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Đáp Ca

Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

Lá Thư Cha Chánh Xứ
Chúa Nhật ngày 6 tháng 1, 2019
Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

Chúng ta vừa bước vào Năm Mới 2019, mỗi người chúng ta ai cũng có những nguyện ước mới cho cuộc đời. Cùng với Cha
Timothy Nguyễn, xin chân thành Kính Chúc Quý Ân Nhân, Ban Thường Vụ, Quý Đoàn Thể, Quý Ban Nghành, Quý Vị Ân
Nhân và Toàn Thể Giáo Dân thuộc Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang một Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng, và tràn đầy Ân
sủng của Thiên Chúa và qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang. Giáo Xứ cũng mong rằng Quý Vị sẽ đóng góp thêm cho
việc xây toà nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ và xin mỗi gia đình là 5 dollars cho tiền giỏ dâng cúng hằng tuần để chúng ta có
thêm tài chánh cho việc điều hành giáo xứ. Chúng ta cũng chuẩn bị để đặt viên đá xây toà nhà Đức Tin. Khi nào toà giám
mục thông báo về việc này, giáo xứ sẽ thông báo tới quý ông bà anh chị em. Nguyện xin Chúa Xuân qua lời chuyển cầu của
Ðức Mẹ La Vang chúc lành và ban muôn ơn lành trên toàn thể Qúy Vị và gia đình trong năm mới 2019!
Hôm nay Chúa Nhật Lễ Hiển Linh hay còn được gọi là Lễ Ba Vua, với ý nghĩa Mừng Kính Chúa Hài Nhi tỏ mình ra cho
Dân Ngoại khi còn là một hài nhi sơ sinh. Chữ Epiphania theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là xuất hiện hay tỏ mình ra. Trước
tiên Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các mục đồng. Trong Giáo Hội Tây Phương việc Chúa Giêsu tỏ mình ra cho Dân Ngoại
đại diện bởi các nhà Ðạo Sĩ trong khi đó bên Giáo Hội Ðông Phương là việc kỷ niệm lễ rửa tội của Chúa Giêsu khi ta thấy
Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cùng làm chứng cho Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Sau đó tại đền thờ của Nazareth, Chúa
Giêsu đã tỏ ra cho mọi người bíết Ngài là Ðấng Thiên Sai Messia và tại tiệc cưới Cana, Chúa đã tỏ ra thiên tính của Ngài
bằng cách biến nước lã thành rượu. Bài Phúc Âm hôm nay dạy chúng ta cách dồi dào hơn cho những ai đem trái tim của
mình tới cho Chúa Kitô. Việc thờ lạy của các nhà Ðạo Sĩ qua việc tiên báo của Tiên Tri Isaiah. Trong bài thứ nhất là các
dân tộc của thế giới sẽ tụ họp về Giêrusalem và ánh sáng vinh quang đã bừng sáng lên và họ đã đem vàng và nhũ hương
đến để thờ lạy Con Thiên Chúa. Trong Bài Ðáp Ca nói về các vua của muôn dân đến để thờ lạy Chúa. Trong bài đọc thứ
hai của Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Êphêsô nói về việc bí mật của Thiên Chúa nay đã được sáng tỏ r a là “trong Ðức
Giêsu Kitô và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể
và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Bài Phúc Âm hôm nay nhắc nhở chúng ta là nếu Thiên Chúa đã cho các nhà Ðạo Sĩ người ngoại quốc và người vô đạo được nhìn nhận Chúa Giêsu là Vua của Người Do Thái, thì chúng ta phải biết rằng
không có điều gì trong cuộc sống dù tội lỗi của chúng ta để Thiên Chúa không thể đem Chúa Giêsu đến cho nhân loại. Có
ba nhóm người đã chống lại việc tỏ mình của Chúa Giêsu giáng sinh cho nhân loại. Nhóm thứ nhất dẫn đầu bởi Vua
Hêrôđê ông ta muốn diệt trừ Chúa, nhóm thứ hai là các tư tế, luật sĩ đã không nhìn nhận Chúa Hài Nhi, và nhóm thứ ba là
đại diện bởi những kẻ mục đồng và những nhà Ðạo Sĩ đã đến để thờ lạy Người.
Khi Mừng Lễ Hiển Linh chúng ta hãy xác tín rằng chúng ta thuộc về nhóm người thứ ba bằng việc thờ phượng Chúa Giêsu
trong Thánh Lễ với vàng tượng trưng cho lòng mến, nhũ hương tượng trưng cho sự khiêm hạ, và mộc dược tượng trưng
cho sự tôn thờ. Việc chọn lựa con đường mới cho cuộc sống là như những nhà Ðạo Sĩ họ đã chọn con đường khác để trở về
quê quán của mình, và gạt bỏ những sự kiêu căng và ích kỷ. Chúng ta hãy trở nên những ánh sao xưa dẫn người khác về
với Chúa như những nhà Ðạo Sĩ khi nhìn thấy ánh sao dẫn họ đến gặp Chúa. Nguyện xin Chúa Hài Nhi ban cho mỗi người
chúng ta ánh sáng tình thương của Ngài để đem nhiều người về cho Chúa.
Thân mến trong Chúa Hài Nhi 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 các Thánh Lễ Giáng Sinh 25/12/2018: $24,646
Vào ngày 30/12/2018: $12,255 Tổng số phong bì: 305
Thánh Lễ đầu năm ngày 1/1/2019: $3,387
Đóng góp qua mạng: $120 Số lần đóng góp: 5
Gian hàng thực phẩm: $2,000

