phaolô gởi cho Do Thái nhắc nhở chúng ta là Chúa Giêsu, Ngài đã hiến tế cách hoàn hảo vì vâng lời 

để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Trong bài Phúc âm, Thánh Luca cho chúng ta về hai người phụ nữ gặp nhau và đã vui 

mừng về sự trung thành với Thiên Chúa. Thánh nhân cho chúng ta biết về sự tế nhị mà Ðức Maria đã làm cho chị họ 

ngài là bà Elizabeth, người đã được thụ thai con trai trong lúc tuổi già. Ðối với Thánh Luca, môn đệ của Chúa là biết 

lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành và Ðức Mẹ đã làm hai điều đó vì thế Ngài trở nên một  môn đệ hoàn hảo. 

Lời Chúa mời chúng ta suy niệm trong Mùa Giáng Sinh này là chúng ta hãy giới thiệu Ðức Kitô cho người khác như 

Ðức Mẹ đã làm. Chúng ta hãy chúc phúc và mời gọi thế hệ trẻ hơn là bậc Ông Bà Cha Mẹ, Thầy Cô và những nguời 

lãnh đạo chúng ta có trách nhiệm phải khuyến khích những người chung quanh và nhận ra sự hiện diên của Emanuel- 

Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong thánh Lễ Misa, trong Kinh Thánh và các bí tích khác. Merry Xmas! 

Thân mến trong Chúa Kitô Giáng Trần 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 

  

Ngày 13/12/2015:   $13,130   Tổng số phong bì: 372 

Tiền đóng góp cho quỹ Capital Campaign: $5683 

Đóng góp qua mạng: $80  Số lần đóng góp: 5 

Tiền đóng góp cho quỹ hưu dưỡng cho các tu sĩ  nam nữ: $6,696 

Gian hàng thực phẩm: $1710 



 

 

THÔNG BÁO 

         Thanks to our Advertisers! Please support those listed in the back page of our bulletin whenever possible.                Page 3 

Văn Phòng Nghĩ Lễ 

Văn phòng Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang sẻ đóng cửa 

nghĩ Lễ Giáng Sinh vào hai ngày: Thứ Năm 24/12 

và Thứ Sáu 25/12. Chúng tôi sẻ mỡ cửa lại vào ngày 

thứ Bảy, 26/12 lúc 9:00 sáng như thường lệ. Xin cảm 

Ý Chỉ Cầu Nguyện trong tháng 12 của Đức Thánh Cha Phanxicô  

Ý Chung:   Cầu cho mọi người chúng ta cảm nghiệm 

được lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn 

sàng tha thứ.                                                                  

Ý Truyền Giáo: Cầu cho các gia đình, nhất là những 

gia đình đang gặp đau khổ, tìm ra dấu chỉ của niềm hy 

vọng chắc chắn nơi việc hạ sinh của Đức Giêsu.  

Chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ ,và Thiếu Nhi Thánh 

Thể sẽ nghỉ học hai tuần mừng Giáng Sinh và Năm 

Mới ( ngày 26/12/2015 và 02/01/2016). Các em sẽ trở 

lại học bình thường vào ngày 09/01/2016. Kính Chúc 

Quý Phụ Huynh và các em một mùa Giáng Sinh nhiều 

ơn Chúa và một Năm Mới bình an và hạnh phúc.   

Nghĩ Học Mừng Lễ 

Giáo Xứ đã nhận được nhiều khiếu nại từ Sở Cảnh Sát, 

Giáo Phận Orange và một số giáo dân về việc đậu xe 

chặn ngang những xe khác làm cản trở trong những 

trường hợp khẩn cấp. Nếu Quý Vị tiếp tục vi phạm, 

Giáo Xứ sẽ cho kéo xe của Quý Vị. Cảnh báo này có 

hiệu lực ngay tức khắc. Xin cảm ơn. 

