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Đáp Ca 
Chúa là sự sáng và là Đấng cứu-đô ̣tôi 

Chúa Nhật ngày 22 tháng 1, 2017 
 
Quí Ông Bà và Anh Chị Em thân mến! 
 
Thứ Sáu tuần này ngày 27 tháng 1, 2017, Giáo Xứ chúng ta sẽ có Thánh Lễ Giao Thừa lúc 7pm tối và ngày thứ 
bảy ngày 28 tháng 1, chúng ta sẽ có Thánh Lễ Minh Niên ngày đầu năm. Kính mời cộng đoàn Dân Chúa tới để 
chúng ta cầu bình an cho năm mới và chúng ta sẽ được nhận lì xì lấy hên nhân ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017.  Xin 
quí ông bà anh chị em tiếp tục hứa và đóng góp cho quỹ Mục Vụ 2017, với sự quảng đại của quí ông bà anh chị em 
chúng ta có thể sửa lại các bóng điện trong nhà thờ chúng ta sau mười năm sử dụng. Nguyện xin Chúa Xuân ban 
nhiều ân sủng dồi dào cho toàn thể quí vị trong dịp năm mới. 
 
Chủ đề của tuần thứ ba Mùa Thường Niên nói về sự khiêm hạ bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai của Chúa Giêsu, 
các bài đọc dậy chúng ta rằng Chúa Kitô đã đem chúng ta từ bóng tối của tội lỗi vào ánh sáng và mời gọi chúng  ta 
hãy sám hối và chấp nhận giới luật của Thiên Chúa. Trong bài thứ nhất nói tiên tri về Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng 
xoá tan bóng tối. Thánh Mathêu muốn người đọc của Ngài nhận thấy ánh sáng mà Tiên Tri Isaiah đã loan báo nay 
được thực hiện qua sự xuất hiện của Chúa Giêsu. Qua bài thứ hai nhắc nhở thành Corintô hãy sống như những con 
cái sự sáng, cố bỏ qua sự chia rẽ và một vài phe chống đối đã xảy giữa Cộng Đoàn Côrintô, mỗi cộng đoàn đều nói 
là có sự liên hệ với một vị tông đồ. Trong bài Phúc Âm hôm nay, Thánh Mathêu cắt nghĩa về sự nói tiên tri của 
Isaia được thực hiện qua việc rao giảng và chữa lành của Chúa Giêsu. Qua việc mục vụ của Chúa mời gọi con 
người tham dự vào Nước Thiên Chúa qua sự sám hối. Chúa Giêsu đã đem ánh sáng cho những người ngồi trong 
bóng tối, vì thế Ngài thực thi lời hứa nguyên thủy của Thiên Chúa.  Hơn nữa, Tin Mừng cũng diển tả việc gọi môn 
đệ đầu tiên ở (4: 18-22) và lời rao giảng và chữa lành của chính Chúa Giêsu. Ngài mời gọi con nguời hãy từ bỏ tội 
lỗi và chấp nhận Tin Mừng và giới răn của Thiên Chúa. Những người dân chài tầm thường không có thông hiểu 
luật Môisê được tuyển chọn đề rao giảng tin mừng. Họ là những khí cụ tuyệt vời trong bàn tay của Chúa Giêsu để 
tiếp tục việc truyền Giáo cho Ngài. 
 
