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BAN CHẤP HÀNH 
CT: Vũ Thế Bình  

      951 552 5170 
PT (Nội vụ): Vũ Thị Kim Oanh  
              951 375 6687 
PT (Ngoại vụ): Nguyễn Thanh Tâm        
          951 813 5616 
Thư Ký: Mai Quang Thuận  

                   951 672 4810 
Thủ Quỹ: Vũ Thị Bạch Tuyết  

                                 951 445 9989 
BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ 

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

Vài dòng Suy tư về Mùa Xuân…sự Phục Sinh. 
 
Với nhịp sống “vội vã, tranh thủ” của đất nước “lo làm kiếm tiền” để trả bills 
hàng tháng...nên đôi khi, có thể vì sức ép của công ăn việc làm, khiến chúng 
ta quên lãng cả ngày tháng đang sống...nhưng rất may cho chúng ta; vì mỗi 
độ Thu về… là  mọi con đường, mọi công viên... “Lá vàng” rơi khắp nẻo… 
dường như nhắc khẽ cho ta là "Mùa Thu đang về đấy..." đồng thời, nó cũng 
gợi cho chúng ta nhớ lại áng thơ TIẾNG THU của thi sĩ Lưu Trọng Lư về 
hình ảnh mùa thu: 

“Em nghe chăng mùa thu… 
Lá thu rơi xào xạc 
Con Nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô..” 
(Lưu trọng Lư) 
 

Nhìn lá cây chuyển màu...ta có thể nhận ra được Mùa Thu đang về...đang 
thay áo cho những thực vật "biết làm dáng"!  
 
Thế nhưng mùa Đông thì lại khác.!  ai sống ở miền Đông của Hoa Kỳ, chắc 
hẳn có nhiều kinh nghiệm về cái lạnh buốt xương, lạnh đến thấu da thấu thịt. 
Vào mùa Đông tại đây,  cây cối trơ trụi lá…chỉ điểm tô với những vành tuyết 
trắng bám trên nhánh cây sau cơn mưa tuyết, thêm vào đó, đường xá lầy lội vì 
tuyết, xe cộ giao thông nguy hiểm vì tuyết và vì sự trơn trưọt của những chỗ 
bị đóng băng Icy; mọi sinh hoạt trở nên âm thầm trong nhà và mọi trung tâm 
giải trí đều đóng cửa…những  bông hoa tươi xinh với muôn sắc màu, hoặc 
thảm cỏ xanh tươi trong những khu vườn của dân cư vào mùa Hạ, Thu …nay 
nhường chỗ cho “Bà Chúa tuyết” cư ngụ…trắng toát một màu! 
  
Vạn vật dường  như đang “ngủ êm ấm” trong chiếc mền tuyết trắng ngần của 
Mùa Đông….Hình ảnh này làm tôi suy tưởng về sự chết…Sự chết cùa Đức 
Kitô trong mộ đá…và sự Phục sinh vinh quang của Ngài theo như các Thánh 
Sử đã ghi lại trong Kinh Thánh. (Matthêu chương 28, Mác-cô chương 16, 
Luca chương 24 và Gioan chương 20) Từ trong cõi chết, Ngài đã Phục 
Sinh...sự chết không còn làm chủ được Ngài. Trong cuộc chiến đấu giữa tử 
thần và sự sống: Ngài chiến thắng diệu kỳ...Sự chết lùi về phía sau trước Ánh 
Sáng Huy hoàng của Ngày Phục Sinh:                       

 
Chúa Kitô chiến thắng Vinh Quang...ALLELUIA, ALLEUIA, ALLELUIA... 
 
                                                                                           (Xem tiếp trang 2…) 

Sinh Hoạt Trong Tháng 4 
Chủ Nhật, 05 Lễ Lá .  
Thứ Năm 09 Thánh Lễ Tiệc Ly. 
Thứ sáu Tuần Thánh 10. Ăn chay 
kiêng thịt.  
Thứ Bảy 11. Lễ Vọng Phục Sinh. 
Chủ Nhật 12. Lễ Phục Sinh.  
Chủ Nhật 19. Kính Lòng Thương 
Xót Chúa.  
 

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 4, 2009 Phục Sinh 
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Thực vật trong thế gìới tự nhiên cũng theo qui luật “chết đi và sống lại” mỗi năm theo chu trình biến thái tự nhiên. - “Yên 
nghỉ và Phục sinh” Thật đúng như vậy, sau mùa Đông giá buốt, cây cối thực vật và những gốc hoa…im lìm trong tuyết, 
tưởng chừng như Chết rồi…Nhưng không phải thế, khi Mùa Xuân vừa bắt đầu,, khi Ông mặt trời vừa ló rạng… thì những 
mầm non từ các nhánh cây khô nảy mầm non, những gốc hoa tàn lụi…nay bật mầm sống xanh tươi chờ ngày kết nụ đâm 
bông tươi tắn…thật tuyệt diệu cho sự biến chuyển của tạo vật. 
 