 

Hau Nhan Nguyen & Phuong Thi My Tran 

Lễ cưới sẽ được cử hành vào lúc  

10 giờ - ngày 26 tháng 12, 2015 
 

Luong Dinh Nguyen & Ha Thi Bui 

Lễ cưới sẽ được cử hành vào lúc  

2 giờ - ngày 26 tháng 12, 2015 
 

Quyen Dang & Daniel Park 

Lễ cưới sẽ được cử hành vào lúc  

2 giờ - ngày 23 tháng 1, 2016 

 

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 

Rao Hôn Phối 

Không có Giải Tội 

Xin Lưu Ý: Để chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Giáng Sinh, Quý 

Cha sẻ không có ngồi tòa giải tội vào sáng Thứ Năm, 24 

tháng 12 từ  9:00-9:45 như thường lệ.  Xin cảm ơn. 

Quý vị nào đã hứa đóng tiền cho Quỹ Mục Vụ của Giáo 

Xứ, xin hoàn tất số tiền đã hứa trước ngày 31 tháng 12 

năm 2015 để được hưởng lợi ích của việc khấu trừ thuế 

cho năm 2015. Tất cả những đóng góp của quý vị từ bây 

giờ cho đến cuối năm sẽ được hoàn trả lại cho các mục 

vụ và sinh hoạt của Giáo Xứ.  Xin chân thành cảm ơn 

lòng quảng đại cho sự đóng góp của Quý Vị.   

Quỹ Mục Vụ 2015 

Hoạt Cảnh Giáng Sinh 

Xin dành ngày thứ Năm, 24 tháng 12 vào lúc 5:30 giờ 

chiều cho buổi Hoạt Cảnh Giáng Sinh do các em 

Thiếu Nhi trong Giáo Xứ chúng ta thực hiện, và sau 

đó là Thánh Lễ Giáng Sinh. Xin cảm ơn. 

Việc Đậu Xe  



 

 

Responsorial Psalm 

Lord, make us turn to you; let us see your face and we shall be saved. 

Sunday, December 20, 2015 

 

Dear Brothers and Sisters in Christ! 

 

Christmas is approaching! Everyone is so joyful because Christmas is the season of love, joy, and hope. Together 

with Father Nicolas Nguyen, we would like to wish all of you and your loved ones the peace, love, and joy of Em-

manuel!  We will pray for all of you in a special way at the Christmas Masses, and do join us for Christmas Mass-

es. On Thursday, December 24, 2015, there will be two mass celebrations.  The 6pm mass will follow the chil-

dren’s play at 5:30pm.  The 9pm mass will follow a choir’s Christmas Carol program.  On Friday, December 25, 

2015, the masses are: 6:30am, 8:30am, 10:30am, and 5pm – Christmas Carols will precede each mass as well.   

I want to take this opportunity to express our deepest appreciation to all of you and loved ones for your love and 

generosity to our parish this past year. May this Christmas indeed bring you peace, love, and joy!   

Today’s readings remind us that Jesus is reborn every day in ordinary people living ordinary lives, who have the 

willingness to respond to God’s call and the openness to do God’s will.  They suggest that Christmas should in-

spire us to carry out God's word as Mary and Jesus did, in perfect obedience to His will, and thus become true dis-

ciples. In the first reading, the prophet Micah gives assurance to the Jews that God is faithful to His promises, 

and that from the unimportant village of Bethlehem He will send them the long-expected ruler.  The third stanza of 

today’s Responsorial Psalm (Ps. 80), is a prayer for God's blessing on the Davidic king.  The second reading, taken 

from Paul's Letter to the Hebrews, reminds us that it is Jesus Christ who offered the perfect sacrifice of obedience 

that liberated us from sin.   By his willingness and eagerness to do God’s will, ("Behold, I come to do your will”), 

Christ offered himself in the place of all the other ritual sacrifices offered, as the means of sanctification.  In the 

Gospel, Luke tells us how two seemingly insignificant women met to celebrate the kindness and fidelity of God.  It 

shows us how sensitive Mary was to the needs of Elizabeth, her older cousin, who had miraculously become preg-

nant in her old age.  For Luke, discipleship consists in listening to God's word and then carrying it out, and Mary 

does both, to become the most perfect disciple.  