Chúng ta hãy trân quí việc mời gọi để trở nên những môn đệ của Chúa Kitô. Mỗi người chúng ta được Chúa mời 
gọi bằng cá nhân hay bằng tập thể. Lời mời gọi sự trân quí và trách nhiệm. Việc rao giảng, giáo huấn và chữa lành 
bắt đầu từ Chúa Giêsu ở biển hồ Galilê bây giở là sự trách nhiệm của Giáo Hội và mỗi Kitô hữu. Lời trả lời của 
chúng ta bắt đầu từ bí tích rửa tội và các bí tích khác. Lời mời gọi đó được vững mạnh qua nhiều năm với việc lãnh 
nhận Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hoà Giải và được thể hiện qua bí tích Hôn Nhân. Chúng ta được chữa lành và 
nâng đỡ qua bí tích sức dầu bệnh nhân. Chúng ta cần rao giảng Tin Mừng của Nước Thiên Chúa. Khi chúng ta 
lãnh nhận bí tích thêm sức chúng ta được sai đi để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa qua việc bảo vệ đức tin. 
Mỗi Kitô hữu được mỗi ơn gọi đặc biệt để loan báo Tin Mừng của Tình Yêu Thiên Chúa, lòng thương xót và sự 
tha thứ ơn cứu độ chúng ta làm hằng ngày. 
 
Thân mến trong Chúa Kitô và Đức 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 15/1/2017: $12,012    Tổng số phong bì: 343  
Đóng góp qua mạng: $120     Số lần đóng góp: 6 

Gian hàng thực phẩm: $2,000 
Tiền đóng góp lần hai giúp cho Thiếu Nhi Thánh Thể: $5,177 

 



 

 

THÔNG BÁO 
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BIÊN NHẬN CHO VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ 
CHO NĂM 2016 

Xin quý vị lưu ý những điều sau đây cho việc khấu trừ 
thuế cho năm 2016 

1.Quý vị sẽ nhận được biên nhận từ Giáo Phận Orange 

nếu quý vị đã đóng góp cho Quỹ Mục Vụ (quỹ PSA)

cho năm 2016 

2. Nếu quý vị đã đóng góp trên $300 cho giáo xứ và 

muốn nhận biên nhận khấu trừ thuế, xin quý vị liên lạc 

với văn phòng giáo xứ để chúng tôi làm biên nhận này 

cho quý vị. 

Xin cám ơn cho tất cả sự đóng góp của quý vị trong 

năm vừa qua. Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý vị. 

Ý Chỉ Cầu Nguyện trong tháng 1 của Đức Thánh Cha Phanxicô  

Ý Chung: Cầu cho chúng ta, biết quan tâm đến vũ trụ 

vạn vật, là hồng ân nhưng không đã nhận được, để 

canh tác và gìn giữ cho các thế hệ tương lai.          

Ý Truyền Giáo: Cầu cho những cơ hội đối thoại và 

gặp gỡ giữa niềm tin Kitô giáo với các dân tộc Châu 

Á được gia tăng.  

Gia đình nào chưa ghi danh vào Giáo Xứ, xin ghé văn 
phòng giáo xứ ghi danh gia nhập vào Giáo Xứ để nhận 
được những quyền lợi của giáo dân thuộc Giáo Xứ như 
khi cho con em học giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu, 
thêm sức, hôn nhân và khi có tang chế và việc hữu sự. 

Gia đình nào đã ghi danh rồi và đã thay đổi địa chỉ 

hoặc số điện thoại, xin cũng đến văn phòng để cập nhật 

thông tin của gia đình mình. Xin cảm ơn. 

LỊCH CÔNG GIÁO 

Chúng tôi xin chân thành cảm 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 phục vụ trong tên của 

Chúa Giêsu thông qua hỗ trợ tài chính của họ cho các 

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

thực hiện lời hứa của họ, quý 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 cảm 

ơn quý vị rất nhiều cho sự hào phóng của quý vị.  

Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý vị. 

QUỸ MỤC VỤ (PSA) 2017 

AN NGHỈ TRONG CHÚA 

 
Ông Antôn Trần Bá Ngữ 

Cha Cố Phêrô Trương Văn Khoa  
 

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. 

HỌP NHÓM CURSILLO 

Liên nhóm Cursillo sẽ có họp vào Chúa Nhật đầu tháng 

ngày 5 tháng 2, 2017 tại phòng số 002, vào lúc 11:30-1:30. 

Xin mời các thành viên đến tham dự đông đủ và đúng giờ. 

