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GIỜ LỄ † HORARIO DE MISAS

MINISTRY OFFICE † VĂN PHÒNG MỤC VỤ
LA OFICINA DEL MINISTERIO
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8:30 AM Tiếng Việt Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu
8:30 AM Español Jueves
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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
4:00 PM
English, Confirmation Youth
6:00 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
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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
Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
Lá Thư Cha Chánh Xứ
Chúa Nhật ngày 23 tháng 10, 2022
Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!
Hôm nay là ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi con cái trên toàn thế giới hãy cầu
nguyện và đóng góp tài chánh cho công việc truyền giáo. Thế giới này có hơn 7 tỷ người nhưng chỉ có gần 2 tỷ
người tin theo Chúa Kitô mà thôi còn lại nhiều người chưa nhận biết Chúa. Chúng ta hãy nổ lực trong việc cầu
nguyện và hỗ trợ cho các nhà truyền giáo trên năm châu bốn biển để các Ngài được sự can đảm và sức mạnh của
Chúa Thánh Thần để loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô cho đến tận cùng trái đất. Xin quý ông bà anh chị em đem
lại các bình sữa để chúng ta giúp cho các trung tâm bảo vệ sự sống của giáo phận. Xin quý ông bà anh chị em cũng
tiếp tục đóng góp cho việc xây toà nhà Đức Tin cũng như là Đài Đức Mẹ La Vang. Những ai muốn làm ân nhân xin
liên lạc với quý Cha. Nguyện xin Chúa Kitô qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang ban nhiều ân sủng trên toàn
thể quý ông bà và anh chị em!
Chủ đề chính trong Bài Tin Mừng hôm nay là sự khiêm nhường chân thật là tinh hoa của việc cầu nguyện. Tuy nhiên
chủ yếu của dụ ngôn hôm nay không phải việc cầu nguyện, nhưng là sự kiêu ngạo sự khiêm nhường và vai trò của ân
sủng trong sự cứu độ của chúng ta. Trong Bài thứ nhất, từ Sách Huấn Ca một hình ảnh khác thường mà tác giả viết
về “Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây và nó chẳng rút lui cho đến khi Đấng Tối Cao
đoái nhìn. Những lời cầu nguyện này được chấp nhận bởi vì chúng đến từ trái tin của những người cần đến Thiên
Chúa. Tuy nhiên Thiên Chúa không thiên vị khi nghe lời cầu nguyện của họ, người bị đàn áp, người mồ cơi người
goá bụa và những ai không thể bào chữa cho mình được là những người đặc biệt mà Thiên Chúa quan tâm. Lời cầu
nguyện tốt nhất là lòng khiêm nhường và phục vụ không mỏi mệt. Qua bài thứ hai, Thánh Phaolô một người cựu
Biệt Phái, cảm nghiệm việc làm đã thành công là do ân sủng của Thiên Chúa và ngài đã tri ân Thiên Chúa đã cho
ngài chiến đấu thành công chạy hết cùng đường mà vẫn giữ vững niêm tin. Trong bài Tin Mừng hôm nay về người
Biệt Phái và người Thu Thuế Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa nghe lời cầu nguyện của những ai đến
với Ngài bằng lòng khiêm nhường và trái tim sám hối. Lời cầu nguyện của người Biệt Phái là lời cầu xin tạ ơn vì ông
không có ác độc như những người khác. Ông ta nói với Chúa là ông không có tội vì ông đã trung thành giữ luật ăn
chay và bố thí. Người thu thuế cầu nguyện “Lạy Chúa con là kẻ có tội” và được Thiên Chúa nghe lời vì ông đã thú
tội và xin lòng thương xót của Chúa. Chúng ta hãy loại bỏ những hành vi của người Biệt Phái ra khỏi chúng ta.
Chúng ta trở nên kiêu căng như người Pharisiêu khi chúng ta thành công và chúng ta tìm những lời ca tụng từ ngươì
khác để cho việc thành công của chúng ta. Chúng ta hãy bắt chước người thu thuế trong tin mừng cảm nghiệm rằng
tất cả chúng ta có được là do Thiên Chúa ban tặng, chúng ta hãy sám hối và thú tội mỗi ngày. Chúng ta hãy cầu
nguyện thiết tha ca tụng, tạ ơn và phó thác tất cả tâm tư chúng ta vào lòng thương xót và yêu thương của Thiên Chúa.
Thân mến trong Chúa Kitô và Đức Mẹ La Vang!

Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Luân.
Chánh Xứ

XIN CẢM ƠN SỰ YÊU THƯƠNG CỦA QUÝ VỊ !
Tiền đóng góp trong các Thánh Lễ Chúa Nhật:
Ngày 16/10/2022: $12,659
Tổng số phong bì: 220
Gian hàng thực phẩm: $3,400
Đóng góp qua mạng: $860
Số lần đóng góp: 14

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
TUYỂN NHÂN VIÊN

LEGIO MARIAE

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang đang cần tuyển nhân
viên quét dọn toàn thời gian (30-32 giờ/tuần).
Trách nhiệm chính:
 Quét dọn phòng học, văn phòng, nhà bếp, hành
lang.
 Kiểm tra và quét dọn nhà vệ sinh và toàn bộ các
thiết bị, bỏ thêm các đồ sử dụng cho nhà vệ
sinh nếu cần.
 Dọn rác cho văn phòng, các lớp học và khu vực
ăn uống.
 Giúp về việc chuẩn bị và dọn dẹp cho các buổi
hội họp.
 Giúp và hỗ trợ cho các ban ngành hội đoàn.
 Cảnh giác và để ý đến toàn bộ Giáo Xứ, báo
cáo cho văn phòng Giáo Xứ về những người có
hành vi đáng nghi.
 Gìn giữ cẩn thận những chìa khóa đã được giao,
đảm bảo an toàn cho Giáo Xứ, kiểm tra tắt đèn
và máy lạnh cho các phòng ốc.
 Và một số điều thêm nữa (xin đọc ở phần mô tả
chi tiết công việc).
Những yêu cầu và điều kiện cần thiết:
 Có khả năng khiêng vác được 50 lbs, và vượt
qua được kỳ kiểm tra thể lực.
 Có khả năng thao tác được các công việc đòi
hỏi nhiều hoạt động như đi lại, cúi người, kéo,
đẩy, leo trèo, vặn xoắn, vói tay qua đầu.
 Có khả năng làm việc với hóa chất, bụi bẩn, các
bề mặt đi lại trơn trượt và không bằng phẳng.
 Kinh nghiệm về công việc lau quét dọn và
trông coi văn phòng, nếu có.
 Kinh nghiệm về việc sửa chữa và bảo trì điện
và đường ống nước, nếu có.
 Bằng tốt nghiệp trung học (không bắt buộc).
Ứng viên có thể gửi bản sơ yếu lý lịch cho:
Hilda Mclean, Office Manager
Our Lady of La Vang Parish
288 S Harbor Blvd, Santa Ana, CA 92704
Email: hmclean@ourladyoflavang.org

