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BAN CHẤP HÀNH 
Chủ Tịch: Ô. Vũ Thế Bình  

951 552 5170 
P. Chủ Tịch (Nội vụ): Bà Vũ Thị Kim Oanh  

951 375 6687 
P.Chủ Tịch (Ngoại vụ): Ô. Nguyễn Thanh Tâm  

951 813 5616 
Thư Ký: Ô. Mai Quang Thuận  

714 474 8648 
Thủ Quỹ: Bà Vũ Thị Bạch Tuyết  

951 445 9989 
BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ 

Phụng Vụ: Mai Quang Thuận 
Giáo Dục: Lý Kim  
Ca Đoàn: Nguyễn Thanh Tâm 
Kỹ thuật: Nguyễn Minh Hiếu

Thư ngỏ của Cha Quản Nhiệm 
 
Quí Ông Bà và Anh Chị Em thân mến, 
 Thứ Tư Lễ Tro vừa rồi đã đưa Giáo hội chúng ta vào Mùa Chay. Hết 
rồi những ngày tháng “Mardi Gras”, ăn uống say sưa đình đám và hết rồi 
những ngày tháng sống chìm trong u mê xác thịt.  Mùa Chay là mùa thanh 
luyện tâm hồn cũng như thể xác để chuẩn bị chúng ta hiệp thông vào sự 
thương khó của Chúa Giêsu và tạo cho chúng ta thành những con người mới 
trong Đức Kitô Phục Sinh. Vậy một lần nữa trong Mùa Chay này chúng ta 
hãy ăn chay hãm mình để cho cơ thể cường tráng và khỏe mạnh, sám hối cầu 
nguyện để cho tâm hồn được thanh sạch và thánh thoát, làm việc bố thí cho 
những người nghèo khó để được vui tươi và hạnh phúc.   
 Đương nhiên Mùa Chay không phải là bốn mươi ngày sống trong đau 
khổ, cũng không phải là bốn mươi ngày sống trong ủ dột sầu thảm.  Đây là 
những ngày tháng sống đầy nghị lực và đầy ý chí để vượt qua thân xác yếu 
hèn và tâm hồn ích kỷ đầy tội lỗi và rồi vươn tới sự cùng đích của kiếp nhân 
sinh, đó là Chân Thiện Mỹ trong Đức Giêsu Kitô. 
Ngày Chúa nhật thứ 3 Mùa Chay (15/3), Cộng đoàn chúng ta sẽ tổ chức một 
buổi tĩnh tâm vào lúc 12:30 PM.  Xin mời quí ông bà và anh chị em sắp xếp 
thời giờ đến tham dự đông đảo.  Đây là dịp tốt để chúng ta sống hiệp thông 
với Chúa Giêsu thương khó. 
 Không phải vì vậy mà chúng ta mất đi niềm vui, không tổ chức 
những ngày lễ sinh nhật hay lễ bổn mạng cho người thân trong gia đình cũng 
như trong Cộng đoàn. Trong Mùa Chay này Giáo hội vẫn mừng các lễ bổn 
mạng, đặc biệt lễ Thánh Cả Giuse (19/3), bổn mạng Giáo hội Việt Nam thân 
yêu của chúng ta,  bổn mạng các gia trưởng và và rất nhiều người trong Cộng 
đoàn trong đó có Thầy Minh và Cha Quản nhiệm.  Ngày 16 tháng 3 tôi sẽ 
mừng lễ kỷ niệm 18 năm trong sứ vụ linh mục. Đây là những dịp lễ trong 
Mùa Chay giúp chúng ta biết ơn Thiên Chúa, biết ơn mọi người, giúp chúng 
ta có một cuộc sống khiêm hạ dấn thân hơn, và cuối cùng giúp chúng ta thấu 
hiểu mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu trong đời sống và ơn gọi của 
người Kitô hữu chúng ta.   
 Xin chúc quí ông bà và anh chị em có một Mùa Chay thánh thiện và 
hạnh phúc. 

