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Xin ủng hộ các thương chủ quảng cáo ở trang cuối của tờ thông tin Giáo Xứ.
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Đáp Ca

Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.

Lá Thư Cha Chánh Xứ
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 7, 2018
Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!
Thứ Tư tuần này ngày 4 tháng 7, 2018 toàn thể Đất Nước Hoa Kỳ sẽ Mừng Lễ Độc Lập lần thứ 242.
Trước hết chúng ta cám tạ hồng ân Thiên Chúa đã cho chúng ta được sống ở Hoa Kỳ này một đất nước
được Thiên Chúa chúc lành cách đặc biệt với nền tự do nhất hành tinh. Thứ đến chúng ta cũng cám ơn
chính quyền và dân chúng Hoa Kỳ đã đón tiếp chúng ta từ năm 1975 cho đến nay và chúng ta đã thành
công rất mỹ mãn. Thứ Tư tuần này ngày Lễ Độc Lập xin kính mời quý ông bà anh chị em đến tham dự
thánh lễ lúc 8:30 sáng để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhiều ân sủng dồi dào. Giáo Xứ cũng xin
tha thiết kính mời quý ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp quảng đại hơn nữa cho việc xây toà nhà Đức
Tin và Đài Đức Mẹ La Vang để chúng ta có đủ tài chánh cho việc xây toà nhà Đức Tin. Mỗi gia đình cố
gắng đóng cho 2,000 dollars cho 2 năm để chúng ta có đủ tài chánh. Giáo Xứ vẫn bán Garage Sale cho
đến 30 tháng 7, 2018. Nếu quý ông bà anh chị em có những đồ đạc còn dùng được xin biếu giáo xứ. Một
lần nữa xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành trên toàn thể quý vị và chúc
Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ!
Các bài đọc trong Chúa Nhật 13 Quanh Năm hôm nay nói về món quà cuộc sống, thể xác và tâm linh mà
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Các bài đọc mời gọi chúng ta hãy có trách nhiệm và trân quí sức khoẻ
thể xác và tâm hồn là món quà Thiên Chúa tặng ban. Bài đọc thứ nhất từ Sách Khôn Ngoan nói về việc
Thiên Chúa đã ban sự sống và sức khoẻ cho chúng ta nhưng vì sự ghen tuông mà Satan đã làm ra bệnh tật
và sự chết. Bài đọc cũng nói cho chúng ta biết là mục đích của chúng ta sống trên trái đất này là để biết
Chúa, yêu thương và phục vụ Thiên Chúa với sức khoẻ tốt của thể xác và tâm hồn và chia sẻ cuộc sống
muôn đời của Thiên Chúa. Bài thứ hai, Thánh Phaolô mời gọi Cộng Đoàn Corintô hãy đối xử tốt với
người Do Thái, đang sống trong sự nghèo khó và bệnh tật ở Giêrusalem như Chúa Giêsu đã chia sẻ trong
quảng đại và từ bi. Qua Bài Phúc Âm cho chúng ta hai phép lạ Chúa Giêsu đã chữa cho người phụ nữ bị
băng huyết lâu năm và cho con gái của Ông Jairus sống lại. Việc chữa lành này Chúa Giêsu đã chỉ cho
chúng ta sự quảng đại và lòng nhân từ của Thiên Chúa khi chúng ta có niềm tin vào Thiên Chúa.
Bài học trong tuần này là chúng ta hãy chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa về việc coi sóc sức khoẻ và
sống trong sự thánh thiện của chúng ta. Thiên Chúa là Người Chữa Lành Tâm Linh chúng ta, hãy để Ngài
chữa tâm hồn và thể xác chúng ta hầu chúng ta có thể được lành mạnh luôn trong thể xác và tâm hồn.

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 24/6/2018: $11,648 Tổng số phong bì: 340
Đóng góp qua mạng: $165 Số lần đóng góp: 6
Gian hàng bán thực phẩm: $2,300
Xin Tiền lần hai cho “Giáo Hội Hoàn Vũ”: $5,335

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 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

GHI DANH CHO NĂM HỌC MỚI 2018 - 2019

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 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. Xin cám ơn.

BÁN ĐỒ GỖ LƯU NIỆM
Gia đình từ Bethlehem sẽ bán đồ gỗ làm bằng tay được
làm từ gỗ ôliu trong các Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 14,
15 tháng 7, 2018. Lợi nhuận từ việc bán các mặt hàng
này sẽ hướng tới hỗ trợ các gia đình Công Giáo trong
Đất Thánh bởi vì họ đang trải qua xung đột chính trị do
bạo lực và phân biệt đối xử đối với họ. Hầu hết các gia
đình rời đất nước của họ đến các nơi khác nhau trên thế
giới để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai mươi
năm trước, họ đã chiếm hơn 40% dân số và bây giờ họ
dưới 1,2%. Xin giúp đỡ những gia đình này để họ có
thể ở lại trong vùng đất của Chúa Jêsus của chúng ta.
Cảm ơn quý vị và God Bless tất cả các bạn.