Xin kính mời quý hội viên hoạt động và tán trợ
tham dự Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ và kỷ niệm
16 năm thành lập Legio Mariae Đức Mẹ La Vang
vào 8:30 sáng Chúa Nhật ngày 30/10/2022. Trong
dịp này sẽ có 15 anh chị em tuyên hứa gia nhập Legio Mariae. Xin cảm ơn.
DỰ LUẬT 1
Hãy bỏ phiếu “KHÔNG” cho Dự Luật 1. Dự Luật
1 là trường hợp tệ hại nhất trong tệ nạn phá thai ở
California. Nó là biện pháp bầu cử tốn kém và xảo
trá, cho phép phá thai muộn mà không đặt bất cứ
giới hạn nào – cho bất kỳ lý do gì, vào bất cứ thời
điểm nào, ngay cả lúc trước khi sinh ra, và do chính
tiền thuế chi trả. Để biết thêm chi tiết, xin vào
trang: www.CAcatholic.org/prop1
LỄ CÁC THÁNH - LỄ TRỌNG, LỄ BUỘC
Lễ Các Thánh (Lễ Vọng) - Lễ Trọng, Lễ Buộc sẽ
được cử hành ngày thứ Hai, 31 tháng 10, 2022 lúc:
5:30PM - tiếng Việt, 7:00PM - tiếng Spanish
Lễ Các Thánh - Lễ Trọng, Lễ Buộc sẽ được cử hành
ngày thứ Ba, 1 tháng 11, 2022 lúc: 8:30AM - tiếng
Việt, 12:00PM - song ngữ, 5:30PM - tiếng Việt, 7:00PM
- tiếng Việt
Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn sẽ được cử hành ngày thứ
Tư, 2 tháng 11, 2022 vào lúc: 8:30AM - tiếng Việt,
6:00PM - song ngữ

XIN TIỀN LẦN HAI

Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật tuần này Giáo Xứ
sẽ có xin tiền lần hai cho Quỹ Khánh Nhật Truyền
Giáo. Xin Quý Ông Bà Anh Chị Em r ộng tay
đóng góp. Xin cảm ơn.

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG 10 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Cầu cho Giáo Hội biết rộng mở cho tất cả mọi người.
Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội; luôn trung thành và can đảm rao giảng Tin Mừng, xin cho Giáo
Hội luôn là một cộng đoàn yêu thương huynh đệ và mãi thăng tiến trong tình yêu hiệp thông.

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

Pastor’s Corner
Sunday, October 23, 2022
Dear Brothers and Sisters in Christ:
Today is Mission Sunday. Our Holy Father Francis invites all the faithful throughout the world to pray and support financially
for the task of spreading the Good News of Jesus. Jesus before ascended into heaven commissioned His disciples “Go into the
world and preach the Good News and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and I will
remain with you until the end of the world.” By the charism of our baptism, we are called to bring the Good News of Jesus to
everyone around us by our lives and love. Today, let us also pray in a special way for missionaries around the world that they
will continue to be courageous in spreading the Good News of Jesus. Please bring bottles back with your coins or dollar bills
to help the pregnancy centers of our diocese. If you have not pledged for our new building project or the grand Shrine of Our
Lady of La Vang, please consider making your donations so we can begin construction grand Shrine soon. May the Lord
bless you all with peace, love, and joy!
The theme of today’s Gospel is true humility – it must be the hallmark of our prayers. However, the central focus of today’s
parable is not on prayer itself, but rather on pride, humility and the role of grace in our salvation. The first reading, from Sirach, is a perfect companion piece to the Gospel parable. In one striking image from Sirach, the writer talks about "the prayer
of the lowly, piercing the clouds to reach the unseen throne of God.” Such prayers are heard because they come from the
hearts of people who know how much they need God. Although God has no favorites and answers the prayers of all, the oppressed, the orphans, the widows, and those who can least help themselves are His special concern. The best prayer is humble
and selfless service. In the second reading, Paul, a former Pharisee, humbly acknowledges his work as accomplished by the
grace of God, and he thanks God for enabling him to fight a good battle – to run a good race while keeping his Faith intact
and proclaiming it. In today’s Gospel parable about the Pharisee and the tax collector, Jesus reminds us that God hears the
prayers of those who approach Him in humility with a repentant heart. God did not hear the prayer of the Pharisee because the
Pharisee exalted himself. His prayer was a prayer of thanksgiving that he was not as evil as other people. He announced to
God his freedom from sin and detailed his fidelity in observing the prescribed fast and in giving tithes. The tax collector’s
prayer, “O God, be merciful to me, a sinner,” was heard because he humbled himself, acknowledging his sins and requesting
God’s mercy.
Let us evict the Pharisee and revive the publican (tax collector) in each of us. We become the proud Pharisee when we brag
about our achievements giving no credit to God, when we seek praise and recognition from others for our accomplishments,
and when we degrade others with insensitive comments, hurting their feelings. In today’s Gospel, Jesus challenges us to imitate the humble publican, by acknowledging our total dependence on God and His grace for all our achievements and blessings; by confessing to God daily our sinfulness and asking for His pardon and forgiveness; by praying for God’s continued
daily support through His grace, for His strengthening through the daily anointing and of His Holy Spirit living within us; and
by becoming more sensitive to the needs and feelings of others, serving them as best as we can.
Sincerely yours in Jesus Christ and Our Lady of La Vang!
Reverend Joseph Luan Nguyen,
Pastor

