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Đáp Ca 
 Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. 

Chúa Nhật, Lễ Chúa Thăng Thiên, ngày 2 tháng 6, 2019 
  
Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến! 
  
Hôm nay toàn thể giáo hội Mừng Kính Lễ Chúa Thăng Thiên. Lễ này rất quan trọng đối với chúng ta là người Công 
Giáo vì sau cuộc sống này chúng ta hy vọng cũng sẽ đuợc về hưởng Thánh Nhan Chúa trên trời. Đối với Giáo Xứ 
Đức Mẹ La Vang, hôm nay cũng là ngày hồng phúc cho giáo xứ chúng ta đươc hân hạnh đón tiếp Tân Linh Mục 
Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Báu SVD, người con của giáo xứ về dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã 
thương chọn Cha trong thiên chức Linh Mục của Chúa Kitô. Cùng với Cha Timothy và toàn thể giáo xứ xin hân ho-
an chúc mừng Cha Báu được tràn đầy sự khôn ngoan, ân sủng của Chúa trong sứ vụ linh mục của Chúa Kitô. Giáo 
xứ cũng xin chân thành chúc mừng tới Ông Bà Cố Nguyễn Văn Cường và Cha Nghĩa Phụ Tạ Anh Kiệt và toàn thể 
bà con thân thuộc của Cha Báu trong dịp hồng phúc này. Xin quý vị hưởng ứng trong việc mua vé đi tham dự ngày 
Hiền Phụ cũng là ngày tiễn Cha Timothy đến xứ mới. Mỗi vé là $30 dollars có bán sau thánh lễ.  Nguyện xin Chúa 
Kitô qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang trả công và ban muôn ơn lành trên toàn thể quý vị! 
 

Các bài đọc hôm nay diễn tả việc Chúa Giêsu lên trời vinh hiển sau khi đã hứa là sẽ sai Chúa Thánh Thần là nguồn 
của sức mạnh của Thiên quốc cho các Tông Ðồ và sai các Ngài đi và làm chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống bằng 
việc rao giảng lời Chúa trên toàn thế giới. Nhưng khi Chúa Giêsu được đưa lên trời Ngài vẫn còn ở với chúng ta như 
lời Ngài hứa: “Thầy sẽ ở cùng các con luôn mãi cho đến tận cùng trái đất”.  Chúa vẫn còn ở với chúng ta trong mọi 
nơi và thời gian, đem cho nhân loại một năng lực mới, năng lực của Chúa Thánh Thần. Trong bài thứ nhất, trích từ 
Sách Tông Ðồ Công Vụ diễn tả việc Chúa Giêsu lên trời, Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần và sai các Tông Đồ là hãy 
chờ Ngài ở Giêrusalem để được ban quyền năng từ trên xuống và mời gọi các Tông Đồ hãy làm chứng cho Ngài. 
Qua bài thứ hai, Thánh Phaolô dạy chúng ta rằng Thiên Chúa đã tỏ hiện quyền năng của Ngài qua việc Phục 
Sinh và Lên Trời của Chúa Kitô và được đưa lên cao qua các bậc Thiên Thần. Chúa Giêsu vẫn ở với chúng ta qua 
sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Ngài xác quyết với chúng ta rằng một ngày nào đó chúng ta cũng được đưa lên trời 
để hưởng vinh quang, Ngài ban cho chúng ta ân sủng của Ngài để chúng ta chia sẻ niềm tin qua việc truyền giáo và 
phục vụ mà Ngài đã trao cho chúng ta. Phúc Âm cho chúng ta biết Chúa Giêsu trở về với Thiên Chúa Cha sau khi đã 
chu toàn sứ mạng ở trần gian. Nhưng trước khi được đưa lên trời, Chúa đã trao cho các môn đệ sứ mạng truyền giáo 
là rao giảng Tin Mừng và loan báo cho mọi tạo vật và làm chứng cho Chúa Giêsu trong cuộc sống của các Ngài qua 
việc Chúa Giêsu lên trời sau khi đã từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu đã được vào cách trọn vẹn trong cuộc sống vinh 
quang với Thiên Chúa. 
 

