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9:00 AM—12:00 PM & 1:00 PM—5:30 PM
Sunday / Chúa Nhật / Domingo
Closed / Đóng Cửa / Cerrado
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Educación Religiosa en Español
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Ofelia Gutierrez

Jóvenes Para Cristo/ JPC
(714) 631-6563 en 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

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 (Vigil) Tiếng Việt & English
8:00 PM (Vigil) 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
4:15 PM—5:00 PM Saturday / Thứ Bảy / Sábado
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
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Đáp Ca

Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

Lá Thư Cha Chánh Xứ
Chúa Nhật ngày 17 tháng 2, 2019
Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!
Chúng ta đã mừng Tết Kỷ Hợi vừa qua, hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại cuộc sống bình thường qua
các chương trình quỹ Mục Vụ giáo phận 2019. Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp để giáo xứ
chúng ta có thể đạt được chỉ tiêu. Giáo Xứ La Vang năm nay đóng cho giáo phận là $70,000 dollars.
Kính mong mỗi gia đình đóng góp cho giáo phận $350 dollars nếu gia đình nào vì hoàn cảnh khó khăn
chúng ta có thể đóng tùy khả năng, tuy nhiên nếu gia đình nào có khả năng xin quý vị đóng thêm. Về
việc xây toà nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ La Vang xin kính mời những ai chưa có dịp đóng góp xin vui
lòng đóng góp để chúng ta có đủ tài chánh cho việc xây cất. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của
Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành trên toàn thể quý ông bà và anh chị em!
Các bài đọc trong Chúa Nhật 6 quanh năm hôm nay dạy chúng ta về sự hạnh phúc thật gồm có việc đặt
niềm tin vào Thiên Chúa và phó thác vào lời hứa của Ngài. Thánh Vịnh nói cho chúng ta biết về tám
mối phúc thật khi chúng ta giữ giới răn của Thiên Chúa. Trong bài thứ hai Thánh Phaolô cảnh cáo
chúng ta rằng sự hạnh phúc thật sự chỉ có thể đạt được ở trên trời và việc Chúa Kitô Sống Lại là lý do
vững chắc cho chúng ta đến được thiên đàng để chúng ta sống hạnh phúc muôn đời. Trong bài Phúc Âm
Chúa Giêsu dạy các môn đệ về sự trái ngược của tám mối phúc thật là chúng ta phải chịu đau khổ, đói
nghèo và bắt bớ. Phúc cho những ai nghèo khó đói nghèo, thương khóc bị ghét bỏ, bách hại vì trong sự
đói nghèo chúng ta cảm nghiệm được rằn chúng ta được Chúa nâng đỡ, trong sự đói kém Thiên Chúa sẽ
ban cho. Việc làm cho chúng ta được Chúa chúc phúc không phải chỉ nghèo đói hay buồn rầu hay bị bắt
bớ vì đạo nhưng chúng ta sống và tín thác vào Chúa và tinh thần chia sẻ của Ngài.
Chúng ta hãy đối diện với những thách đố trong cuộc sống hằng ngày. Hằng triệu người bị đói, bị bách
hại và vô gia cư làm cho họ thất vọng. Một con đường để cứu vãn những hành động là qua sự đóng góp
của mỗi người chúng ta. Mỗi lần chúng ta giúp đỡ cho những người nghèo đói là chúng ta đang sống
tinh thần tám mối phúc thật. Chúng ta hãy đốt lên ngọn lửa sáng thay vì lên án những nhà chính trị gia.
Chúng ta hãy chọn con đường của Chúa Kitô là hãy chia sẻ cách quảng đại cho tha nhân và Chúa sẽ cho
chúng ta hạnh phúc thật sự là quê trời.
Thân mến trong Chúa Kitô và Đức 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 10/2/2019: $12,835 Tổng số phong bì: 314
Tiền đóng góp lần hai cho quỹ “Capital Campaign”: $4,729
Đóng góp qua mạng: $150 Số lần đóng góp: 5

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

Văn Phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa
sau Thánh Lễ 8:30AM sáng, thứ
Hai ngày 18 tháng 2, 2019 nhân
dịp ngày Lễ Tổng Thống Hoa
Kỳ.
Văn phòng sẽ mở cửa lại ngày
hôm sau. Chúc quý ông bà anh
chị em một ngày lễ an bình.