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
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THÔNG BÁO
Lịch Công Giáo
Giáo Xứ đã có Lịch Công Giáo cho năm 2019. 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.

Ghi Danh vào Giáo Xứ
và Sổ Gia Ðình Công Giáo
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.

Văn Phòng Đóng Cửa
Văn Phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa ngày Thứ Hai, 21
tháng 1 năm 2019 nhân dịp Lễ Mar tin Luther King
Day sau thánh lễ 8:30 sáng. Xin chúc quý vị một ngày
lễ an toàn và vui vẻ. Xin cảm ơn.

Bí Tích Rửa Tội Trẻ Em - Tháng 2
Giáo Xứ sẽ có Bí Tích Rửa Tội cho các em nhỏ vào lúc
2:00PM Chúa Nhật ngày 10 tháng 2, 2019. Lớp
hướng dẫn cho Cha Mẹ và người Đỡ Đầu sẽ vào ngày
thứ Hai, 22 tháng 1, 2019 lúc 7:00PM tối. Xin quý
Cha Mẹ đến đúng giờ. Xin cám ơn.

An Nghỉ Trong Chúa
Bà Anna Dung Thị Trần
Ông Christopher John Nguyễn

Xin Tiền Lần Hai
Tuần sau sẽ có xin tiền lần thứ hai cho quỹ Capital
Campaign trong các Thánh Lễ Chúa Nhật. Xin Quý
Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp để xây dựng
nhà Chúa. Xin cảm ơn.

Quỹ Mục Vụ 2019

Chúng ta là một gia đình trong Chúa trong Giáo Phận
Orange. Chúng ta đã nhận được nhiều hồng phúc và
được kêu gọi chia xẻ lại những hồng ân này như
những chứng nhân sống động và gương mẫu của sứ
điệp Phúc Âm. Tất cả mọi người được kêu gọi tham
gia đóng góp vào chương trình Quỹ Mục Vụ. Chúng ta
cùng nhau xây dựng một cộng đồng yêu thương,
khiêm tốn, và bác ái.
RAO HÔN PHỐI

Hieu Dang & Diem Nguyen

Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc
2:00 giờ - ngày 9 tháng 2, 2019
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.

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.

Ý Chỉ Cầu Nguyện trong tháng 1 của Đức Thánh Cha Phanxicô
Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết
Cầu cho giới trẻ, nhất là giới trẻ tại Châu Mỹ La Tinh, biết tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của
theo gương Mẹ Maria và đáp trả tiếng gọi của Chúa bằng Tin Mừng, ngõ hầu mang lại niềm vui và niềm hy
cách loan truyền niềm vui của Tin Mừng cho thế giới.
vọng cho đời sống.
Ý chung: Cầu Cho Giới Trẻ

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

Lord, every nation on earth will adore you.