Bài học Chúa Kitô mời gọi chúng ta trong Lễ Thăng Thiên hôm nay chúng ta phải sống Lời Chúa và là người loan 
báo Tin Mừng của Chúa trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta để 
chúng ta trở thành người loan báo và sống Tin Mừng của Chúa. Chúng ta có sứ mạng rao giảng. Chúa Giêsu đã dạy 
chúng ta Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, sự tha thứ lòng thương xót. Chúng ta cầu Chúa Giêsu là nguồn sức mạnh 
và ơn cam đảm để thực thi ý Chúa. Hy vọng rằng mai sau chúng ta sẽ được lên Thiên Đàng với Ngài. 
  
Thân mến trong Chúa Kitô 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 
Vào ngày 26/5/2019:  $12,580   Tổng số phong bì: 332 

Đóng góp qua mạng: $100   Số lần đóng góp:  4 
Gian hàng thực phẩm:  $1,980 

 



 

 

THÔNG BÁO 
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Ý Chỉ Cầu Nguyện trong tháng 6 của Đức Thánh Cha Phanxicô  

Ý Chung:  Cầu cho các trang mạng xã hội. 
Xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình 
liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với 
người khác.  

Ý Truyền Giáo:  Cầu cho các Linh Mục.                
Cầu cho các Linh Mục, qua cuộc sống đơn sơ và khiêm 
nhường của họ, tích cực quyết tâm liên đới chính mình 
với những người nghèo khổ nhất. 

AN NGHỈ TRONG CHÚA 

Ông Giuse Trần Công Liêm  
 
 

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. 

CÁC CHA ÐI TĨNH TÂM  

Các Linh Mục sẽ đi Tĩnh Tâm từ thứ Hai ngày 3, 
tháng 6 đến thứ Sáu ngày 7, tháng 6, 2019.  
Trong trường hợp cần sức dầu bệnh nhân, xin liên 
lạc ở số 714-644-9636. Xin Cộng Đoàn thêm lời 
cầu nguyện cho các Cha.  

Trong tâm tình tri ân, Linh Mục Chánh Xứ Nguyễn 
Văn Luân, và Hội Đồng Mục Vụ kính mời toàn thể 
giáo dân đến tham dự Thánh Lễ Chia Tay Cha Phó 
Nguyễn Timothy vào lúc 10:30am sáng Chúa Nhật, 
ngày 16 tháng 6, 2019.  
Giáo Xứ hiện đang bán vé cho buổi tiệc Tri Ân diễn 
ra cùng ngày vào lúc 6:00pm chiều, tại nhà hàng 
Diamond Seafood Palace, với giá là $30 mỗi 
người. Kính mong sự ủng hộ rộng rãi của quý vị. 
Xin trân trọng cám ơn.  

THÁNH LỄ CHIA TAY VÀ TIỆC TRI ÂN  
LINH MỤC NGUYỄN TIMOTHY  

           

 
Yen Vu Hoang Doan & Thanh Nhut Tran 

Thánh Lễ Cưới sẽ được cử hành vào lúc 
2 giờ - ngày 15 tháng 6, 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. 

RAO HÔN PHỐI 

Presidium Đức Mẹ La Vang trân trọng thông báo và 
kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em Hội Viên Hoạt 
Động và Tán Trợ tham gia các sinh hoạt tháng 6 của 
Hội:  
1. Tham gia giờ Chầu Thánh Kính Lòng Chúa 

Thương Xót lúc 3:00pm giờ chiều thứ Sáu ngày 7 
tháng 6, 2019.  Xin cám ơn. 

HỘI LEGIO MARIE KHẤN CHO CÁC HIỀN PHỤ  

Giáo Xứ sẽ có lần khấn đặc biệt cho các Hiền Phụ trong 
suốt tháng 6 nhân ngày Lễ của những người Cha. Xin 
Cộng Đoàn lấy bao thơ khấn tại cuối nhà thờ để cùng 
cầu nguyện cho các người Cha còn sống cũng như đã 
qua đời. 

