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Cộng Đoàn Công Giáo Đức Mẹ La Vang  
Winchester – California 

Linh Mục Quản Nhiệm: Joseph Nguyễn Trọng,SVD 
Nhà thờ tạm: góc đường Winchester & Briggs (phiá sau Moose Lodge) 

http://www.cddmlv.org 
email:cdducmelavangwinchester@yahoo.com 

 

 
Số Tân Niên Tháng Hai 

2009 
Ảnh của tháng: 

Hái lộc thánh trong lễ giao thừa 
Tin ngắn: 

 
• Thứ 4 (2/25/09 Lễ 

Tro)bắt đầu muà chay. 
• Bản tin online: 

http://www.cddmlv.org 
Chương trình phụng vụ: 

 
• Tập hát cùng Cộng Đoàn 
• Thánh lễ CN 1.30 PM 
• Nhóm chia sẻ Phúc Âm 
• Đọc kinh gia đình 
• Giáo lý Việt ngữ 

(Xin xem tiếp trang 3)

 
 
 

BAN CHẤP HÀNH 
Chủ Tịch: Ô. Vũ Thế Bình  

951 552 5170 
Phó Nội Vụ: Bà Vũ T Kim Oanh  

951 375 6687 
Phó N. Vụ: Ô. Nguyễn Thanh Tâm  

951 813 5616 
Thư Ký: Ô. Trần Đức Dũng  

714 474 8648 
Thủ Quỹ: Bà Vũ T BạchTuyết  

951 445 9989 
 

 

Giữa bao bộn bề lo toan của cuộc sống.  Tết lại về trên đất 
nước Việt Nam thân yêu. Những tưởng Tết không ghé qua 
đây, nơi cách xa tổ quốc vạn dặm. Nhưng, Tết vẫn đến, 
chung thủy mặn mà. Dù cho những người con Việt đã hơn 
30 năm cách xa tổ quốc, vẫn rạo rực trước thềm xuân… 

Bắt đầu với thánh lễ đón giao thừa, dù 
không phải trên quê hương đất nước, nhưng ban phụng vụ 
cũng rất chu đáo khi chuẩn bị những lễ vật dâng Chúa đậm 
đà nét dân tộc trong ngày đón năm mới. Đó là bánh chưng, 
đặc biệt là mâm trái cây với 4 loại mãng cầu, dừa, đu đủ & 
xoài như lời nguyện ước xin chúa “Cầu – dzừa – đủ - xài” 
trong lúc kinh tế đang suy thoái trên toàn cầu . 

Sau thánh lễ là tiệc liên hoan – văn nghệ đón giao thừa.  
Một điều bất ngờ thú vị là trong cái 
lạnh của Cali, một cây nêu bằng tre 
được dựng lên vẫn hiên ngang trong 
gió. Một hình ảnh khiến chúng ta ấm 
lòng trong thời khắc giao mùa. 

 

Đến chung vui với cộng đoàn chúng ta, có các cha: 

• Giáo Xứ Blessed Teresa of Calcutta, Winchester: 
Cha Xứ Tom Burdick & Bà Olivia Obregon, Phụ tá 

• Từ Saint James of  The Less, Perris:  
 Cha Xứ Edmund Gomez & Cha phó. Nguyễn Toàn Minh 
• Từ Blessed Kateri Tekakwitha, Lakeside, Barona: 
 Cha Xứ Micheal Trần Xuân 
• Và bạn hữu gần xa 

Điều này cũng chứng tỏ tinh thần của chúng ta vẫn còn vững mạnh, niềm tin 
vào “Thiên Chúa chăn nuôi tôi” vẫn còn dào dạt trong lòng mỗi anh chị em. Với 
tâm tình đó, nguyện xin Thiên Chúa luôn ban xuống ơn thiêng trên mỗi con 
người chúng ta, để chúng ta kiên vững trên con đường đã chọn, sống cuộc sống 
người Ki-tô hữu, mến Chúa - yêu người. 