Pastor’s Corner
Sunday, January 6, 2019
Dear Brothers and Sisters in Christ!
As we enter the New Year 2019, together with Father Timothy Nguyen, we wish all of you God’s blessings, peace, love,
joy, and prosperity through the intercession of Our Lady of La Vang. I am very grateful to all of you for your love,
generosity and continued support during the past year. This year our parish will begin construction for new building and
the Shrine of Our Lady of La Vang. Once the diocese informs us about the ground-breaking date, we will pass the
information to you soon as it become available. In our daily operations, we need to make necessary repairs inside our
church and pastoral center, and all around our campus as well. I ask that you please increase your weekly offering to 5
dollars more this year per family, so we can fix the damages to our church and the surroundings. May the Lord reward
each one of you for your generosity to our Church!
Today is the Feast of the Epiphany. The Greek word Epiphany means appearance or manifestation. First the angels
revealed Jesus to the shepherds. In the Western Church Epiphany is applied to Jesus’ first appearance to the Gentiles
represented by the Magi, while in the Eastern Church, it is the commemoration of the baptism of Christ where the
Father and the Holy Spirit gave combined testimony to Jesus’ identity as Son of God. Later in the synagogue at
Nazareth, Jesus revealed himself as the promised Messiah and at Cana he revealed his divinity by transforming water
into wine. These multiple revelations are all suggested and celebrated in the Feast of the Epiphany.
Today’s gospel teaches us how Christ enriches those who bring him their hearts. The adoration of the Magi fulfills the
oracle of Isaiah found in the first reading prophesying that the nations of the world will travel to the Holy City following
a brilliant light and bring gold and incense to contribute to the worship of God. Today’s responsorial psalm includes a
verse about kings coming from foreign lands to pay homage to a just king in Israel. Paul's letter to the Church of
Ephesus (today’s second reading) expresses God’s secret plan in clear terms: "the Gentiles are…copartners in the
promise in Christ Jesus through the gospel." Today’s gospel reminds us that if God permitted the Magi -- foreigners and
pagans –to recognize and give Jesus proper respect as the King of Jews, we should know that there is nothing in our
sinful lives that would keep God from bringing us to Jesus. There were three groups of people who reacted to the
epiphany of Christ’s birth. The first group headed by King Herod tried to eliminate him, the second group of priests and
scribes ignored him, and the third group represented by the shepherds and the magi came to adore him.
Let us make sure that we belong to the third group, by (a) worshiping Jesus at Mass with the gold of our love, the
myrrh of our humility, and the frankincense of our adoration; (b) giving a new direction for our lives. Just as the Magi
chose another route to return to their homes, let us choose a better way of life, abstaining from proud and impure
thoughts, evil habits and selfish behavior; (c) becoming stars leading others to Jesus, as the star led the Magi to him.
Let us remove the darkness of the evil around us by radiating Jesus’ love by selfless service, unconditional forgiveness
and compassionate care. Like the Magi, let us offer Jesus our gifts on this feast of Epiphany, namely, our gift of
friendship with God in the form of wholehearted love and devotion.
Sincerely in Infant Jesus and Our Lady of La Vang!

Reverend Joseph Luan Nguyen, Pastor

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY!

Sunday Collection :
On Christmas Masses 12/25/2018: $24,646
On 12/30/2018: $12,255 Number of Envelopes: 305
On New Year Mass 1/1/2019: $3,387
EFT: $120 Number of EFT: 5
Food Sale: $2,000

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
Que te adoren, Señor, todos los puedlos