XIN TIỀN LẦN THỨ HAI 

Tuần sau chúng ta 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. Xin 
cảm ơn. 

LIÊN MINH THÁNH TÂM 

Đoàn LMTT Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang xin thông báo:  
Thứ Sáu đầu tháng của tháng 6 (ngày 7 tháng 6, 2019). 
Thánh Lễ 8:30AM, có Chầu lúc 6:00PM. Sau Chầu có 
họp tại phòng số 1. Kính mời tất cả Đoàn Viên cùng 
Ban Trị Sự tham dự đông đủ.  Xin cám ơn.  



 

 

Responsorial Psalm 
God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.  

Ascension of the Lord, Sunday, June 2, 2019 

 Dear Brothers and Sisters in Christ! 
  
Today, the Church celebrates the Feast of the Ascension of the Lord. It is in his Ascension that we see Jesus      
entering fully into the life and glory of God.  This is an important feast for us as Catholics because it celebrates the 
final act of our redemption through Jesus Christ, who gives us new birth in a living hope that we shall enter God’s 
heavenly kingdom. Today is also a great celebration for our parish because the Newly Ordained Father Francis  
Xavier Bau Nguyen SVD will celebrate his first mass at 10:30AM today. Together with Father Timothy and the    
entire we want to congratulate Father Bau Nguyen and we wish him with God’s wisdom, love and joy as he begins 
his priestly assignment in Nicaragua. We also want to congratulate to his parents Mr. and Mrs. Cuong Nguyen and 
Father Kiet Anh Ta, his Spiritual Father and the entire family, on this special day. Please consider purchasing an 
entire table for your family for Father Timothy Nguyen’s farewell party will be held on Sunday June 16, 2019 at 
6:00PM at Diamond Seafood Palace Restaurant on the corner of Westminster and Golden West. Again, I am very 
grateful to all of you for your love, support, and generosity. May the Risen Lord, through the intercession of Our 
Lady of La Vang, bless each one of you with peace, love, and joy!  
  
Today’s readings describe the Ascension of the Lord Jesus into his Heavenly glory after he promised to send the 
Holy Spirit, as the source of Heavenly power, to his disciples, and commanded them to bear witness to him 
through their lives and preaching throughout the world.  The first reading, taken from the Acts of the Apostles,  
describes the scene of Jesus’ Ascension, his promise of the Holy Spirit, his instruction to the apostles to wait at 
Jerusalem for the power from above, and his missionary command to his apostles to bear witness to him.  In the 
second reading, Paul teaches us that God revealed His might in the Resurrection and Ascension of Christ and in his 
exaltation over all angelic forces.  He remains accessible to us now in the life-giving Holy Spirit, assuring us that 
one day we, too, will be ascending to Heavenly glory, provided that, with His grace, we live out our Faith in Him 
through the mission of loving service He entrusts to us. Today’s Gospel tells us that, with his return to the Father, 
Jesus completes his mission on earth.  But just before his Ascension he entrusted to his disciples the mission of 
preaching the Good News and evangelizing the whole world by bearing witness to him through their lives.  
  
Take to heart that Jesus is still with us because of His promise, "I am with you always; yes, to the end of 
time.”  He is with us at all times and in all places, releasing a new energy upon the earth, the energy of the Holy 
Spirit, which empowers us.  In the descriptions of Christ after his Resurrection, we are given a hint of what life 
will be like in Heaven.   The prospect of sharing that glory should be the driving force of our lives as well.  So we 
need to be proclaimers and evangelizers – to be a Christian is to be a proclaimer and an evangelizer.  There is a 
difference between preaching and proclaiming: we preach with words but we proclaim with our lives.  Let us ask 
the guidance of the Spirit of God to bear witness to Jesus, with hope in God’s heavenly Kingdom, by living    
transparent Christian lives. 
 