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY!
Sunday 10/16/2022 Collection : $12,659
Number of Envelopes: 220
EFT: $860 Number of EFT: 14
Food Sales: $3,400

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
El Señor no está lejos de sus fieles.

Notas del Párroco
Domingo, octubre 23, 2022
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Hoy es Domingo de Misiones. Nuestro Santo Padre Francisco invita a todos los fieles de todo el mundo a orar y apoyar
económicamente la tarea de difundir la Buena Nueva de Jesús. Jesús antes de ascender al cielo encargó a sus discípulos
“Vallan por el mundo y prediquen la Buena Nueva y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y yo
permaneceré con ustedes hasta el fin del mundo”. Por el carisma de nuestro bautismo, estamos llamados a llevar la Buena Nueva de Jesús a todos los que nos rodean con nuestra vida y amor. Hoy, oremos también de manera especial por los misioneros
de todo el mundo para que sigan siendo valientes en la difusión de la Buena Nueva de Jesús. Por favor llena los biberones con
tus monedas o billetes para ayudar a los centros de embarazo de nuestra diócesis. Si no se ha comprometido para nuestro nuevo proyecto de construcción o el gran Santuario de Nuestra Señora de La Vang, considere hacer sus donaciones para que podamos comenzar la construcción del gran Santuario pronto. ¡Que el Señor los bendiga a todos con paz, amor y alegría!
El tema del Evangelio de hoy es la verdadera humildad: debe ser el sello distintivo de nuestras oraciones. Sin embargo, el enfoque central de la parábola de hoy no es la oración en sí, sino el orgullo, la humildad y el papel de la gracia en nuestra
salvación. La primera lectura, del Eclesiástico, es un complemento perfecto de la parábola evangélica. En una imagen llamativa de Sirach, el escritor habla de "la oración de los humildes, atravesando las nubes para alcanzar el trono invisible de Dios".
Tales oraciones son escuchadas porque salen del corazón de las personas que saben cuánto necesitan de Dios, aunque Dios no
tiene favoritos y responde las oraciones de todos, los oprimidos, los huérfanos, las viudas y los que menos pueden valerse por
sí mismos son suyos. preocupación especial. La mejor oración es el servicio humilde y desinteresado. En la segunda lectura,
Pablo, un ex fariseo, humildemente reconoce que su trabajo fue realizado por la gracia de Dios, y agradece a Dios por permitirle pelear una buena batalla: correr una buena carrera manteniendo intacta su Fe y proclamándola. En la parábola del Evangelio de hoy sobre el fariseo y el recaudador de impuestos, Jesús nos recuerda que Dios escucha las oraciones de aquellos que
se acercan a Él en humildad con un corazón arrepentido. Dios no escuchó la oración. del fariseo porque el fariseo se exaltaba a
sí mismo. Su oración era una oración de acción de gracias porque no era tan malo como los demás. Anunció a Dios su libertad
del pecado y detalló su fidelidad en la observancia del ayuno prescrito y en el diezmo. La oración del recaudador de impuestos:
“Oh Dios, ten piedad de mí, pecador”, fue escuchada porque se humilló, reconociendo sus pecados y pidiendo la misericordia
de Dios.
Desalojemos al fariseo y revivamos al publicano (recaudador de impuestos) en cada uno de nosotros. Nos convertimos en
fariseos orgullosos cuando nos jactamos de nuestros logros sin dar crédito a Dios, cuando buscamos la alabanza y el reconocimiento de los demás por nuestros logros, y cuando degradamos a los demás con comentarios insensibles, hiriendo sus sentimientos. En el evangelio de hoy, Jesús nos desafía a imitar al humilde publicano, reconociendo nuestra total dependencia de
Dios y de su gracia para todos nuestros logros y bendiciones; al confesarle a Dios diariamente nuestra pecaminosidad y pedirle
perdón y perdón; orando por el continuo apoyo diario de Dios a través de Su gracia, por Su fortalecimiento a través de la unción diaria y de Su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros; y volviéndose más sensibles a las necesidades y sentimientos
de los demás, sirviéndolos lo mejor que podamos.
¡Sinceramente suyo en Jesucristo y Nuestra Señora de La Vang!
Reverendo Joseph Luan Nguyen, Párroco