QUỸ MỤC VỤ 2019

"CHÚNG TA LÀ MỘT" Mục tiêu của Giáo Xứ chúng
ta cho Quỹ Mục Vụ PSA 2019 là $70,000 để hỗ trợ
việc hình thành Đức tin, các bộ tiếp cận, đào tạo linh
mục, phó tế và hỗ trợ cho sự tiến bộ của Giáo Phận và
Giáo Xứ. Khoản đóng góp vượt qua khoản phí được
quy định sẽ được dành cho Giáo Xứ của chúng ta.
Chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng dành một chút thời giờ
trong gia đình và quyết định phần trăm thu nhập của
bạn, hoặc thanh toán một hay hai giờ làm việc mỗi tuần
của bạn trong suốt mười tháng. Chúng ta có thể gửi lại
phong bì PSA trong các Thánh Lễ. Xin Thiên Chúa ban
phúc lành cho lòng quảng đại của quý vị.

AN NGHỈ TRONG CHÚA
Ông Antôn Tran Ngoc Hanh
Ông Phêrô Nguyễn H. Viet
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.

BÍ TÍCH RỬA TỘI TRẺ EM - THÁNG 3
Giáo Xứ sẽ có Bí Tích Rửa Tội cho các em nhỏ vào
lúc 2:00PM Chúa Nhật ngày 10 tháng 3, 2019. Lớp
hướng dẫn cho Cha Mẹ và người Đỡ Đầu sẽ vào
ngày thứ Ba, 26 tháng 2, 2019 lúc 7:00PM tối.
Xin quý Cha Mẹ đến đúng giờ. Xin cảm ơn.
THỨ TƯ LỄ TRO
Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ vào thứ Tư ngày 6 tháng 3,
2019 cho thứ Tư Lễ Tro để bắt đầu mùa chay.
8:30AM - Lễ tiếng Việt
12:00PM - Lễ tiếng Việt và tiếng Anh
5:30PM - Lễ tiếng Việt
7:30PM - Lễ tiếng Spanish
Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu
Tuần Thánh buộc giữ chay và kiêng thịt.” Trong ngày
ăn chay, chỉ được ăn một bữa no và hai bữa ăn ít, không
được ăn no. Không được ăn vặt giữa các bữa ăn.
Tuổi giữ chay: Theo Giáo Luật điều 1252 thì mọi
người từ 18 tuổi cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải
giữ chay.

RAO HÔN PHỐI
Rose Thu Hong Dinh & Manuel Roberto Rivera

Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc
2:00 giờ - ngày 16 tháng 3, 2019
Allen Chung & Linda Nguyen
Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc
2:00 giờ - ngày 30 tháng 3, 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.

Ý Chỉ Cầu Nguyện trong tháng 2 của Đức Thánh Cha Phanxicô
Ý Cầu nguyện của Đức Thánh Cha: Cầu Cho Các Ý Chung: Xin Cho các Kinh tế gia biết can đảm loại
Nạn Nhân Trên Toàn Cầu Cầu cho mọi người biết đón trừ nào và biết mở ra những đường lối mới.
nhận một cách quảng đại các nạn nhân của nạn buôn
người, nạn cưỡng bức làm điếm và nạn nhân của bạo lực.

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

Blessed are they who hope in the Lord.