Lễ vật 

Cha quản nhiệm bên cây lộc thánh 
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Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester Văn Nghệ Họp Mặt Tiễn Đưa Năm Cũ, Đón Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 
 Cho dù thời tiết Cali năm nay thay đổi khá thất 
thường, lạnh hơn, nóng hơn, mưa nhiều và gió cũng nhiều 
hơn, nhưng tất cả anh chị em trong Cộng Đoàn (CĐ) vẫn 
không thay đổi, sẵn lòng hy sinh thời gian riêng tư cùng 
nhau vượt qua những trở ngại, khó khăn này, kia trước 
mặt. Miễn sao cho tất cả mọi nguời có được một bữa ăn 
ngon (cả con bò cơ mà), nhưng chẳng những ngon lại còn 
đủ món, nào là bê thui, nào là bò kho, và đặc biệt nồi phở 
nóng hổi vừa thổi vừa ăn, rồi còn chỗ ngồi ấm cúng, văn 
nghệ hát hò thoải mái. Thôi cứ thử tuởng tượng lo khoảng 
gần 200 nguời, kể cả quan khách (ngoài Lm Quản Nhiệm, 
Father Tom Chánh Xứ, còn có sự tham dự của cha 
Edmund Gomez, cha Minh,và cha Xuân), bạn hữu đến từ 
phương xa v.vv…Rồi phải lo trang trí, thiết kế ánh sáng 
cho sân khấu… 

 
Toàn cảnh “hội trường mini” 

Nhưng phải công nhận mọi việc đều hoàn thành do công 
sức của tất cả những anh chị em có trách nhiệm, nhiều 
nguời lắm nếu phải kể tên tuổi chắc phải kể đến Tết cũng 
chưa hết, xin được trân trọng cám ơn tất cả mọi nguời. 
Nguyện xin Mẹ LaVang ban phúc lành trả công vậy. Sau 
Thánh Lễ Tất Niên nghiêm trang và trọng thể. Nghi thức 

hòa nhập giữa Hội 
Thánh và Truyền 
Thống Dân Tộc 
đuợc LM Quản 
Nhiệm và Các 
Anh Chị trong 
Ban Chấp Hành 
chuẩn bị, sắp xếp 
thật chu đáo.  

Sân khấu 
Trầm hương nghi ngút khói toả ngát dâng lên Thiên Chúa 
nguyện xin ơn lành cho cả CĐ và với Mẹ La Vang che 
chở cầu bầu cho mọi nguời trong CĐ một Năm Mới An 
Khang và Thịnh Vượng. Sau Thánh Lễ, cùng nhau chạy 
về tụ tập tại nhà  

chị PCT Thu Oanh đã có sẵn Mini Hội Truờng Văn Nghệ 
Đón Mừng Năm Mới. Sân khấu đã đuợc nhiều anh em 
trong CĐ chuẩn bị dựa trên sàn cũ của đêm Văn Nghệ 
Mừng Chúa Giáng Sinh 2008. ”Idea” của PCT Tâm muốn 
hòai bảo nhiều lắm mong làm sao cho sân khấu thật huy 
hoàng, tráng lệ để mọi nguời cùng nhau vui vẻ, đẹp đẽ đón 
mừng Năm Mới.Việc Ngà Voi nhưng quỹ thì lại dẹp lép 
nên đa số các anh chị hầu hết đều móc tiền túi mua sắm 
hoăc muợn chỗ quen biết để miễn sao cho công việc 
chung đuợc hòan thành. Có một vài vị trong CĐ đã nói lên 
và hiểu đuợc những tấm lòng hy sinh của các anh chị, như 
thế cũng đủ ấm áp tình nguời. Tuy nhiên phần Văn Nghệ 
có phần lỏng lẻo khi sắp xếp nhưng cũng chẳng ai bắt bẻ 
chê trách vì cây nhà lá vuờn mà.  
Hò Lô Tô tuy lọng cọng, nhưng vui Xuân như thế cũng đã 
là vui rồi….Mọi nguời thầm 
nghĩ nếu tổ chức vào đêm thứ 
Bảy có lẽ có nhiều nguời ở lại 
vui chơi lâu hơn…Cuộc vui 
cũng đến lúc tàn, giao thừa đến 
chỉ còn lác đác mươi nguời, lúc 
này chỉ còn các Cha, Anh chị 
Nghĩa Hạnh, Anh PCT Tâm 
Hương, A.Chị CT Bình Qúy, 
A.Chị Dũng Nguyệt, A. Chị 
PCT Thu Oanh v.v  

Thầy Minh & Lô tô
Cha con cùng nhau hét karaoke, ngòai những bản nhạc 
Mừng Xuân, LM Quản Nhiệm, Cha Minh lúc này mới có 
dịp trổ tài hát hò (lúc nãy còn đông nguời mắc cỡ muốn 
chết) nhạc nào cũng hát tuốt. Đừng Xa em đêm nay hả hát 
luôn, Không, Không… còn yêu em nữa…Mọi nguời lại 
đuợc dịp cuời bò lăn bò càng…Cười cái gì…Thiên Chúa 
là Tình Yêu mà… 

 
Chị PCT Oanh turn on phong pháo bằng điện nổ đì đẹt. 
Tất cả cùng nhau Chúc Mừng Năm Mới giữa tiếng pháo 
không mùi thuốc pháo buồn vui, mừng mừng, tủi tủi làm 
sao quên đuợc. Hẹn gặp nhau năm tới, năm con cọp. 