Sincerely yours in Jesus the Risen Lord and Our Lady of La Vang! 
  
Reverend Joseph Luan Nguyen, Pastor 

Pastor’s Corner 

 

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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THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 
 

Sunday Collection :  
On 5/26/2019:  $12,580     Number of Envelopes: 332 

     EFT: $100  Number of EFT: 4 
Food Sale:  $1,980 

 



 

 

Salmo Responsorial 
Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 

Domingo de la Ascensión, 2 de junio de 2019. 
 
¡Queridos hermanos y hermanas en Cristo! 
 
Hoy día, la Iglesia celebra la fiesta de la Ascensión del Señor. Es en su Ascensión que vemos a Jesús entrando           
plenamente en la vida y la gloria de Dios. Esta es una fiesta importante para nosotros como católicos porque celebra el 
acto final de nuestra redención a través de Jesucristo, que nos da un nuevo nacimiento con la esperanza de que entremos 
en el reino celestial de Dios. Hoy también es una gran celebración para nuestra parroquia porque el Padre recién       
ordenado Francis Xavier Bau Nguyen SVD celebrará su primera misa a las 10:30AM de hoy. Junto con el Padre       
Timothy y todos queremos felicitar al Padre Bau Nguyen y le deseamos la sabiduría, el amor y la alegría de Dios al  
comenzar su misión sacerdotal en Nicaragua. También queremos felicitar a sus padres el Sr. y la Sra. Cuong Nguyen y 
el Padre Kiet Anh Ta, su Padre Espiritual y toda la familia, en este día especial. Considere comprar una mesa completa 
para su familia para la fiesta de despedida del Padre Timothy Nguyen que se llevará a cabo el domingo 16 de junio de 
2019 a las 6:00PM en el Diamond Seafood Palace Restaurant en la esquina de Westminster y Golden West. Nuevamen-
te, estoy muy agradecido con todos ustedes por su amor, apoyo y generosidad. ¡Que el Señor resucitado, a través de la 
intercesión de Nuestra Señora de La Vang, los bendiga a todos con paz, amor y alegría! 
 
Las lecturas de hoy describen la Ascensión del Señor Jesús a su gloria celestial después de que él prometió enviar el 
Espíritu Santo, como la fuente del poder celestial, a sus discípulos, y les ordenó que dieran testimonio de él a través de 
sus vidas y predicando en todo el mundo. La primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, describe la escena 
de la Ascensión de Jesús, su promesa del Espíritu Santo, su instrucción a los apóstoles para que esperen en Jerusalén el 
poder de lo alto y su orden misionera a sus apóstoles para que dar testimonio de él. En la segunda lectura, Pablo nos 
enseña que Dios reveló su poder en la resurrección y ascensión de Cristo y en su exaltación sobre todas las fuerzas   
angélicas. Él sigue siendo accesible para nosotros ahora en el Espíritu Santo que nos da vida, asegurándonos que algún 
día nosotros también ascenderemos a la gloria celestial, siempre que, con Su gracia, vivamos nuestra Fe en Él a través 
de la misión de servicio amoroso. Él nos confía. El Evangelio de hoy nos dice que, con su regreso al Padre, Jesús     
completa su misión en la tierra. Pero justo antes de su Ascensión, confió a sus discípulos la misión de predicar la Buena 
Nueva y evangelizar a todo el mundo al dar testimonio de él a través de sus vidas. 
 
Tome en serio que Jesús todavía está con nosotros debido a su promesa: "Yo estoy con ustedes siempre; hasta el fin de 
los tiempos". Él está con nosotros en todo momento y en todos los lugares, liberando una nueva energía sobre la tierra. 
La energía del Espíritu Santo, que nos da poder. En las descripciones de Cristo después de su Resurrección, se nos da 
una idea de cómo será la vida en el Cielo. La perspectiva de compartir esa gloria también debe ser la fuerza impulsora 
de nuestras vidas. Entonces, necesitamos ser proclamadores y evangelizadores, ser cristianos es ser proclamadores y 
evangelizadores. Hay una diferencia entre predicar y proclamar: predicamos con palabras pero proclamamos con    
nuestras vidas. Pidamos la guía del Espíritu de Dios para dar testimonio de Jesús, con esperanza en el Reino celestial de 
Dios, viviendo vidas cristianas transparentes. 
 