Pastor’s Corner
Sunday, February 17, 2019
Dear brothers and Sisters!
As we continue our daily activities, our Diocese of Orange invites us to share our blessings and gifts with our
Diocesan Bishop. Each year Bishop Vann invites all the faithful throughout the diocese to help him through PSA
2019 to assist in different ministries in our diocese. The goal for PSA 2019 of our parish is $70,000 dollars to help
our diocesan ministries. I ask all of you to be generous to help our parish achieved our goal. Please consider donate
$350 dollars per family to help our diocesan ministries. May the Lord through the intercession of Our Lady of La
Vang bless each one of you with peace, love and joy!
Today’s readings teach us that true happiness, or beatitude, lies in the awareness that we are all children of a loving
heavenly Father and that we will be happy only when we share our blessings with our brothers and sisters in need
and work for uplifting them, thus declaring our “option for the poor,” as Jesus did. Contrary to the popular belief,
wealth, health, power and influence are not the source of true happiness. The first reading tells us that true
happiness consists in placing our trust in God and in putting our trust in His promises. The responsorial psalm
finds beatitude in keeping God’s Law. In the second reading St. Paul warns us, that true beatitude is obtainable
only in heaven, and that Christ’s resurrection is the reason for the assurance of our reaching heaven for an everlasting life of happiness. In today’s gospel, Jesus instructs his disciples in the paradoxical blessedness of poverty,
hunger, sorrow and persecution. Blessed are those who are poor, hungry, weeping, hated, excluded, insulted and
denounced because in poverty, we recognize our dependence on God; in hunger God’s providence; in sorrow for
sins, reconciliation with God; and in persecution, true joy of standing for faith with heroic convictions. What
makes one blessed is not simply poverty or hunger or sadness or suffering for faith but living these in the context
of our commitment to Jesus and his spirit of sharing.
We need to respond to the challenge of the beatitudes in our daily life. Millions are starving, persecuted, homeless,
and leading hopeless lives. The only way the promises of the beatitudes can become a reality for them is
through the efforts of people like us. Hence, let us remember that each time we reach out to help the needy, the
sick and the oppressed; we share with them a foretaste of the promises of the beatitudes here and now. Let us light
a candle instead of blaming the political set-up. God knows that 50% of His children are hungry, 80% live in
substandard housing and 70% have no education. If over half our children were hungry, cold and uneducated, how
would we respond to their suffering? God wants us to live as brothers and sisters who care for one another. We
must take care to choose our way wisely. "There are two Ways, one of Life and one of Death, and there is a great
difference between the two Ways." These are the opening lines of the "Didache" a first century Christian catechism
used to teach new Christians the essence of the Christian faith. The way of life and true happiness is the way of
Jesus, the way of the beatitudes, the way of rendering loving service to God by serving our brothers and sisters.

Sincerely yours in Jesus Christ and Our Lady of La Vang!
Reverend Joseph Luan Nguyen - Pastor.

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY!
Sunday Collection :
On 2/10/2019: $12,835 Number of Envelopes: 314
Second Collection for “Capital Campaign”: $4,729
EFT: $150
Number of EFT: 5

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
Dichoso el hombre que confía en el Señor.