THÁNH  LỄ TÂN NIÊN  

Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ Tết Giao Thừa vào lúc 7 giờ tối 
ngày thứ Sáu 27 tháng 1, 2017.  Chúng ta sẽ có phần lì 
xì lấy hên đầu năm. 
 
Giáo Xứ cũng sẽ có Thánh Lễ Tân Niên vào lúc 8 giờ 
sáng ngày thứ Bảy 28 tháng 1, 2017.  Xin mời cộng 
đoàn dân Chúa tham dự Thánh Lễ đầu năm thật đông 
đủ. .Chúng ta sẽ có phần lì xì lấy hên đầu năm.  

GHI DANH VÀO GIÁO XỨ 

Giáo Xứ đã có Lịch Công Giáo cho năm 2017. Gia đình 

nào chưa nhận lịch xin ghé đến văn phòng để nhận một 

cuốn cho gia đình mình. Giáo Xứ sẽ nhận dâng cúng 

tùy lòng hảo tâm của quý vị cho những cuốn lịch này. 

Xin cảm ơn. 



 

 

Responsorial Psalm 
The Lord is my light and my salvation. 

Sunday, January 22, 2017 
 
Dear Brothers and Sisters in Christ! 
 
This Friday, January 27, 2017 at 7pm, we will have the Vietnamese (Lunar) New Year Eve Mass, and on Sat-
urday, January 28, 2017 at 8:00 am, we will have the Lunar New Year Mass.  I want to invite all of you to 
come and celebrate the Lunar New Year and give thanks to Almighty God for all the blessings that he has be-
stowed on us throughout the last year. May this New Year bring you peace, love, and joy. Please continue to 
submit your 2017 PSA pledges and payments. With your generous support, we will be able to change our 
house lights in the church building. 
 
Describing the humble beginning of the public ministry of Jesus, today’s Scripture readings teach us that 
Christ has brought us from darkness of sin into the Light (4:16) by calling us to repentance (4:17) and the ac-
ceptance of God’s rule.  The first reading contains the prophetic reference to Christ as the Light that dispels 
darkness. Matthew wanted his readers to recognize that the Light Isaiah spoke of had finally appeared with the 
coming of Jesus.   The second reading advises the Corinthians to live as children of the Light, avoiding divi-
sions and rivalries, because several factions had arisen among the Corinthian Christians, each claiming alle-
giance to its first Christian teacher or to a Apostle.  In today's Gospel passage (Mt 4:12-23), Matthew explains 
that what had been prophesied by Isaiah had been fulfilled through the preaching and healing ministry of Je-
sus. By his ministry of inviting people to the Kingdom of God through repentance, Jesus brought Light to 
peoples living in darkness, thus fulfilling God’s original promise.  In addition, the Gospel describes the call of 
the first disciples (4:18-22), and Jesus' own teaching and healing ministry, inviting people to repent of their 
sins and accept the Good News of God’s rule (Kingdom of God), which he was preaching.  Ordinary fisher-
men with no formal training in Mosaic Law were chosen to preach the Good News. They were to be very ef-
fective instruments in the hands of Jesus to continue His mission. 
 
We need to appreciate our call to be Christ’s disciples - every one of us is called by God, both individually 
and collectively. The call is both a privilege and responsibility. The mission of preaching, teaching, and heal-
ing which Jesus began in Galilee is now the responsibility of the Church and of each individual Chris-
tian.  Our response to the call begins with our Baptism and the other Sacraments of Initiation. That response is 
strengthened through the years by the Eucharist and Reconciliation and is made manifest in Matrimony or Ho-
ly Orders. We are healed and consoled in the Anointing which also prepares us for death.  
 
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 1/15/2017: $12,012  Number of Envelopes: 343 
EFT: $120   Number of EFT: 6 

Food Sales: $2,000 
        Second Collection for Eucharistic Youth: $5,177 

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 
El Señor es mi Luz y mi salvación 

Domingo Enero 22, 2017 
 
¡Queridos hermanos y hermanas en Cristo!. 
 