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!
Colecta Dominical del 10/16/2022: $12,659
Total Sobres Recibidos: 220
EFT: $860 Donaciones Electrónica: 14
Venta de Comida: $3,400

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

HIRING

OFERTA DE TRABAJO

Our Lady of La Vang Parish is looking for a:
“CUSTODIAL SERVICE WORKER (CUSTODIAN)”
Full Time (30-32 hours/week)
Responsibilities:
 Clean classrooms, offices rooms, kitchen, hallways.
 Check and clean restrooms and all equipment and furnishings and re-supply as needed
 Remove trash from offices, class, and eating areas.
 Assist with the set-up and clean-up for meetings and
event.
 Be available to provide assistance and service to all ministry areas.
 Be alert and watchful throughout the buildings, report
any suspicious activities and persons to the Office Manager.
 Maintain security of issued keys, secure buildings, turn
off lights and thermostats
 And more… (please read the full job description)
Qualifications and Requirements:
 Required to lift 50 pounds, and pass a pre-employment
physical test

Required to perform strenuous walking, stooping, bending, pulling, pushing, climbing, twisting, grasping and
reaching overhead.
 Required to work with chemicals, exposure to dust, slippery and uneven walking surfaces.
 Experience with past custodial work, or building maintenance preferred.
 Experience with electrical and plumbing repairs/
maintenance preferred.
 High school diploma or equivalent preferred but not required.
Interested Applicants: Please send in a Resume to:
Hilda McLean, Office Manager
Our Lady of La Vang Parish
288 S Harbor Blvd
Santa Ana, CA 92704
Email to: hmclean@ourladyoflavang.org

La Parroquia de Nuestra Señora de La Vang está buscando
un:
“TRABAJADOR DEL SERVICIO DE LIMPIEZA”
(CUSTODIO) Tiempo completo (30-32 horas/semana)
Responsabilidades:
• Limpiar salones de clase, oficinas, cocina, pasillos.
• Revisar y limpiar los baños y todo el equipo y reabastecer
según sea necesario.
• Retirar la basura de las oficinas, los salones de clases y las
áreas para comer.
• Asistir con la instalación y limpieza para reuniones y eventos.
• Estar disponible para brindar asistencia y servicio a todas
las áreas del ministerio.
• Esté alerta y vigilante en todos los edificios, reporte
cualquier actividad sospechosa y personas al Gerente de la
Oficina.
• Mantenga la seguridad de las llaves emitidas, asegure los
edificios, apague las luces y los termostatos.
 Y más... (lea la descripción completa del puesto).
Calificaciones y requisitos:
• Requesito poder levantar 50 libras y pasar una prueba física
previa al empleo.
• Requisito poder caminar, agacharse, doblarse, jalar, empujar, trepar, torcer, agarrar y estirarse por encima de la cabeza
de forma extenuante.
• trabajar con productos químicos, exposición al polvo, superficies para caminar resbaladizas e irregulares.
• Se prefiere experiencia con trabajos de limpieza anteriores
o mantenimiento de edificios.
• Se prefiere experiencia en reparaciones/mantenimiento de
electricidad y plomería.
• Diploma de escuela secundaria o equivalente preferido,
pero no requerido.
Solicitantes interesados: favor de enviar su currículum a:
Hilda McLean, Gerente de Oficina
Parroquia de Nuestra Señora de La Vang
288 S Harbor Blvd.
Santa Ana, CA 92704
Email to: hmclean@ourladyoflavang.org