Winchester. 02/01/2009 
Trần Đức Dũng
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Một số hình ành trong Thánh Lễ & Liên hoan 

(Để xem thêm, mời anh chị em vào http://www.cddmlv.org) 

 

 
 

Chương trình phụng vụ: 
 
• Ca đoàn tập hát vào tối thứ 7, chúng tôi luôn chào 

đón các ca viên, anh chị em muốn tham gia vui lòng 
liên lạc anh Tâm - 951 813 5616. 

• Trước thánh lễ, ca đoàn sẽ ráp nhạc cùng cộng 
đoàn, anh chị em vui lòng đi sớm 30 phút trước 
thánh lễ. 

• Nhóm chia sẻ Phúc Âm: sau Thánh Lễ vào CN thứ 
2 hàng tháng. Luôn nhận thành viên mới. Liên lạc 
thầy Trường – 951-694-8584 

• Đọc kinh gia đình: vào thứ 7 đầu tháng. Để đăng 
ký, vui lòng liên hệ : chị Oanh - 951 375 6687 

• Giáo lý Việt ngữ: 1 giờ trước thánh lễ CN. Liên lạc: 
chị Kim 408-439-3683 

• Bí tích hòa giải: liên lạc Cha trước Thánh Lễ. 
 

Chân thành cảm ơn 
Bác sĩ Bạch 

 
Hemet Nails 

 
Đã tài trợ cho bản tin cộng đoàn 
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Thư cám ơn từ Nhóm Tiếng Vọng, một trong những nơi CĐ gửi tiền về ủy lạo hàng năm 

Kính thăm anh Bình! 
Chúc mừng Năm Mới, xin Chúa ban cho toàn thể cộng đoàn Đức Mẹ La Vang một Năm Mới Kỷ Sửu được Thiên Chúa ban cho 
nhiều sức khoẻ, hạnh phúc , an khang và trường thọ, nhất là gặp nhiều may mắn trong tình yêu của Chúa và Mẹ Maria. 
Nhóm Tiếng Vọng đã nhận đưọc $500 của Cha Trọng và cộng đoàn Đức Mẹ La Vang gởi , xin thay mặt các bệnh nhân AIDS, 
chúng tôi gởi lời cám ơn chân thành đến Cha Trọng, anh Bình cùng toàn thể các anh chị trong cộng đoàn Đức Mẹ La Vang. 
Không có sự trả ơn nào bằng xin Thiên Chúa trả công ơn bội hậu đến Cha Trọng và tất cả các anh chị. 
Chân thành cám ơn anh. 
Thân ái! 
Nguyễn Thị Vinh 
 

Chia Sẻ Mùa Chay. 
 