Este viernes 27 de enero de 2017 a las 7 pm, tendremos la Misa vietnamita y el sábado 28 de enero de 2017 a 
las 8:00 am, tendremos Misa de Año Nuevo. Quiero invitar a todos a venir a celebrar el Año Nuevo Lunar y 
dar gracias al Dios Todopoderoso por todas las bendiciones que nos ha otorgado durante el último año. Que 
este Año Nuevo te traiga paz amor y alegría. Por favor continúe enviando sus promesas y pagos de PSA de 
2017. Con su generoso apoyo, podremos cambiar nuestra luz en la Iglesia. 
 
Al describir el humilde comienzo del ministerio público de Jesús, las lecturas bíblicas de hoy nos enseñan que 
Cristo nos ha traído de la oscuridad del pecado a la Luz (4:16) llamándonos al arrepentimiento (4:17) y a la 
aceptación del poder de Dios. La primera lectura contiene la referencia profética a Cristo como la Luz que 
disipa la oscuridad. Mateo quería que sus lectores reconocieran que la Luz de la que Isaías habló de que final-
mente había aparecido con la venida de Jesús. La segunda lectura aconseja a los corintios que vivan como hi-
jos de la Luz, evitando divisiones y rivalidades, porque varias facciones han surgido entre los cristianos corin-
tios, cada uno alegando fidelidad a su primer maestro cristiano o a un apóstol. En el pasaje del Evangelio de 
hoy (Mt 4,12-23), Mateo explica que lo que había sido profetizado por Isaías se había cumplido a través del 
ministerio de predicación y curación de Jesús.  Por su ministerio de invitar al pueblo al Reino de Dios a través 
del arrepentimiento, Jesús trajo la Luz a los pueblos que viven en las tinieblas, cumpliendo así la promesa ori-
ginal de Dios. Además, el Evangelio describe el llamado de los primeros discípulos (4: 18-22) y el propio mi-
nisterio de enseñanza y sanación de Jesús, invitando a la gente a arrepentirse de sus pecados y aceptar la Bue-
na Nueva del Reino de Dios, Que estaba predicando a pescadores ordinarios sin entrenamiento formal en la 
Ley Mosaica estos fueron elegidos para predicar la Buena Nueva. Debían ser instrumentos muy efectivos en 
las manos de Jesús para continuar su misión 
 
Necesitamos apreciar nuestro llamado a ser discípulos de Cristo: Cada uno de nosotros es llamado por Dios, 
individual y colectivamente. La llamada es tanto un privilegio como una responsabilidad. La misión de predi-
car, enseñar y sanar que Jesús comenzó en Galilea es ahora responsabilidad de la Iglesia y de cada cristiano 
individual. Nuestra respuesta a la llamada comienza con nuestro Bautismo y los otros Sacramentos de Inicia-
ción. Esa respuesta se fortalece a través de los años por la Eucaristía y la Reconciliación y se manifiesta en el 
Matrimonio o las Órdenes. Estamos curados y consolados en la Unción que también nos prepara para la 
muerte. 
 
Sinceramente suyo en Jesucristo y Nuestra Señora de La Vang! 
 
Reverendo Joseph Luan Nguyen Párroco 

Notas del Párroco 

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 
Colecta Dominical:  

Del 1/15/2017: $12,012 Total Sobres Recibidos: 343 
     6  Donaciones Electrónicas: $120 

Venta Comida: $2,000 
Segunda Colecta para el Ministerio de Adolescentes 

 Vietnamita: $5,177 

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 

PSA CAMPAIGN 2017 

We want to thank all the families 
who have made their Promises to 
support the mission of the church to 
teach, preach, minister and serve in 

the name of Jesus through their financial support for the 
Pastoral Service Request. If any family has not yet made 
their Promise you can do it today the envelopes are on 
the table in front of the church or in the office during the 
week. Thank you very much for your generosity! 