LIÊN MINH THÁNH TÂM
Đoàn LMTT Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang có Chầu vào
lúc 6 giờ 30 chiều thứ Sáu đầu tháng (ngày 6/7/2018)
và sau đó có họp tại phòng số 1. Xin kính mời các
Đoàn Viên đến tham dự đông đủ. Xin cảm 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

Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc
12:00 giờ - ngày 11 tháng 8, 2018

AN NGHỈ TRONG CHÚA
Gioan Baotixita Lưu Bích Kỳ
Bà Maria Hoàng T. Hải
Bà Anna Nguyễn Thị Lài
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.

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 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô
Ý chung: Để các anh chị em của chúng ta sống xa lạc đức
tin, nhờ lời cầu nguyện của chúng ta và chứng từ Phúc Âm
của chúng ta, được tái nhận ra sự gần gũi nhân hậu của
Chúa cùng vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo.

Ý Truyền Giáo: Linh Mục và Thừa Tác Mục Vụ của
Các Vị. Xin cho các vị linh mục đang cảm thấy mệt
mỏi và cô độc nơi hoạt động mục vụ của mình, được tìm
thấy sức nâng đỡ và niềm an ủi ở noi mối thân tình của các
vị với Chúa, cũng như ở nơi mối thân hữu của các vị với
các linh mục khác.

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

I will praise you, Lord, for you have rescued me.

Pastor’s Corner
Sunday, July 1, 2018
Dear Brothers and Sisters in Christ!
This coming Wednesday July 4th, we celebrate 242 birthdays of this nation, America. First, we give thanks to our
God for all the blessings that he bestowed upon this nation of our and each one us. Secondly, we thank the governments and people of this nation who have graciously welcomed us into their homes and parishes when the
Vietnamese arrived here since 1975. I want to invite all of you to join me on Wednesday July 4 at 8:30 mass of
thanksgiving for our country. This is a time for us to give thanks to God for our great nation and each one of us.
Our Parish Rummage Sale still going until July 30, 2018. If you have items that can sale, please bring by the parish
or call for delivery. Once again, May God through the intercession of Our Lady of La Vang grant you peace love
and joy.! Happy Fourth of July! American’s Birthday!
Today’s readings speak of the gift of life, both physical and spiritual, that God has given us. They urge and
challenge us to be grateful for our health in body and soul and to use God’s gifts of life and health responsibly. The
first reading, taken from the Book of Wisdom, tells us that God gave us life and health and that it was the jealousy
of Satan that produced illness and death. The reading also suggests that the goal of our lives on earth is to know, to
love and to serve God here with perfect health in body and soul, and to share God’s immortal life forever. In the
second reading, St. Paul asks the Corinthian Christian community to show their Jewish brothers and sisters in
Jerusalem, who were living in poverty and sickness, the kindness and compassion which Jesus expressed in his
healing ministry. Paul asked the Corinthians to be generous in their contributions to a fund being collected for their
suffering brothers and sisters. Today’s Gospel describes two of our Lord's miracles – he heals a woman who
suffered from chronic bleeding and he returns Jairus’s dead daughter to life. These healings teach us that Jesus
willed life, and willed full life for all God’s children. The two healings also reveal Jesus as a generous, kind and
compassionate God Who wills that men should live their wholesome lives fully. They also give us further proof of
the Divine power and the Infinite mercy of our Savior, for these miracles were worked by Jesus as reward for even
those who initially lacked complete faith in Jesus, but who found the courage to trust in him, since the woman with
hemorrhages might have been a bit superstitious while Jairus was a synagogue ruler whose faith may have been
defective. But Jesus amply rewarded their defective Faith by granting them health and life.
This week, we are reminded to accept God’s call to health, wholeness and holiness. Jesus accepts us as we are, so
let us bring before him our bodily illnesses and spiritual wounds and ask for his healing touch. As Christians, we
also believe that Jesus continues to heal us through his instruments in the medical professions as doctors, nurses
and medical technicians. Let us thank God for the great gift of health and use it for helping those who are sick.
Sincerely yours in Jesus Christ and Our Lady of La Vang!
Reverend Joseph Luan Nguyen

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY!
Sunday Collection on 6/24/2018: $11,648
Number of Envelopes: 340
EFT: $165 Number of EFT: 6
Food Sales: $2,300
Second Collections for “Universal Church”: $5,335

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 alabaré, Señor, eternamente.