 Chúng ta đã vào Mùa Chay. Cũng như mọi năm, Mùa Chay bắt đầu từ thứ tư Lễ Tro và kéo dài trong 40 ngày. 40 ngày 
này nhằm chuẩn bị cho chúng ta sống mầu nhiệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, đón nhận cái chết và mừng ngày Phục Sinh 
của Người. Ngòai ra, Mùa Chay còn nhắc cho chúng ta thời gian 40 đêm ngày Chúa ăn chay cầu nguyện, trước khi công khai ra 
truyền đạo, để mặc khải cho nhân lọai sứ mệnh cứu nhân độ thế của Người. Trong Mùa Chay, Hội Thánh muốn đón nhận sứ điệp 
cứu độ với một tấm lòng quảng đại đặc biệt. Vì thế, Hội Thánh rất chú ý lắng nghe những lời của Chúa Kitô loan báo Nước Thiên 
Chúa. Lời nói cuối cùng của Người chính là cái chết trên cây thập tự để làm lễ giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. 
Vậy có ba ý tưởng chính cho chúng ta suy nghĩ và đem ra thực hành trong Mùa Chay. 
1.Thánh giá. 
 Trong Mùa Chay, mọi người chúng ta phải chú ý đặc biệt nhìn lên thánh giá để tìm hiểu thêm ý nghĩa hùng hồn mà thánh giá 
muốn nói với chúng ta. Khi nhìn lên thánh giá, chúng ta không chỉ nhớ lại những biến cố đã xẩy ra cách đây hơn hai ngàn năm mà 
còn đón nhận một bài học gửi cho thời đại chúng ta, cho người ngày nay vì “Đức Kitô hôm qua cũng như hôm nay và muôn 
đời vẫn là một” (Dt 13,8). Thánh giá của Người là một lời kêu mời mạnh mẽ thúc giục chúng ta ăn năn hối cải và thay đổi đời 
sống, vì chính Người đã bằng lòng chịu chết treo trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta, để biến đổi chúng ta từ tình trạng là 
những kẻ thù nghịch với Thiên Chúa trở nên con cái và thừa hưởng gia nghiệp muôn đời. Cho nên, chúng ta phải coi lời kêu gọi 
này là gửi đến cho mỗi người và mọi người nhân dịp Mùa Chay. Nói khác đi, sống Mùa Chay có nghĩa là nhờ Chúa Giêsu mà thay 
đổi đời sống và qui hướng về Thiên Chúa. 
2. Cầu nguyện. 
 Ý tưởng thứ hai là cầu nguyện. Trong Tin Mừng, rất nhiều lần Đức Giêsu nói đến cầu nguyện và gắn liền cầu nguyện với thay đổi 
đời sống. Phải cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa mới mong thay đổi được đời sống, vì nhờ cầu nguyện, con người chúng ta 
được lay động thức tỉnh, do đấy nhìn ra những điều cần phải thay đổi trong đời sống của mình mà ăn năn hối cải. Trong Mùa 
Chay, chúng ta phải cầu nguyện, cố gắng cầu nguyện, tìm ra thời giờ và những nơi để cầu nguyện. Cầu nguyện đưa chúng ta ra 
khỏi thái độ dửng dưng và làm cho chúng ta nhậy cảm với những điều có liên quan đến Chúa và các linh hồn. Cầu nguyện cũng 
giáo dục lương tâm chúng ta và Mùa Chay rất thích hợp cho công việc này. Trong Mùa Chay, Hội Thánh nhắc bảo chúng ta phải 
xưng tội để lương tâm được trong sạch mà sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô, không phải trong phụng vụ mà thôi nhưng 
trong cả tâm hồn nữa. 
3.Ăn chay, chia sẻ. 
Làm phúc, bố thí và ăn chay là những phương thế liên hệ mật thiết với nhau để giúp chúng ta ăn năn hối cải. Ăn chay không chỉ 
có nghĩa là bớt ăn hay không ăn mà còn có nghĩa là thắng mình, là đòi hỏi với chính mình, sẵn sàng từ chối ăn uống và chấp nhận 
hy sinh những vui thích. Và làm phúc có nghĩa là chia vui sẻ buồn với người khác, giúp đỡ người ta, nhất là những ai lâm cảnh 
thiếu thốn, phân phát cho người ta không nguyên của cải vật chất mà cả tinh thần nữa. Chính vì thế, chúng ta phải tỏ ra cởi mở đối 
với người khác, biết nhận ra những nhu cầu của họ và cảm thông những nỗi đau buồn của họ, đồng thời tìm cách đáp ứng những 
nhu cầu đó và làm cho những nỗi đau thương của họ vơi nhẹ đi. 
 Như vậy, cầu nguyện để kết hợp với Thiên Chúa đồng thời cũng hướng chúng ta tới tha nhân. Khi chúng ta đòi hỏi đối với 
bản thân và quảng đại đối với tha nhân, nhất là đối với những ai đau khổ và thiếu thốn là chúng ta sống kết hợp với Chúa Kitô 
chịu đau khổ và bị đóng đinh vì Người tự đồng hóa với họ như Người nói : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa 
hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các 
ngươi đã cho uống; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đã 
hỏi han.” (Mt 25, 35-36). Trong Mùa Chay, chúng ta thường nghe đọc : “Đây là lúc Chúa thi ân, đây là ngày Chúa cứu độ. ” 
Vậy chúng ta hãy tận dụng thời gian này vì là thời thuận tiện và là thời Chúa ban ơn để chúng ta sám hối và tin vào Tin Mừng như 
Chúa dạy : “Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1, 15) 

LM An-rê Đỗ Xuân Quế O.P. 
 

 