The message for us to reflect on in this fourth week of Advent is that we need to carry Jesus to others as Mary 

did.    Christmas is the ideal time for us to be filled with the spirit of Christ, allowing his rebirth within us!  Once 

Christ is reborn in us, he enables us to share his love with all whom we encounter by offering them humble and 

committed service, unconditional forgiveness, and compassionate and caring love.   Let us take the time to vis-

it others this during Christmas season, especially the sick and shut-ins, to bring some inspiration into their 

lives, and hopefully to bring them closer to God.   Merry Christmas! 

 

Sincerely yours in Jesus Christ and Our Lady of La Vang! 

 

Reverend Joseph Luan Nguyen, Pastor 

 

Pastor’s Corner 

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 

Sunday Collection :  

On 12/13/2015: $13,130    Number of Envelopes: 372 

EFT: $80            Number of EFT: 5 

Second Collection for Capital Campaign: $5,683 

Retirement Fund for Religious and Diocesan Priests: $6,696 

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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Salmo Responsorial 

Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 

Domingo 20 de diciembre 2015 

 

¡Queridos hermanos y hermanas en Cristo! 

 

La Navidad se acerca. Todo el mundo está alegre porque la Navidad es la estación del amor, alegría y esperanza. Junto con el 

padre Nicolás Nguyen, nos gustaría desearles a todos ustedes la paz, el amor y la alegría de Emmanuel que esta con ustedes y 

sus seres queridos. Vamos a orar por todos ustedes especialmente en las Misas de Navidad. Por favor, únase a nosotros para 

las Misas de Navidad. El jueves 24 de diciembre, 2015, habrá dos misas una a las 6 pm y la otra a las 9pm. Los niños del Co-

ro tendrán una obra a las 5:30pm antes de la misa de las 6pm y habrá un concierto de Navidad antes de la Misa de las 9pm. El 

viernes 25 de diciembre 2015, habrá vigilia de 12am-2am con la comunidad Neocatecumenal y las misas del Día serán: 6:30 

am, 8:30 am, 10:30 am, 12:30pm y 5 pm comenzando con villancicos y misa. También quiero aprovechar esta ocasión espe-

cial para expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos ustedes y sus seres queridos por su amor y generosidad a 

nuestra parroquia el pasado año. ¡Que esta Navidad le traiga paz, amor y alegría! 

 

Las lecturas de hoy nos recuerdan que Jesús renace cada día en las personas comunes que viven vidas ordinarias, que tienen 

la voluntad de responder a la llamada de Dios y de la apertura a la voluntad de Dios. Sugieren que la Navidad debería inspi-

rarnos para llevar a cabo la palabra de Dios como lo hicieron María y Jesús, en perfecta obediencia a su voluntad, y así llegar 

a ser verdaderos discípulos. En la primera lectura, el profeta Miqueas da seguridad a los judíos que Dios es fiel a sus prome-

sas, y que desde un pueblo sin importancia, Belén les enviará el gobernante tan esperado.  La tercera estrofa del Salmo res-

ponsorial de hoy (Sal. 80), es una oración por la bendición de Dios sobre el rey davídico. La segunda lectura, tomada de la 

carta de Pablo a los Hebreos, nos recuerda que es Jesucristo, que ofreció el sacrificio perfecto de obediencia y que nos liberó 

del pecado. Por su buena voluntad y afán de hacer la voluntad de Dios, ("He aquí que vengo para hacer tu voluntad"), Cristo 

se ofreció a sí mismo en el lugar de todos los demás sacrificios rituales ofrecidos, como medio de santificación. En el Evan-

gelio, Lucas nos dice cómo dos mujeres aparentemente insignificantes se reunieron para celebrar la bondad y fidelidad de 

Dios. Nos demuestra cuán sensible María fue a las necesidades de Isabel, su prima mayor, que milagrosamente salió embara-

zada en su vejez. Para Lucas, el discipulado consiste en escuchar palabra de Dios y luego llevarla a cabo, y María hizo las dos 

cosas, para convertirse en el discípulo más perfecto. 

 

El mensaje para nosotros reflejar esta cuarta semana es que necesitamos para llevar a Jesús a los demás como lo hizo María. 