Notas del Párroco
Domingo, Julio 1, 2018
¡Queridos hermanos y hermanas en Cristo!
Este próximo miércoles 4 de julio, celebraremos cumpleaños 242 de esta nación. Primero, damos gracias a nuestro Dios
por todas las bendiciones que otorgó a esta nación de nosotros y de cada uno de nosotros. En segundo lugar, agradecemos a los gobiernos y personas de esta nación que gentilmente nos recibieron en sus hogares y parroquias cuando los
vietnamitas llegaron aquí desde 1975. Quiero invitarlos a todos a que se unan a mí el miércoles 4 de julio a las 8:30 en
la misa de acción de gracias por nuestro país Este es un tiempo para que demos gracias a Dios por nuestra gran nación y
por cada uno de nosotros. Nuestra venta de artículos usados por las Parroquias continuará hasta el 30 de julio de 2018.
Si tiene artículos que pueden venderse, tráigalos por la parroquia o pida que alguien valla a recogerlos. Una vez más,
¡que Dios, por intercesión de Nuestra Señora de La Vang, te otorgue paz, amor y alegría! Feliz cuatro de julio! Cumpleaños de American!
Las lecturas de hoy hablan del don de la vida, tanto física como espiritual, que Dios nos ha dado. Nos instan y desafían
a agradecer nuestra salud en cuerpo y alma y a usar los dones de vida y salud de Dios de manera responsable. La
primera lectura, tomada del Libro de la Sabiduría, nos dice que Dios nos dio vida y salud y que fueron los celos de
Satanás los que produjeron la enfermedad y la muerte. La lectura también sugiere que el objetivo de nuestras vidas en la
tierra es conocer, amar y servir a Dios aquí con perfecta salud en cuerpo y alma, y compartir la vida inmortal de Dios
para siempre. En la segunda lectura, San Pablo le pide a la comunidad cristiana corintia que muestre a sus hermanos y
hermanas judíos en Jerusalén, que vivían en la pobreza y la enfermedad, la bondad y la compasión que Jesús expresó en
su ministerio de curación. Pablo les pidió a los corintios que sean generosos en sus contribuciones a un fondo que se
recaudará para sus hermanos y hermanas que sufren. El Evangelio de hoy describe dos de los milagros de nuestro
Señor: sana a una mujer que sufrió una hemorragia crónica y devuelve la vida a la hija muerta de Jairo. Estas sanidades
nos enseñan que Jesús deseó la vida y deseó la vida plena para todos los hijos de Dios. Las dos sanidades también
revelan a Jesús como un Dios generoso, amable y compasivo que quiere que los hombres vivan sus vidas sanas por
completo. También nos dan más pruebas del poder divino y de la infinita misericordia de nuestro Salvador, ya que estos
milagros fueron obra de Jesús como recompensa incluso para aquellos que inicialmente carecían de fe completa en
Jesús, pero que encontraron el coraje de confiar en él, ya que una mujer con hemorragias podría haber sido un poco
supersticiosa, mientras que Jairo que era un gobernante de la sinagoga cuya fe pudo haber sido defectuosa. Pero Jesús
recompensó ampliamente su fe defectuosa al otorgarles salud y vida.
Esta semana, se nos recuerda que debemos aceptar el llamado de Dios a la salud, la integridad y la santidad. Jesús nos
acepta tal como somos, así que vamos a traer ante él nuestras enfermedades corporales y heridas espirituales y le
pediremos su toque sanador. Como cristianos, también creemos que Jesús continúa sanándonos a través de sus
instrumentos en las profesiones médicas como médicos, enfermeras y técnicos médicos. Demos gracias a Dios por el
gran regalo de la salud y utilízalo para ayudar a los enfermos.
Atentamente, ¡en Jesucristo y Nuestra Señora de La Vang!
Reverendo Joseph Luan Nguyen Párroco

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!
Colecta Dominical del 6/24/2018 : $11,648
Total Sobres Recibidos: 340
6 Donaciones Electrónicas: $165
Venta de comida: $2,300
Segunda Colecta Para la Iglesia Universal: $5,335

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.
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ANNOUNCEMENTS

NOTICIAS

OFFICE CLOSE - JULY 4TH

OFICINA CERRADA

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.

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 !!