¡Sinceramente suyo en Jesucristo, el Señor resucitado y en Nuestra Señora de La Vang! 
 
Reverendo Joseph Luan Nguyen Párroco. 

Notas del Párroco 

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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GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 
 

Colecta Dominical del 5/26/2019:  $12,580 
 Total Sobres Recibidos: 332 

4 Donaciones Electrónicas:  $100 
Venta de comida:  $1,980 

 



 

 

NOTICIAS 
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ANNOUNCEMENTS 

CENA DEL DIA DEL PADRE Y 
DESPEDIDA DE PADRE TIM NGUYEN 

Las Novenas para el Día del Padre empezará el 

Viernes Junio 7, 2019 y  durante todo el mes de Junio 

estaremos rezando por todos los Padres vivos y falleci-

dos. Los sobres para la Novena están en la entrada de 

la Iglesia o puede pasar a la Oficina. 

NOVENAS PARA EL DIA DEL PADRE 

Lo invitamos a unirse a 
nosotros a la Cena especial 
por el Día del Padre y 
despedida de Padre Timo-

thy  Nguyen. La cena será el domingo 16 de junio 
del 2019 a las 6pm. Cada boleto costará $ 30 todo 
lo que se recaude se destinará al Santuario de 
Nuestra Señora de La Vang y al nuevo Edificio 
Pastoral para el Catecismo. Su contribución es 
muy apreciada, y su presencia expresa su sincero 
amor y profunda gratitud hacia el Reverendo Tim-
othy Nguyen por sus años de servicios como Vi-
cario Parroquial en la Parroquia Our Lady of La 
Vang. Gracias. 

RETIRO DE SACERDOTES DIOCESANOS 

Todos los Sacerdotes  de la Diócesis de 
Orange tendrán su retiro espiritual anual 
del 3 de junio al 7 de Junio del 2019. 
Oremos por nuestros Sacerdotes. 

AMONESTACIONES 

PRIESTS RETREAT 

All Priests in the Diocese of Orange will be on     
Retreat starting Monday, June 3 until Friday June 
7, 2019. For anointing of the sick, please call   
714-644-9636. Please keep our Priests in your 
prayers.   

VIET EUCHARISTIC YOUTH 

Viet Eucharistic Youth will continue to have  

activity until June 22, 2019.  

FAREWELL MASS AND APPRECIATION 
DINNER 

We invite you to join us at 
the Special Thanksgiving 
Mass at 10:30 AM and 
dinner at 6:00PM on   

Sunday June 16, 2019. Each ticket will be $30 
dollars and your donation will go toward of Our  
Lady of La Vang Shrine as well as the new Pasto-
ral Building for Catechism programs. Your con-
tribution is greatly appreciated, and your presence 
expresses your sincere love and deep gratitude 
toward Rev. Timothy Nguyen for 3 years of his 
dedicated service as Parochial Vicar at Our Lady 
of La Vang Parish. Thank you.  

       Hector Vazque 
                  Y  

       Heatherly Razo 
 

Contraerán el Sacramento del Matrimonio el 
21 de  Junio del 2019  a las  3:00PM 

NOVENA FOR FATHER’S DAY 

We will have Novena for Father’s Day through-
out the whole month of June. The Novena        
envelopes are now available. Please fill out a   
novena envelope so we can pray for your         
father(s), living or deceased. 

CONGRATULATIONS 

Congratulations to all students who just received 
the First Holy Communion. May you feel the 
warm and comfort of the Lord’s love with you 
everyday.  