Joseph Nguyễn Trọng, SVD 
 

Hoạt Động Trong Tháng: 
Thứ 7: mùng 7 đổi giờ, nhanh hơn 
1 giờ. 
Thứ 2: ngày 16 kỷ niệm 18 năm 
chịu chức của cha Quản nhiệm 
Thứ 5: ngày 19 Kính Thánh Cả 
Giuse. 
Thứ 4: ngày 25 Lễ truyền tin. 
Kiêng thịt các thứ sáu trong mùa 
chay. 
Ăn chay kiêng thịt thứ sáu tuần 
thánh. 

Bản Tin Cộng Đoàn 

Cộng Đoàn Công Giáo Đức Mẹ La Vang Winchester 
Linh Mục Quản Nhiệm: Joseph Nguyễn Trọng,SVD 

Nhà thờ tạm: góc đường Winchester & Briggs (phiá sau Moose Lodge) 
Email:cdducmelavangwinchester@yahoo.com 

http://www.cddmlv.org

Tháng 3, 2009 Mùa Chay 

 
Chủ Nhật (02/08/09), Giáo phận San 
Bernadino đã tổ chức lễ mừng 25, 50 
năm khấn dòng cho các tu sĩ nam nữ 
tại nhà thờ chánh tòa. Trong đó có Cha 
Quản Nhiệm mừng 25 năm khấn dòng. 
CĐĐMLV nguyện xin Thiên Chúa gìn 
giữ & ban phúc để ngài vững bước 
trên con đường đã chọn. 

Trong số này: 
• Suy niệm mùa chay, trang 2. 
• Chia tay gia đình anh Thư ký Trần Đức Dũng, trang 2. 
• Thư cảm ơn của Lm. Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD., trang  3. 
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Không nên xét đoán và kết án người khác. Chỉ THIÊN CHÚA là Vị Thẩm Phán duy nhất có toàn quyền và là Đấng 
Chí Công. (Maria Agatha Simma) 
 

Câu chuyện: Bánh của tôi đâu? 
 “Tại sân bay trong cho một chuyến đi xa. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh,  tôi tới một cái bàn trống 
ngồi để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ đợi máy bay.  
 Khi đang đọc tờ báo buổi sáng, tôi nhận ra có người đang sột soạt gì đó ở bàn mình. Hé nhìn từ phía sau tờ báo, 
tôi thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự đang với tay lấy bánh của tôi rồi bỏ vào miệng. Không ầm ĩ, tôi chỉ nghiêng mình 
để lấy một cái cho mình. Hai phút sau, tôi lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng kia lại lấy thêm bánh để ăn. Cho đến lúc cả 
hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói, tôi đã tức giận hết sức nhưng vẫn không nói được câu nào. Rồi chàng trai 
bỗng bẻ cái bánh cuối cùng làm hai, đẩy một nửa về phía tôi và ăn nửa còn lại, rồi bỏ đi. Lát sau, khi loa phóng thanh gọi 
và yêu cầu mọi người lên máy bay. Khi máy bay lên cao, tôi vẫn còn bừng bừng cơn giận… Các bạn hãy thử tưởng tượng 
sự xấu hổ của tôi khi tôi mở túi xách ra và khám phá ra rằng gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong đó. Thì ra từ 
nãy tới giờ tôi đã ăn bánh của người khác. Chàng trai kia đã chia sẻ với tôi đến miếng bánh cuối cùng. Thật là một con 
người tốt bụng.” 
 Câu chuyện cho thấy cái nhìn của chúng ta về người khác không luôn chính xác, thậm chí nhiều khi còn nhầm lẫn 
nữa. Vì thế đừng xét đoán, kết án. Và sẵn sàng thay đổi cái nhìn của mình khi chúng không đúng với sự thật. Quan trọng 
hơn nữa, nếu chúng ta muốn có những thay đổi lớn trong cuộc đời mình thì trước hết phải thay đổi cách nhìn về người 
khác. Hãy đeo cặp kính khác rồi mọi sự sẽ thay đổi theo ta.  