ENGLISH/SPANISH CONFIRMATION

La Registracion para el Programa de Confirmacion son
los siguientes dias:
Domingo Julio 15,2018 1:30pm-2:30pm y
5:30pm-6:00pm
Domingo Julio 22, 2018 1:30pm - 2:30pm y
5:30pm - 6:00pm
Domingo Julio 29, 2018 1:30p m - 2:30pm y
5:30pm - 6:00pm
Domingo Septiembre 9, 2018 1:30pm - 2:30pm y

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

& 5:30PM - 6:00PM
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
Sunday July 22, 2018

To register your child, please bring the Baptismal
Certificate and First Communion Certificate.
Thank you.
RELIGIOUS HANDCRAFTED ITEMS ON SALE

Family from Bethlehem is selling
religious handcraft items made from
the olive wood this upcoming July
14 and 15, 2018. All profits from the
sale of these items will go towards
support the Catholic families in the
Holy Land because they are experiencing political strife due to the violence and discrimination towards
them. Most of the family left their country to different parts of the world to look for a better life. Twenty years ago they were more than 40% of the whole
population and now they are less than 1.2% Please
help support these families so they can stay in the
land of our Lord Jesus Christ. Thank you in advance
and God Bless you all.

CONFIRMACION

5:30pm - 6:00pm
Domingo Septiembre 16, 2018 1:30pm - 2:30pm y
5:30pm - 6:00pm

El Domingo 9/16/2018 es el Primer día de Clases.
Por favor traer el Certificado de Bautismo y el Certificado de Primera Comunión.

NOCHE DE ORACION Y ALABANZA
Invitamos cordialmente a todo la comunidad a venir
con toda la familia a una noche de Oracion y Alabanzas con YESENIA FLORES, el Viernes Agosto 10,
2018 Los esperamos

VENTA DE ARTICULOS RELIGIOSOS
Familias de la Tierra Santa (Belen) estarán vendiendo artículos religiosos
hechas a mano de madera de olivo. Los
fondos recaudados de ésta venta se utilizarán para apoyar a las familias
católicas en la tierra santa que están
pasando por confilctos políticos, violencia y discriminación. La mayoria de las
familias se han ido de su país a diferentes partes del
mundo, por esa razon ahora hay menos de 1.2% de
Católicos en la Tierra Santa. Por favor ayudenos a
apoyar a estas familias.

Giáo Xứ đang có 2 loại GÂY QUỸ khác nhau trong năm 2018
A. 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
B. 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 $350/1 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 của Quỹ Xây Đài Đức Mẹ và Tòa Nhà Đức Tin trong tuần qua
Thanh Thi Vo
Huong Nguyen
Quy Nguyen
Dinh Tran
Bich Van Nguyen
Loc Doan Nguyen
Anonymous

$100
$100
$200
$200
$500
$500
$3,000

Quỹ Sinh Hoạt Hàng
Tuần Giáo Xứ
Sunday Collection Goal
Meta de la Colecta
Dominical

Huong Van Nguyen
Monica Hoang Le
Loc Quang Dinh
Nguyet Dong
Richard Chien Nguyen &
Cindy Phan Nguyen
Nguyen Thi Hieu

$14,000
$14,000

(714) 943 5058
(Mr. Kiểm)

$11,648

$12,000
$10,000
$8,000

$6,000
$4,000

$2,352

$2,000

Thank You for Your Generosity!

WELDING

$200

$16,000

Xin Quý Vị rộng tay đóng góp cho
Quỹ Sinh Hoạt Giáo Xứ Hàng Tuần
Please support Our Parish
Por favor apoye a Nuestra Parroquia

V.V

$5,000
$3,000
$500
$200
$7,000

$0
Collection Goal

KT Graphics

TOBIA

CASKET
&
FUNERAL

——— · ———

Printing - Copy
714 . 335 . 7083

714-894-3723

Kt_graphics@yahoo.com

(Mr. Thiêm Nguyễn)

Actual Collection

Thanks to our
Advertisers!
Please support those
listed in this page of
our bulletin
whenever possible

Need

Xin liên lạc văn
phòng Giáo Xứ để
đăng quảng cáo.
(714) 775 6200

Www.tobiacasket.com

DIAMOND

Billy Tran Insurance Agency

BEAUTY COLLEGE

(714) 839 0808
(626) 350 1195
(Mr. Tony Đỗ)

AUTO · HOME · LIFE · BUSINESS · WORKERS COMPENSATION

Billy Tran

Insurance Agent
Licence #: 0100527
ttran9@farmersagent.com

Nhà ( gần nhà thờ
FLORES
Lavang ) có dư một AUTO REPAIR
phòng cho share.
Ưu tiên cho độc
(714) 542 7100
thân.
(Mr. Flores)
Xin liên Lạc:
714-554-2871

TOBIA

CASKET
&
FUNERAL
714-894-3723

(Mr. Thiêm Nguyễn)
Www.tobiacasket.com

15380 Beach Blvd. #C
Westminster, CA 92683
714.894.3142 (Office)
714.468.2486 (Cell)
714.894.3481 (Fax)

V.V

WELDING
(714) 943 5058
(Mr. Kiểm)

TOP LINE
BEAUTY COLLEGE

(714) 839 0808
(626) 350 1195
(Mr. Tony Đỗ)