 

 

 

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:  $5.705.000 
Cần thêm:  $1.445.000 

 

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 
 

Easter Vigil/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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Các Bậc Ân Nhân của Quỹ Xây Đài Đức Mẹ và 
Tòa Nhà Đức Tin trong tuần qua  

Lien Nguyen  $200 
Kim Thoa Tran  $100 
 
 

 

TOBIA  
CASKET   

&  
FUNERAL 
714-894-3723 

 

(Mr. Thiêm Nguyễn) 
 

Www.tobiacasket.com 

   

 
LA VANG HÀNH HƯƠNG 

*1-Đức Mẹ Guadalupe khóc và Chớp mắt, 
cầu thang Thánh Giuse, Mẹ Hố Cát, Hang 
Động Thạch Nhũ, ngày 20 tới 23 tháng 
6/2019, Cha Hiệp Nguyễn 
*2-Đức Mẹ Sầu Bi tiểu bang Oregon ngày 
4 tới 9 tháng 7/2019, bao ăn sáng, coffee, 
tip vvv, $430 ng, nếu qua Canada từ 4 tới 
10 tháng 7, $710 ng 
*3-ĐHTM Missouri, tháng 7/31 tới 8/5 
bao tip, ăn sáng,trưa, tối ngày đi và về 

$395/ng 
*4-Dòng Châu Sơn Sacramento 
Tháng 8/16/17/2019 
*5-Đại Lễ Mẹ La Vang Las  Vegas 
18/29/20 tháng 10. 

 
Xin liên lạc: Phú 714-725-9809  
       Hường 714-725-9808  
       Kim 714-235-6006 

 

KT Graphics 
——— · ——— 

 

Printing - Copy 

714 . 335 . 7083 

Kt_graphics@yahoo.com 

LA VANG TOUR, INC. 
 
Tour 2: Đức Mẹ Sầu Bi Portland Oregon và Đức 
Mẹ Bạc ( 5 ngày 4 đêm 4-8 tháng 7, 2019) 
Giá: phòng 4 người: $460/1 người (4 đêm hotel) 
Tour 3: Đại hội Thánh Mẫu Misouri (31/7/2019 -
5/8/2019)  
Giá: 350/1 người ngủ tại lều 
Tour 4: Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ XII 
Las Vegas - Cùng mẹ sống vui mừng và hân ho-
an trong Chúa (18,19,20/10/2019) 
Sau chi phí, số tiền còn lại sẽ ủng hộ việc xây 
dựng Đài Đức Mẹ La Vang. Nhận: Cash, check, 
venmo, paypal 
LL: Ms. Kim Loan Nguyễn - (714) 422-5269 
       Mr. Hai Vu                    - (714) 422-5278  

Email: lavangtour18@gmail.com 

Bán Mobihome Khu 

Balihi 

432 S Harbor Spc #68 

$75,000 

2 phòng ngủ/ 2 phòng tắm 
có vườn nhỏ đang trồng 

cây ăn trái  
LL: Bác Lụa 

 714-933-0617 

EZ DENTAL CENTER 

CINDY H. HUYNH, DDS 
Nha Khoa Gia Đình & Thẩm Mỹ 

UCLA Graduate 
SPECIAL: $40 Exam/Cleaning 

306 North Euclid Street               (714) 554-4222 
Santa Ana, CA 92703                       MON - SUN: 
Nhận Medical, Insurance, Cash       9AM - 7PM                                             

Aceptar Medical, Aseguranza, Cash              

 
 

Thanks to our  
Advertisers! Please sup-
port those listed in the 
back page of our bulle-
tin whenever possible.                 

 

Billy Tran   
Insurance Agent         

Licence #: 0100527 
ttran9@farmersagent.com 
          
                                                   

                 AUTO  ·  HOME  ·  LIFE  ·  BUSINESS  ·  WORKERS COMPENSATION 

Billy Tran Insurance Agen-

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

 
 
 

We have available spaces for advertisement. Please contact the office for additional 
information at 714-775-6200.  

Please support those listed in our bulletin whenever possible. 