Notas del Párroco
Domingo, Enero 6, 2019
Queridos feligreses de Nuestra Señora de La Vang!
Al comenzar el Año Nuevo 2019, junto con el Padre Timothy Nguyen, les deseamos a todos la bendición, la paz, el amor, la
alegría y la prosperidad de Dios a través de la intercesión de Nuestra Señora de La Vang. Estoy muy agradecido con todos
ustedes por su amor, generosidad y apoyo continuo durante el año pasado. Este año nuestra parroquia comenzará la construcción del nuevo edificio y el Santuario de Nuestra Señora de La Vang. Una vez que la diócesis nos informe sobre la fecha
innovadora, le pasaremos la información tan pronto como esté disponible. En nuestras operaciones diarias, necesitamos hacer
las reparaciones necesarias dentro de nuestra iglesia y centro pastoral, y también en toda la propiedad. Le pido que aumente
su ofrecimiento semanal a 5 dólares más este año por familia, para que podamos reparar los daños a nuestra iglesia y los alrededores. ¡Que el Señor los recompense a cada uno de ustedes por su generosidad con nuestra Iglesia!
Hoy es la fiesta de la epifanía. La palabra griega epifanía significa apariencia o manifestación. Primero los ángeles revelaron
a Jesús a los pastores. En la iglesia occidental, la epifanía se aplica a la primera aparición de Jesús a los gentiles representados
por los magos, mientras que en la iglesia oriental es la conmemoración del bautismo de Cristo donde el Padre y el Espíritu
Santo dieron testimonio combinado de la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Más tarde, en la sinagoga de Nazaret, Jesús
se reveló como el Mesías prometido y en Caná reveló su divinidad al transformar el agua en vino. Estas múltiples
revelaciones son todas sugeridas y celebradas en la Fiesta de la Epifanía.
El evangelio de hoy nos enseña cómo Cristo enriquece a quienes le traen sus corazones. La adoración de los magos cumple
con el oráculo de Isaías que se encuentra en la primera lectura que profetiza que las naciones del mundo viajarán a la Ciudad
Santa siguiendo una luz brillante y traerán oro e incienso para contribuir al culto de Dios. El salmo responsorial de hoy
incluye un verso sobre reyes que vienen de tierras extranjeras para rendir homenaje a un rey justo en Israel. La carta de
Pablo a la Iglesia de Efesio la segunda lectura de hoy expresa el plan secreto de Dios en términos claros: "los gentiles son...
copartícipes en la promesa en Cristo Jesús a través del evangelio". El evangelio de hoy nos recuerda que si Dios permitio que
los magos, extranjeros y paganos, reconocieran y le dieran a Jesús el debido respeto como rey de los judíos, deberíamos saber
que no hay nada en nuestras vidas pecaminosas que impida que Dios nos lleve a Jesús. Hubo tres grupos de personas que
reaccionaron a la epifanía del nacimiento de Cristo. El primer grupo encabezado por el rey Herodes intentó eliminarlo, el
segundo grupo de sacerdotes y escribas lo ignoraron, y el tercer grupo representado por los pastores y los magos vino a
adorarlo.
Asegurémonos de pertenecer al tercer grupo, (a) adorando a Jesús en la misa con el oro de nuestro amor, la mirra de nuestra
humildad y el incienso de nuestra adoración; (b) Dar una nueva dirección para nuestras vidas. Así como los Magos eligieron
otra ruta para regresar a sus hogares, escojamos una mejor forma de vida, absteniéndonos de pensamientos orgullosos e
impuros, malos hábitos y comportamiento egoísta; (c) convertirse en estrellas que llevan a otros a Jesús, mientras que la
estrella llevó a los Magos a él. Quitemos la oscuridad del mal que nos rodea irradiando el amor de Jesús mediante un servicio
desinteresado, un perdón incondicional y un cuidado compasivo. Al igual que los magos, ofrezcamos a Jesús nuestros regalos
en esta fiesta de la Epifanía, es decir, nuestro regalo de amistad con Dios en forma de amor y devoción sinceros.
¡Atentamente en el Niño Jesús y en Nuestra Señora de La Vang!
Reverendo Joseph Luan Nguyen, Párroco

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!

Colecta de Navidad 12/25/2018: $24,646
Colecta Dominical del 12/30/2018 : $12.255
Total Sobres Recibidos: 305
Colecta de Año Nuevo 1/1/2019: $3,387
5 Donaciones Electrónicas: $120
Venta de comida: $2,000

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

NOTICIAS

OFFICE CLOSED

OFICINA CERRADA

Our parish office will be closed on Monday
1/21/2019 in observance of Martin Luther King, Jr.
The church will be closed after the 8:30am Mass.
Thank you and have a wonderful day.

La oficina parroquial estará cerrada el Lunes 1/21/2019
en conmemoración a Martin Luther King, Jr. La iglesia
permanecerá cerrada después de la Misa de las 8:30am.
No abra reunión de Ministerios ni grupos parroquiales.
Gracias y que tengas un maravilloso día.

SECOND COLLECTION

CARIDADES CATOLICAS

Next week, there will be a second collection for the
“Capital Campaign”. Please give generously.
Thank you.
CALENDAR FOR 2019

Our parish already have 2019 calendar to give out to
each family. Please stop by the office to pick up one
for your family if you have not receive one. We
gladly accept donation for the calendar. Thank you
for your generosity!
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Educación Nutricional /
Distribución de Comida
1/11/19
1/12/19
1/12/19
1/14/19
1/23/19

9:30am Iglesia de San Bonifacio
9:00am Iglesia de San José
12pm Iglesia de San Norberto
6pm Iglesia de Immaculado Corazón de María
8:30am Iglesia de La Purisima

Para m»s información y/o confirmar las actividades
llamar a:
Ana Maria 714-3479682
Maria del Carmen 714-3479677

REGISTRATION TO THE PARISH

REGISTRARSE EN LA PARROQUIA

We invite all families to register to our parish to
receive benefits as parishioners. Please stop by the
office to register 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!

Invitamos a todas las familias a registrarse en nuestra
parroquia para recibir beneficios como feligreses. Pase
a la oficina para registrar a su familia o para actualizar
su información si ya se ha registrado. Para obtener más
información sobre el registro, comuníquese con la
oficina parroquial al 714-775-6200 ¡Gracias!