La Navidad es el momento ideal para que estemos llenos del espíritu de Cristo, lo que permite su renacimiento dentro de no-

sotros. Una vez que Cristo renace en nosotros, nos permitirá compartir su amor con todos los que nos encontramos, ofrecién-

doles el servicio humilde y comprometido, el perdón incondicional y amor compasivo y cariñoso. Tomemos el tiempo para 

visitar a otros durante esta temporada de Navidad, especialmente los enfermos y los confinados, para traer un poco de inspira-

ción en sus vidas, y para esperar acercarlos a Dios. Feliz Navidad. 

 

¡Sinceramente suyo en Jesucristo y Nuestra Señora de La Vang! 

 

Reverendo Joseph Nguyen Luan Párroco 

Notas del Párroco 

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

Colecta Dominical:  

del 12/13/2015:  $13,130  Total Sobres Recibidos: 372 

        5 Donaciones Electrónicas: $80  

Segunda Colecta  para Campaña Capital: $5,683 
Retirement Fund for the Religious and Diocesan Priests: $6,696 

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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ANNOUNCEMENTS NOTICIAS 

La Oficina Parroquial estará cerrada el Jueves 

12/24/2015 y el Viernes 12/25/2015. Por  fiestas 

Navideñas. El Sábado se abrirá a la hora regular.  

FELIZ NAVIDAD!!! 

No Confession 

Your Attention Please: In observance of Chr ist-

mas Eve, there will be no confession on Thursday, 

12/24 from 9:00-9:45AM  as usual . Thank you for  

understanding.  

Programa de Catecismo 

Los niños del Programa de Catecismo no tendrán 

clases los días 12/26/2015 y el 1/2/2016. Regresarán a 

clases el Sábado 1/9/2016 a su horario regular. 

Obra Musical La Historia de La Salvación 

Double Parking Warning 

Our Parish has recently received complaints from our pa-

rishioners regarding double-parking their cars to block the 

others’ in the parking lots during masses. We have also 

received the warnings from the Diocese, the Insurance 

Carrier, and  the Police as for the emergency risks. Please 

do not double-park your cars to block other cars. The 

Church, with no choice, will have to call the towing com-

pany to tow away the violators’ vehicle at owner’s ex-

pense. This warning shall take in effect immediately. 

Thank you for your cooperation. 

Oficina Cerrada 

el Miércoles 12/23/2015 tendremos un Concierto Mu-

sical de la Historia de la Salvación. Usted, su famil-

ia y amigos están invitados, por favor venir a apoyar a 

los niños y adolescentes en esta presentación. 

Tendremos dos funciones: 

 

Inglés a las 6:30pm  

Español a las 8:00pm. 

 

Los boletos para el concierto ya es-

tan a la venta los puede comprar con Paola Flores, 

Coordinadora de Confirmación al 714-852-2203, o los 

Domingos después de Misa de 4:30pm.  

Ganadores de la Rifa 

Queremos dar las gracias a todos los ministerios, gru-

pos parroquiales y voluntarios por su apoyo a nuestra 

Celebración del Día de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Que el Señor los llene de bendiciones a usted y a su 

familia. Los ganadores de la Rifa son los siguientes: 

Primer Premio: Cuadro de Nuestra Senora de 

Guadalupe: Bertha Sanchez  #7151 

Segundo Premio: Estatua de Nuestra Senora de La 

Vang: Hermila Huizar  #3702 

Tercer Premio: Sombrero Mexicano: Mar ia Ar-

menta # 6204 

FELICIDADES!!!! 

PSA Year End Tax Benefit 

To qualify for tax benefit for the year 2015, all of your 

PSA payments have to be made by December 31, 2015.  

Please kindly finish your PSA pledge by the end of the 

year to receive your full tax benefit. Thank you! 

Christmas Musical Performance 

Please come to support our Children Christmas 

Concert on December 23, 2015. We will have 

two performances: 

English at 6:30pm. 

Spanish at 8:00pm. 

Tickets for the concert are already on 

sale and can be purchased with Paola Flores, Co-

ordinator of Confirmation at 714-852-2203, or on 

Sundays after 4:30pm mass.  

Parish Office Closed 

The Parish office will be closed in observance of Chist-

mas on Thursday, 12/24 and Friday 12/25. It will be 

opened again on Saturday, 12/26 as usual. Thank you! 
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TOBIA CASKET   
&  

FUNERAL 
 

714-894-3723 
 

(Mr. Thiêm Nguyễn) 
 

Www.tobiacasket.com 

  

 

 

 

 

        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. 