Suy niệm: “Đừng xét đoán để khỏi phải xét đoán” 
• Không phải việc ta xét đoán hành vi cử chỉ người khác: quyền đó phải trả lại cho một mình Thiên Chúa là quan tòa 

tối cao của muôn người. 
• Ta rất dễ lầm lạc khi xét đoán vì “người đời xét đoán theo vỏ ngoài, chỉ có Chúa thấu triệt tâm can”. 
• Hãy thi hành đức “bác ái độ lượng”, hãy tưởng nghĩ điều hay, điều tốt cho người khác và hãy tha thứ để đáng được 

Chúa thứ tha lầm lỗi ta. 
• Lạy Chúa, xin cho con chuyên lo xét mình con hơn là tò mò xét việc người, để đáng được Chúa tha thứ trong ngày 

công phán. 

Suy Niệm Mùa Chay:  
Đừng Xét Đoán Người Khác. 

 Ngày 23 tháng 2 năm 2009 vừa qua, 
anh chị em trong Ca Đoàn (To Gan) và một số 
thân hữu ghé đến nhà anh chị Thuận Lan dự 
buổi chia tay gia đình anh chị Dũng Nguyệt sẽ 
rời Cộng Đoàn trở về lại Florida vào ngày 02 
tháng 3 này. 
Trong bầu không khí thân mật, ấm cúng và đầy 
lưu luyến ai nấy đều vui vẻ chào hỏi và truyện 
trò hàn huyên. Mở đầu, thày Minh đã đại diện 
cho Cộng Đoàn cám ơn anh chị Dũng Nguyệt 
đã tận tình phục vụ Cộng Đoàn trong suốt thời 
gian qua, nhất là trong dịp lễ Giáng Sinh và Tết 
cổ truyền dân tộc. Đáp lời anh Dũng đã cảm 
nhận được những tình cảm quý báu mà toàn thể 
Cộng Đoàn đã dành cho gia đình anh chị. Cảm 
thông tha thiết, mỗi người cố gắng hát tặng một 
bài làm cho bầu khí luôn luôn sôi đông. Anh 
Bình đã thay anh Dũng rót rượu và mời từng 
người cạn chén ly bôi.  

(Xem tiếp trang 4: Chia tay…) 

Chia Tay Gia Đình Anh Chị Dũng – Nguyệt 
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Kính thưa ông Vũ Thế Bình và toàn thể quý ông bà anh chị em trong Cộng Đoàn Đức Mẹ La 
Vang. 
Trước hết, con xin gửi đến ông Chủ Tịch và quý ông bà anh chị em lời cầu chúc sức khoẻ, sự bình 
an, niềm an vui và hạnh phúc trong cuộc sống, đặc biệt là trong Mùa Chay Thánh này. Thứ đến, 
con chân thành xin lỗi vì đến hôm nay con mới viết thư cám ơn quý ông bà anh chị em trong Cộng 
Đoàn Đức Mẹ La Vang. Thú thật, đến hôm nay con mới có được địa chỉ và biết được món quà mà 
con nhận được qua cha Nguyễn Trọng là đến từ sự chia sẻ của quý ông bà anh chị em. Thứ lỗi cho 
con nhé! Sau đây con xin được giới thiệu về con: Con là Lm. Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD, hiện 
đang phụ trách một cộng đoàn Truyền Giáo và một vùng truyền giáo ven thành phố Nha Trang gần 
miền núi, một vùng đất cằn khô và đời sống dân cư còn nghèo nàn và vất vả. Dịp Giáng Sinh và 
Tết Nguyên Đán vừa qua, con có nhận được một món quà (500 USD) từ cha Nguyễn Trọng để làm 
quà Giáng Sinh, Quà Tết cho những người gìa neo đơn, bệnh tật và cho các gia đình nghèo khó. 
Con và anh em trong cộng đoàn rất vui vì nhận được tiếp tay, chia sẻ và ưu ái của ông bà anh chị 
em. Đó là nguồn động viên vật chất cũng như tinh thần cho chúng con  trong công việc rao giảng 
và sứ vụ truyền giáo cho bà con vùng sâu vùng xa. Một lần nữa con thay lời cho anh em trong 
cộng đoàn, cho bà con nghèo khó và bất hạnh hết lòng tri ân và cám ơn tấm lòng quảng đại và yêu 
thương chia sẻ của quý ông bà anh chị em trong Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang.  
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành và nâng đỡ quý ông bà anh chị em trong cuộc sống 
và trong công việc. 
Thân ái trong Ngôi Lời, Con Lm. Anton Nguyễn Phi Tiến, SVD 
 