PSA 2019

CAMPAÑA PASTORAL—PSA 2019

We are one family of God in the Diocese of Orange.
We have been blessed with many gifts and are asked to
share these abundant blessings as living witnesses and
examples of the Gospel message. Together we will
build a community of love, humility and charity.

En la Diócesis de Orange somos una familia de Dios. Hemos sido bendecidos con muchos dones y se nos pide que
compartamos estas abundantes bendiciones como testigos
vivos y ejemplos del evangelio, a medida que juntos construimos una comunidad de amor humidad y caridad.
“Oro para que todos sean uno, como Tú, Padre, eres en
mi y yo en Tí”.

Giáo Xứ đang có 2 loại GÂY QUỸ khác nhau trong năm 2019
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.”

Quỹ Sinh Hoạt Hàng Tuần
Giáo Xứ

Sunday Collection Goal
Meta de la Colecta
Dominical
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
Thank You for Your Generosity!
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$14,000

$12,255
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$2,000
$0
Collection Goal

Actual Collection

Need

Các Bậc Ân Nhân của Quỹ Xây Đài Đức Mẹ và Tòa Nhà Đức Tin
trong tuần qua
Kevin Nguyen & Evelyn Vo
Peter Ho
Coi Hoang
Dai & Mary Nguyen
Minh Tam Thi Vu
Trung Pham & Hoi Nguyen
Hue & Nhi Nguyen
Feynman A Le & Tam Mai
Nguyen Dang
Jacob Ly

NTN Hành Hương La Vang Kính Mời
Hành Hương Đức Mẹ Guadalupe Khóc, Cầu
Thang Thánh Giuse và Đức Mẹ Hố Cát, v.v.
ngày 21,22,23,24 Tháng 2
Xe bus du lịch, restroom, máy lạnh, máy sưởi,
$335, Bao Tip, ăn uống, cà phê
Xin Liên Lạc: Mỹ Hường: (714) 725-9808
Mr. Phú: (714) 725-9809
Kim Lê:
(714) 235-6006

$1,000
$1,000
$500
$200
$120
$100
$100
$100
$100
$100

TOBIA

CASKET
&
FUNERAL
714-894-3723

(Mr. Thiêm Nguyễn)
Www.tobiacasket.com

Please contact the
parish office for
your advertisement
(714) 775-6200
Please contact the
parish office for
your advertisement
(714) 775-6200

LA VANG TOUR, INC.

Tour Hành Hương và Du Ngoạn
Montery, Sacramento, Lake Tahoe:
-Tour đi gồm các nơi:
Montery Bay 17 Millas Drive, Đan Viện
Châu Sơn, Các Thánh Tử Đạo Sacramento,
Thủ phủ California, Virginia City, Lake
Tahoe.
-Khởi hành lúc 5:30am ngày 16/3/2019, về
ngày 19/3/2019.
-Giá vé: $485/người (phòng 4 người), $535/
người (phòng 3 người), $585/người (phòng 2
người).
Sau chi phí, số tiền còn lại sẽ ủng hộ việc xây
dựng Đài Đức Mẹ La Vang.

Ms. Kim Loan Nguyễn
(714) 422-5269
Email: lavangtour18@gmail.com

DIAMOND
BEAUTY COLLEGE

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

Billy Tran Insurance Agency
AUTO · HOME · LIFE · BUSINESS · WORKERS COMPENSATION

Billy Tran

Insurance Agent
Licence #: 0100527
ttran9@farmersagent.com

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

Sunny Luxury Skincare & Facial

KT Graphics
——— · ———

Printing - Copy
714 . 335 . 7083
Kt_graphics@yahoo.com

Phone: 714-454-5318
9938 Bolsa Ave Ste 213 (upstair), Westminster CA 92683
* Chăm sóc da mặt bao gồm: Rửa da mặt bằng Dermalogica; xông hơi mặt bằng tinh dầu thơm; tẩy mụn đầu
đen và trắng cùng với tẩy tế bào chết trên da mặt; đắp mặt nạ vàng và massage trị liệu; kết thúc bằng trị liệu
laser với serum.
* Trị mụn: chỉ $49 cho trọn gói chăm sóc da mặt và trị mụn bằng laser.
* Nối lông mi cho quí bà và nối lông mày đẹp tự nhiên cho quý ông.
* Tẩy lông mặt và body.
» Dermalogica Facial; Acne treatment; Eyelashes for women & Eyebrows services for men; Wax and hair removal
» Dermatologa Facial; Tratamiento para el acné; Servicios de pestañas, y especialmente cejas para que los hombres que luzcan
natural; Depilación de Cera en la cara u otra depilación.