MASS FOR ALL SAINTS DAY AND ALL SOULS

DIA DE TODOS LOS SANTOS Y DE LOS DIFUNTOS

Vigil of All Saints Day Mass on Monday 10/31/2022:
5:30PM in Vietnamese
7:00PM in Spanish
All Saints Day Mass on Tuesday 11/1/2022
(Obligation):
8:30AM in Vietnamese
12:00PM in Bilingual
5:30PM in Vietnamese
7:00PM in Vietnamese
All Souls Day Mass on Wednesday 11/2/2022:
Mass 8:30AM in Vietnamese
Mass 6:00PM in Bilingual

Misa de Obligación
Día de Todos los Santos (Vigilia)
Lunes10/31/22 a las 7:00PM
Despues de Misa tendremos: Dulces, Tamales, Pizza, etc.
Habran premios para los mejores vestidos de Santos. Todo es
gratis!! Venga con toda la familia. Los esperamos.!!
Día de Todos los Difuntos
Miércoles 11/2/22 6:00PM Bilingue.

Nhu Cầu GÂY QUỸ Của Giáo Xứ ĐMLV Năm 2022
Vì Lạm Phát - Giá Vật Liệu Leo Thang

A. Quỹ Xây Đài Đức Mẹ La Vang - Tòa Nhà Đức Tin & VP Giáo Xứ cần:
Toà Nhà Đức Tin & VP Giáo Xứ: $8.500.000
Linh Đài Đức Mẹ La vang:
$1.500.000
Nhu Cầu: $10.000.000
Hiện Có: $9.000.000
Cần Thêm: $1.000.000
Quý Cha mời gọi hưởng ứng $1.000 / 1 năm cho mỗi gia đình;
Thời gian gây quỹ: 01/01/2021 – 31/12/2022.
Khi đóng góp 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 2022 (Pastoral Services Appeal-PSA):
Chỉ Tiêu Giáo Phận: $72.000
Chỉ Tiêu Giáo Xứ:
$102.000
PSA Rebate:
$30.000
Quý Cha mời gọi đóng góp $400 / 1 năm cho mỗi gia đình.
Tổng số dư ra sẽ được gởi vào Quỹ Sửa Chữa Ghế & Bàn Quỳ trong nhà thờ

C. Quỹ Sinh Hoạt Hàng Năm Giáo Xứ: $15.000/Tuần
Quý Cha mời gọi đóng góp Tiền Giỏ Chúa Nhật thêm $2 mỗi tuần cho mỗi Gia Đình.
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 1:30
PM – 4:30 PM. Văn phòng đóng cửa: ngày Chúa Nhật. Cuối tháng 1 năm 2023, Giáo Xứ sẽ gởi về nhà quý vị
Giấy Khấu Trừ Thuế với tất cả tổng số hưởng ứng trong năm 2022 của 2 QUỸ A,C trên; ngoại trừ, QUỸ
PSA thì Giáo Phận gởi riêng.
Quý Cha Xin chân thành cảm ơn.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang luôn ban ơn lành
đến cho toàn thể quý vị và gia quyến.
Lời Chúa Giêsu Kitô trong sách Phúc Âm
“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.”
(Luca 12, 33-34)

Revised: 04/17/2022

Các Bậc Ân Nhân của Quỹ Xây Đài Đức Mẹ
và Tòa Nhà Đức Tin trong tuần qua
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo La Vang
Do Bach Yen
Lina Truc Nguyen
My Nguyen
Sang Ta
Một Ân Nhân
Danny Pham
Tuong Phuc Bui
An Pham
Maria Figueroa
Amy Do
Truong Lai
Minh Nguyen

$10,000
$5,000
$600
$500
$500
$200
$200
$200
$200
$100
$100
$100
$100

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La
Vang trả công bội hậu và ban muôn ơn lành cho toàn thể quý
vị và gia đình. Xin chân thành cảm ơn.