Thư cảm ơn của LM An-tôn Nguyễn Phi Tiến, SVD 

Lễ an táng Hồng Y Phạm Đình Tụng 

TÓM TẮT TIỂU SỬ  
 

  Sinh ngày 20-05-1919 tại Cầu Mễ, Yên Mô,   
  Ninh Bình 
  Nhập Tràng Tập Hà Nội: 1929 
  Học Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên: 1933 - 1939 
 
Học Đại chủng viện Xuân Bích: 1940 – 1945 
Học tại Dòng Chúa Cứu Thế: 1945 - 1949 
Thụ phong Linh Mục: 06-06-1949  
Chính xứ Hàm Long: 1950 – 1955 
Giám đốc Chủng viện Gioan: 1955 
Được tấn phong Giám mục Bắc Ninh: 15-08-1963 
Nhận chức Tổng Giám Mục Hà Nội: 23-04-1994 
Nhận mũ Hồng Y: 26-11-1994 
Giám quản Lạng Sơn: 1998 
Bệnh nặng: 03-2006 
Về Nhà Cha: 22-02-2009 
 

   Cáo Phó Đức Hồng Y Phaolô-Giuse Phạm Đình Tụng 
Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội kính báo : 
Đức Hồng Y Phaolô-Giuse PHẠM ĐÌNH TỤNG nguyên Tổng Giám mục Hà Nội đã được Chúa gọi về lúc 
10 giờ 10 phút sáng ngày 22-02-2009. Hưởng thọ 90 tuổi.  
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse kính mến được mau chóng về hưởng Tôn 
Nhan Chúa. 
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Nhà Giữ Trẻ 
Vùng Temecula (FWY 15& 79) 
Đã Hoàn tất các lớp Giữ trẻ, Cấp 
cứu, An toàn, Phòng ngừa. 
Nhà mới, rộng thoáng, yêu trẻ và 
tận tâm. Liên hệ Chị Viện. 
951 864 9989 hoặc 626 693 9686

  

Nông Trại Vịt Cồ 
Chuyên môn sản xuất hột vịt lộn. 
Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba: 951 926 9986 
  951 786 8693 

Nhà Hàng Mê Kông 
River Restaurant 

Với các món Tàu . Thái . Việtnam 
41377 Margarita Rd # F108, Temecula 
                 951 719 3178 

Quảng cáo thương mại của Giáo dân: 

Chuyên Viên Địa Ốc 
Christopher Phan  

951 816 2889 
Email: cphan@aklrealty.net 

1307 W. 6th St., # 224 Corona 

(Tiếp theo trang 2, Chia tay…) 
 Phải công nhận thày Minh đã làm cho 
ngày tạm biệt đầy đủ ý nghĩa và tràn 
ngập mến thương khi thày đứng mấy 
tiếng đồng hồ đánh đàn và điều hợp rất 
ăn ý nhịp nhàng. Mọi người đều bày tỏ 
đây chỉ là buổi chia tay tạm thời, riêng 
chị Tuyết đã hát lên bài Tung Cánh 
Chim Tìm Về Tổ Ấm với mong muốn 
có ngày gia đình anh chị sẽ đoàn tụ lại 
với Cộng Đoàn. 
Sau khi thưởng thức những món ăn 
ngon do các chị trổ tài nấu nướng 
mang lại, là màn ca nhạc tưng bừng vui 
nhộn suốt thời gian mấy tiếng còn lại 
khiến thày Minh bấm phím đàn mỏi tay 
còn mấy đầu ngón tay thì sưng đỏ. 
Cuộc họp mặt nào rồi cũng phải tàn và 
mọi người  ra về trong niềm thương nỗi 
nhớ và chúc đến gia đình anh chị Dũng 
Nguyệt lên đường gặp những điều tốt 
đẹp nhất. 

 
Mai Quang Thuận  