Notas del Párroco
Domingo, febrero 17, 2019
Queridos feligreses de Nuestra Señora de La Vang!
Mientras continuamos con nuestras actividades diarias, nuestra Diócesis de Orange nos invita a compartir nuestras bendiciones y regalos con nuestro Obispo Diocesano. Cada año, el Obispo Vann invita a todos los fieles de la diócesis a que lo ayuden
a través de PSA 2019 para ayudar en los diferentes ministerios de nuestra diócesis. La meta para PSA 2019 de nuestra
parroquia es $ 70,000 dólares para ayudar a nuestros ministerios diocesanos. Les pido a todos que sean generosos para ayudar
a nuestra parroquia a lograr nuestra meta. Por favor, considere donar $ 350 dólares por familia para ayudar a nuestros
ministerios diocesanos. ¡Que el Señor, a través de la intercesión de Nuestra Señora de La Vang, bendiga a cada uno de ustedes con paz, amor y alegría!
Las lecturas de hoy nos enseñan que la verdadera felicidad o bienaventuranza radica en la conciencia de que todos somos
hijos de un Padre celestial amoroso y que seremos felices solo cuando compartamos nuestras bendiciones con nuestros
hermanos y hermanas necesitados y trabajemos para alentarlos. Declarando así nuestra "opción por los pobres", como lo hizo
Jesús. Contrariamente a la creencia popular, la riqueza, la salud, el poder y la influencia no son la fuente de la verdadera
felicidad. La primera lectura nos dice que la verdadera felicidad consiste en confiar en Dios y en confiar en sus promesas. El
salmo responsorial encuentra beatitud en el cumplimiento de la Ley de Dios. En la segunda lectura, San Pablo nos advierte
que la verdadera bienaventuranza solo se puede obtener en el cielo, y que la resurrección de Cristo es la razón de la seguridad
de que alcancemos el cielo para una vida eterna de felicidad. En el evangelio de hoy, Jesús instruye a sus discípulos en la
bendición paradójica de la pobreza, el hambre, el dolor y la persecución. Bienaventurados los pobres, los hambrientos, los
que lloran, a los que los odian, los excluyen, los insultan y los denuncian porque en la pobreza reconocemos nuestra
dependencia de Dios; en el hambre la providencia de Dios; en pena por los pecados, reconciliación con Dios; y en la
persecución, la verdadera alegría de defender la fe con convicciones heroicas. Lo que hace que uno sea bendecido no es
simplemente la pobreza, el hambre, la tristeza o el sufrimiento por la fe, sino vivirlos en el contexto de nuestro compromiso
con Jesús y su espíritu de compartir.
Necesitamos responder al desafío de las bienaventuranzas en nuestra vida diaria. Millones se mueren de hambre, son
perseguidos, sin hogar y llevan una vida sin esperanza. La única forma en que las promesas de las bienaventuranzas pueden
convertirse en una realidad para ellos es a través del esfuerzo de personas como nosotros. Por lo tanto, recordemos que cada
vez que nos acercamos para ayudar a los necesitados, los enfermos y los oprimidos; Compartimos con ellos un anticipo de las
promesas de las bienaventuranzas aquí y ahora. Encendamos una vela en lugar de culpar a la organización política. Dios sabe
que el 50% de sus hijos tienen hambre, el 80% vive en viviendas de calidad inferior y el 70% no tiene educación. Si más de la
mitad de nuestros niños tuvieran hambre, frío y falta de educación, ¿cómo responderíamos a su sufrimiento? Dios quiere que
vivamos como hermanos y hermanas que se cuidan unos a otros. Debemos cuidarnos de elegir sabiamente nuestro camino.
"Hay dos maneras, una de vida y otra de muerte, y hay una gran diferencia entre las dos formas". Estas son las líneas iniciales
de la "Didaché", un catecismo cristiano del primer siglo que se utiliza para enseñar a los nuevos cristianos la esencia de la fe
cristiana. El camino de la vida y la verdadera felicidad es el camino de Jesús, el camino de las bienaventuranzas, el modo de
prestar servicio amoroso a Dios sirviendo a nuestros hermanos y hermanas.
Sinceramente suyo, ¡en Jesucristo y Nuestra Señora de La Vang!
Reverendo Joseph Luan Nguyen - Párroco.

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!
Colecta Dominical del 2/10/2019: $12,835
Total Sobres Recibidos: 314
Segunda colecta de “Capital Campaign”: $4,729
5 Donaciones Electrónicas: $150

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

OFICINA CERRADA

Office will be closed on Monday February 18, 2019 to
celebrate the President’s Day. Office will r eopen on the
following Tuesday. Thank you. God bless.