LA VANG TOUR, INC

(Sau chi phí, số dư sẽ được ủng hộ xây đài Đức Mẹ La Vang
và các Hội Dòng, v.v..)\
Tour 1: Tĩnh tâm Mùa Vọng: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 11,
2022. Giảng phòng Cha Joseph Nguyễn Thái. Tại: Dòng Mến
Thánh Giá (có thức ăn). Có Thánh Lễ chiều thứ bảy - $50/1
người.
Tour 2: Tĩnh tâm với Cha Michael Nguyễn Tr ường Luân,
CSSR - Có Thánh Lễ và nghi thức chữa lành. Ngày 26 tháng 11,
2022. Có Thánh Lễ chiều thứ bảy - $50/1 người (bao gồm ăn
sáng và trưa).
Tour 3: Hành Hương Đức Mẹ Guadalupe Mexico City (ngày
đi 27/12/2022, ngày về 31/12/2022). Có Cha dâng Lễ hằng ngày.
Tĩnh tâm và giảng phòng với Cha Dòng Ngôi Lời. Cần phải có
Passport và Visa. Cần đặt chỗ trước. $1,400/1 người, ở hotel.
Năm 2023:
Tour 1: Ngày 12/2/2023 (1 ngày)-(Nhà thờ cổ) San Fernadino
Mission - San Gabriel Mission Parish.
Tour 2: Ngày 17, 18, 19, 20 tháng 3, 2023 (New Mexico) Đức Mẹ Guadalupe - Cầu thang Thánh Giuse Đức Mẹ Hố Cát,
Phanxico Assisi, Nhà Thờ Cha Tạo.
Tour 3: Ngày 30 tháng 4 (1 ngày) San Diego - Nhà Thờ Chính
Tòa San Diego - Du ngoạn tàu trên biển - chiến hạm USS.
Tour 4: Ngày 7 tháng 5 - Đại Lễ Đan Viện Xitô (Cha Sĩ Hanh)
Sáng đi, chiều về (Ăn sáng, cafe, cơm trưa).
Tour 5: Ngày 18, 19, 20, 21 tháng 5 năm 2023
Du ngoạn Lake Tahoe (Bắc California)
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Kim Loan (714) 422 5269
Hải Vũ (714) 422 5278
Tiffany (714) 234 1745
Trả check hoặc Zelle: (714) 234 1745
La Vang Tour INC trân trọng kính mời

TOBIA

CASKET
&
FUNERAL
714-894-3723

(Mr. Thiêm Nguyễn)
Www.tobiacasket.com

KT Graphics
——— · ———

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

ASIAN
PRINTING
714-891-0898
(Ms. Hoa Lynn)

FUNDRAISER ONLY at 710 S Harbor Blvd, Santa Ana, CA
92704 (McFadden & Harbor location)
Mention: Our Lady of La Vang
15% of proceeds will be donated back to build the shrine at Our
Lady of La Vang Church.

asianprinting@gmail.com RECAUDACIÓN DE FONDOS

Please contact the parish
office for your
advertisement.

ÚNICAMENTE en 710 S Har bor Blvd, Santa Ana, CA 92704
(ubicación de McFadden & Harbor)
Mencione: El nombre de la parroquia de Nuestra Señora de La
Vang durante su compra.
El 15% de los ingresos se donará para construir el Santuario en la
iglesia de Nuestra Señora de La Vang.
CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ chỉ duy nhất tại 710 S Har bor
Blvd, Santa Ana, CA 92704 (McFadden & Harbor)
Xin nói với nhân viên: Giáo dân của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
15% lợi nhuận sẽ đóng góp để xây Đài Đức Mẹ tại Giáo Xứ Đức
Mẹ La Vang.