New Year Eve Mass: Friday, January 27th at 7 PM 
New Year Mass on Saturday, January 28th , 8 A.M  

Happy Lunar 
New Year!! 

CAMPAÑA PSA 2017 

Queremos agradecer a todas la   
familias que han hecho su 
Promesas para apoyar la mission de 
la iglesia de enseñar, predicar,  

ministrar y servir en el nombre de Jesús a través de su 
apoyo económico  a el Pedido de Servicios Pastorales. 
Si alguna familia todavia no ha hecho su Promesa lo 
puede hacer hoy los sobres estan en la mesita a la    
entrada de la iglesia o en la oficina  durante la semana. 
Muchas gracias por su generosidad! 

REGISTRATION TO THE PARISH 

TAX DEDUCTION LETTER FOR 2016 

Please note the following items regarding your PSA tax 

deduction letter for 2016: 

1. You will receive a letter from the Diocese of Orange 

for your contributions to the PSA fund in 2016. 

2. If you made any monetary donations to Our Lady of 

La Vang Parish and would like to receive a tax deduc-

tion letter, please contact the parish office. 

Thank you for all your contributions in the past year and 

may God Bless you and your family! Todos los  líderes de un ministerio o grupo parroquial 
necesitan llenar una forma para reservar  algún salón 
para sus reuniones, actividades o cualquier evento   
especial para el año 2017. No se acepta reservar      
salones por teléfono para el mismo dia, por favor de 
solicitarlo con mucha anticipación para evitar         
conflictos. La Forma de solicitud lo puede pedir en la 
Oficina Parroquial, lo puede solicitor por e-mail ó   
visitar nuestro Website: www.ourladyoflavang.org. 

El Coro Parroquial esta solicitando nuevos 
miembros para integrarse al Coro, si usted sabe 
tocar algún instrumento también es bienvenido. 
Por favor comunicarse con Alfredo González o 
Fernando Domínguez después de Misa.               
Los ensayos son todos los viernes a las 7pm. 

TALLERES DE ORACIÓN 

CORO PARROQUIAL 

Invitamos a toda la comunidad a los talleres de       
Oracion todos los Jueves a las 7 pm empezando el 26 
de Enero del 2017 en el Salón #003. Los esperamos! 

LUNAR NEW YEAR 

SOLICITAR USO DE SALONES 

We invite all families to register to our parish to receive 

benefits as parishioners. Please stop by the office to reg-

ister your family or to update your information if you 

have already registered. For more information regarding 

to registration, please contact the parish office at 714-

775-6200 Thank you! 
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Giáo Xứ đang có 4 loại GÂY QUỸ khác nhau trong năm 2016 
 

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 2016, 
Giáo Xứ sẽ gởi về nhà quý vị Giấy Khấu Trừ Thuế với tất cả tổng số hưởng ứng trong năm 2016 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 sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách,  
một kho tàng không thể hao huṭ ở trên trời,  

nơi kẻ trộm không bén mảng, mối moṭ không đuc̣ phá.  
Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.” 



 

 

 
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  Book Keeper, Ext. 212 
 
Huyên Phạm  Parish Secretary, Bulletin Editor, 
                                     Ext. 203, tiếng Việt 
 
Minh Nguyện  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 Truth,  
   Young Adult, RCIA-English, Ext. 209 
 
Cristobal Gomez  Educación Religiosa en Español 
   RCIA-Español, Ext. 206 
 
Miguel Barba  Jóvenes Para Cristo- JPC 
   (714) 768-8161en 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 

CLERGY † GIÁO SĨ † CLERO 
 

        Rev. Joseph Luan Nguyen     Pastor 
        Rev. Nicolas Toan Nguyen    Parochial Vicar 

        Rev. Mr. Guillermo Torres    Deacon 

 
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  Tiếng Việt & English 
8:00 PM  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 
 
       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  