Garden Grove 
9941 Hazard Ave. 

Garden Grove, CA 92643 

(714) 531- 2490 

Open 7 Days 

8AM - 7:30PM 

Wed: 8AM - 5PM 

TOYOTA OF  

HUNTINGTON 

BEACH 
 

 

1 (800) 791 2222 
(Mr. Steven Trần) 

TOP LINE  
 

BEAUTY COLLEGE 
 

(714) 839 0808 

(626) 350 1195   

(Mr. Tony Đỗ) 

SOLAR 

TIME 
 

(626) 757 6677 

(626) 789 2080   
Www.goSolarTime.com 

 

V.V 
WELDING 

 

(714) 943 5058  
(Mr. Kiểm) 

 

FLORES  

AUTO REPAIR 

 

(714) 542 7100 
(Mr. Flores) 

 

Place your  

advertisement here,  

please call  

the parish office 
714-775-6200 

 

Thanks to our  

Advertisers!  

Please support those 

listed in this page of 

our bulletin  

whenever possible.                 

 

Xin ủng hộ  

các thương chủ  

quảng cáo  

ở trang cuối này 

của tờ  

thông tin Giáo Xứ. 

KT Graphics 
——— · ——— 

 

Printing - Copy 

714 . 335 . 7083 

Kt_graphics@yahoo.com 

DIAMOND 
 

BEAUTY COLLEGE 
 

(714) 839 0808 

(626) 350 1195   

(Mr. Tony Đỗ) 

 

Xin liên lạc văn 

phòng Giáo Xứ để 

đăng quảng cáo 

714-775-6200 

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. 

                                 Master Hà Thúc Tâm 

                                    13133 Brookhurst st,  

                                    Garden Grove, CA 92843 

                                    (714) 406-6545 

                                    (714) 406-6546 

    Vũ Trụ Nhất Gia         

Yêu Thương Hòa Hợp 
      

Grand Opening: 05/30/2015                                                                                                       

Mon-Fri: 5:00pm-8:30pm 
Saturday: 7:00am-2:30pm 

                5:00pm-8:30pm 

  Sunday: 7:00am-2:30pm 



 

 

Advent Calendar · Lịch Trình Mùa Vọng · Calendario de Adviento 
 

 

 

12/15-12/22          Las Posadas 

                                 6:30 PM  

 

Sunday 12/20          4th Sunday of Advent - Tuần Thứ Tư Mùa Vọng - Cuarto Domingo de Adviento 

 

Wednesday 12/23    Christmas Youth Concert - Nhạc Hội Giáng Sinh của Giới Trẻ  -  

                                 Concierto Navidad Adolescentes     

           6:30 PM - English; 8:00 PM - Español 

    

Thursday 12/24        Vietnamese Children Concert - Nhạc Hội Giáng Sinh của Thiếu Nhi 

                                 5:30 PM 
    

Friday 12/25          Please see Christmas Mass schedule below  

                                 Xin xem Chương Trình Lễ Giáng Sinh dưới đây 

 

Sunday 12/27          Feast of  the Holy Family  - Lễ Thánh Gia Thất - La Sagrada Familia  

                                 All masses       

 

Friday 01/01/2016   New Year Mass - Thánh  Lễ  Năm  Mới - Misa de Año Nuevo  

           8:30 AM  Trilingual  

CHRISTMAS MASS SCHEDULE 

HORARIO DE LAS MISAS DE NAVIDAD 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH 

 

Christmas Eve - Thursday 12/24/2015 

Vigilia - Jueves 12/24/2015 

Lễ Vọng Giáng Sinh - Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015 

                    6:00 PM   Tiếng Việt & English 

   9:00 PM   Tiếng Việt 

            12:00 AM   Español Neo-Cat 

Christmas Day - Friday 12/25/2015 

Día Navidad - Viernes 12/25/2015 

Đại Lễ Giáng Sinh - Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015 

     6:30 AM   Tiếng Việt 

     8:30 AM   Tiếng Việt 

   10:30 AM   Tiếng Việt 

12:30 PM    Español 

     5:00 PM    Tiếng Việt 