El Lunes 18 de Febrero 2019 la oficina estará cerrada
por el Dia de los Presidentes, despues de misa de
8:30pm se cerrara la iglesia. No Habra junta de Ministerios ni grupos parroquiales.

REGISTRATION TO THE PARISH

CLASE DE SEGURIDAD
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!
ASH WEDNESDAY

Wednesday, March 6, 2019
8:30AM - Mass in Vietnamese
12:00PM - Mass in Vietnamese & English
5:30PM - Mass in Vietnamese
7:30PM - Mass in Spanish

PSA 2019

"We are One" The goal of our parish for PSA 2019 is
$70,000 to support faith formation, outreach
ministries, formation for the clergy and support for Diocesan and Parish advancement. Donations that exceed
the set fee will be for our church. We ask you please
take a moment in your family and decide to give a
percentage of your income, or the payment of one or
two hours of work per week during ten months. They
can return their PSA envelopes during Masses. God
bless you for your generosity.

El miércoles 20 de Febrero 2019 tendremos la
Clase de Seguridad, para los voluntarios de todos
los Ministerios, Esta Clase es Mandatoria para
poder ser miembro de algún Ministerio o Grupo
Parroquial. La Clase será en el Centro Pastoral a
las 7pm. Es la única fecha que temenos para este
año. Agradecemos anticipadamente su asistencia.
Dios los bendiga.

HORAS COMUNITARIAS
Los Estudiantes y Padres de Familia del Programa
de Confirmación tienen que hacer Horas Comunitarias por favor pasar a la oficina con tiempo,
no esperen hasta el último día. Aquí en la parroquia necesitamos mucha ayuda. Y también los Padrinos de los estudiantes de Confirmación necesitan llenar una forma de su parroquia donde asisten
a Misa REGISTRENSE no esperen a última hora.
Muchas gracias, Dios los bendiga.

MIERCOLES DE CENIZAS
Miércoles, Marzo 6, 2019
8:30AM - Misa en Vietnamita
12:00PM - Misa en Vietnamita & Inglés
5:30PM - Misa en Vietnamita
7:30PM - Misa en Español

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:
$5.550.000
Cần thêm:
$1.700.000
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: $70.000
Chỉ Tiêu Giáo Xứ:
$90.000
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

$16,000

$14,000

$14,000

$12,835

$12,000

Meta de la Colecta
Dominical

$10,000

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
Thank You for Your Generosity!

$6,000

$8,000

$4,000

$1,165

$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
Steven Pham
Ky Do
Ben Nguyen
Mien Dinh
Hoang Dinh
Chinh Nguyen
Thang Phan
John Vu
Feynman Le
Kim Chi Tran

$1,000
$1,000
$500
$500
$200
$200
$150
$100
$100
$100

LA VANG HÀNH HƯƠNG
Đức MẸ Guadalupe Khóc, Cầu thang Thánh Giuse,
Mẹ Hố Cát, Cha Công An cùng đồng hành.
Chuyến 1: tháng 2 ngày 21/22/23/24, bảo hiểm 5 triệu
đô, $335 bao tip, 3 bữa sáng, và ngày đi, về, coffee.
Chuyến 2: tháng 4-4/5/6/7 Đức Mẹ khóc, Cầu Thang.
Chuyến 3: tháng 5 ngày 17/18/19 Sanfransico và
Oakland, Viếng các Nhà Thờ Chánh Toà, Đức Mẹ
Đồng Đen. Cha linh hướng Nguyễn Đình Phúc.
Xin liên lạc: Phú 714-725-9809/Hường 714-725-9808
Kim 714-235-6006

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

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

TOBIA

CASKET
&
FUNERAL
714-894-3723

(Mr. Thiêm Nguyễn)
Www.tobiacasket.com

LA VANG TOUR, INC.

Tour Hành Hương và Du Ngoạn
Monterey, Sacramento, Lake Tahoe:
-Tour đi gồm các nơi:
Monterey 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.