Suy nghĩ về đời sống mình, tôi cảm nghiệm được “cái chết” hằng ngày mà tôi phải chấp nhận để đánh đổi “sự sống vươn 
lên” từng ngày: chết đi cho sự sai lầm trong hành động, lời nói hoặc suy tưởng, chết đi với tính ích kỷ, tham lam, phán 
đoán sai lầm, chết đi với cá tính ươn lười và vô kỷ luật, vô trách nhiệm trong lời nói hoặc trong hành động…v.v… 
Tôi phải trải qua “cái chết” để rồi mới có thể bước đến “sự sống”. Phúc âm cũng ghi rõ rằng: “Nếu hạt lúa mì gieo xuống 
đất mà không thối đi, thì nó chẳng sinh hoa trái.”  Cũng vậy, con người nếu không biết nhận thiếu sót, sai lầm mà mình 
làm…thì không thể tiến xa hơn trên con đường “hoàn thiện chính mình”.   
 
Trong một bài ca cũng nói nên sự khôn ngoan phải đuợc rút ra từ kinh nghiệm đau thương trong cuộc sống:  “Ai nên 
khôn…không khốn một lần…” 
 
Với hình ảnh Mùa Xuân, các chồi non … sức sống vươn từ những nhánh cây, và cùng với hình ảnh “Chúa Phục Sinh” từ 
nấm mồ…mời gọi tôi vùng dậy, bước ra khỏi sự sai lầm- yếu đuối- hoặc tật cố hữu của bản thân mình… để “Vươn cao” 
lên trong chiều kích trưởng thành, thánh thiện và thành công trong cuộc sống Nhân Sinh. 
 
Cầu chúc mọi người vui hưởng nguồn Ân thánh của Mùa Chay và cùng Chúa Phục Sinh đập tan xiềng xích của sự ác, của 
tội lỗi, của bóng đêm…ALLÉLUIA. 
 
Joseph Minh Nguyễn, SVD 

Vài dòng Suy tư về Mùa Xuân… 
sự Phục Sinh 

 Hôm nay, trong không khí của ngày tĩnh 
tâm, mọi người nhớ lại chặng đường thương khó 
Chúa đã đi qua thể hiện qua lời giảng giải của cha 
quản nhiệm, những giây phút sâu lắng, mọi người 
chăm chú để tâm xem xét lại lòng mình, dõi theo 
bước khổ nạn của Chúa đã gánh chịu vì tội lỗi 
con người. Bài ca “ Con nay trở về “ thúc dục mọi 
người cùng hồi tâm và rồi “Giọt lệ thống hối” đã 
đưa con người mạnh dạn ăn năn hướng tâm hồn 
về cùng Thiên Chúa. Sau đó mọi người đã cảm 
nhận được tình yêu bao la của Thiên Chúa nên 
tham dự thánh lễ một cách sống động, trang 
nghiêm và sốt sắng. Đặc biệt ngày này, trong 
niềm hân hoan mừng kỷ niệm 18 năm Linh Mục 
của Cha Giuse Nguyễn-Trọng đồng thời cũng 
mừng kính Thánh Cả Giuse quan thầy của Cha, 
Thày Minh, các gia trưởng, các anh và các em 
nhỏ, mồi người dều nhận được một bông huệ 
trắng tượng trưng cho sự trong sạch, trung tín và 
khoan nhu… được làm ra do bàn tay khéo léo của 
chị Ngọc Liên .  

(Xem tiếp trang 4: Mừng 18 Năm…) 

Mừng 18 Năm Linh Mục Cha Giuse Nguyễn Trọng 
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Thư cám ơn từ Việt Nam 

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ Feb, 11th, 2009  

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ xin chân thành cám ơn lòng quảng đại đóng góp của Quý Vị với số hiện kim là $602 để giúp cho những nạn 
nhân lũ lụt ở Việt nam 2008. Chúng tôi sẽ gởi số tiền quý vị đóng góp về Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua Ủy Ban Bác Ái Xã Hội- Caritas, để nhờ Ủy 
Ban cùng làm việc với các cơ quan khác phânphối và trợ giúp các nạn nhân và gia đình. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý Ân Nhân và lòng quảng đại 
của quý vị.  

LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm 

Kontum ngày 6 tháng 2 năm 2009 

Kính thăm Cha Giuse Trọng và Cộng Đoàn  

Chúng con ở Tổ Ấm Vinh Sơn 2, thôn Kon Haachôt phường Thống Nhất – Kontum. Trong những ngày chuẩn bị đón xuân Kỷ Sửu vừa qua, chúng con có 
nhận được 500USD của Cha và các ân nhân gửi do Ỹa Mẹ chuyển để giúp chúng con có thêm ngân sách để chăm lo cho đời sống các chác đang sống ở Tổ 
Ấm Vinh Sơn 2 của chúng con. 

Chúng con xin chân thành tri ân Cha Giuse và tất cả quý ân nhân sức khoẻ và bình an. 

Thay mặt cho các nữ tu và tất cả các cháu trong Tổ Ấm Vinh Sơn 2. 

Soeur Jeanne Gông.  

 
                Phục Vụ           Chia Sẻ Yêu thương  Sống Khiêm nhường                 Sống trong Đức Tin 

Cha Antôn Đinh Bá Cẩn trong kế hoạch tìm nguồn nước sạch để cho dân chúng sử dụng. Tìm chưa ra phải về nhà thờ bằng lá cỏ tranh dâng 
Thánh Lễ. Đức Tin và món ăn tinh thần quan trọng hơn. 

Kontum, ngày 03 tháng 02 năm 2009 Kính thăm Cha và quý ân nhân, 

Thưa Cha và quý ân nhân, nhân dịp đầu năm mới Kỷ Sửu 2009, Hội Dònh Ảnh Phép Lạ Kontum và các em Cô Nhi Vinh Sơn 1 xin gửi đến Cha và quý ân 
nhân lời chào thăm sức khoẻ, chúc mừng tuổi mới Cha. Chúng con xin chân thành kính chúc Cha và quý vị một năm mới An Khang thịnh Vượng, sức 
khoẻ dồi dào và một mùa xuân tràn đầy niềm vui, sự bình an của Thiên Chúa Tình Yêu. Thưa Cha con đã nhận được món quà Cha gửi cho các em cô Nhi 
Vinh Sơn 1. con xin đại diện các em xin thành kính cám ơn Cha nhiều. các em Cô Nhi Vinh Sơn 1 luôn tri ân tấm lòng quảng đại, hảo tâm của Cha và quý 
ân nhân qua lời cầu nguyện hàng ngày. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu và chúc lành cho những công việc từ thiện và bác ái của Cha và quý ân nhân. 
Kính xin Cha và quý ân nhân tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ các em Cô Nhi Vinh Sơn 1 cũng như Hội Dòng chúng con trong những ngày tháng tới. Một 
lần nữa, chúng con xin chân thành cám ơn Cha và quý ân nhân. Kính chúc Cha và quý vị tràn đầy niềm vui, sức khoẻ và bình an trong năm mới này, xin 
đức mẹ Ảnh Phép Lạ cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho Cha và quý vị, xin mọi công việc của Cha và quý vị gặp nhiều may lành trong suốt 
năm mới này.  

Kính thư Thay mặt Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum và các em Tổ Ấm Cô Nhi Vinh Sơn 1 

Nữ Tu Imelda Y. Biut 
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Mừng 18 Năm Linh Mục Cha Giuse Nguyễn Trọng 
           
 
 

Sau thánh lễ, mọi người đã thẳng tiến về khuôn viên gia đình anh chị Thu Oanh tìm một chỗ đậu xe và đi vào khu vực tổ chức, mọi thứ 
đang được bày biện sẵn sàng, đây nồi bún bò lớn đang sôi và bốc mùi thơm nghi ngút, phải kể đến tài nấu nướng trứ danh của chị Thu 
Oanh và chị Bình Quý, kế đó còn dự trữ một nồi bún mọc nho nhỏ để những ai bị dị ứng không ăn dược thịt bò thì đã có nó thay thế, bên 
cạnh là rổ bún to đùng của anh chị Chuẩn Nguyệt, đã được thực hiện từ sớm, gần ngay bên dươc bày biện gọn gàng là món gỏi đồ biển hấp 
dẫn và món kim chi của anh chị Đại Hoa, kế bên là món bánh bèo bắt mắt của bác Linh Hân đã làm mọi người liên tưởng món ăn xứ 
Quảng, liền theo đó với món bò tái chanh đặc biệt của anh chị Tâm Hương mà khi ăn vào mọi người cảm nhận vị ngọt và mềm của thớ thịt 
đã được chất chua của chanh biến đổi . Bạn chịu khó bước vào một chút, nồi hột vịt lộn nóng hổi của anh chị Nghĩa Hạnh khói đang bay là 
đà, ai nhanh tay được thưởng thức trọn vẹn cái vị mềm dịu mà khi ăn chung với rau răm cùng chấm chút muối tiêu thì không thể chê vào 
đâu được, tiếc rằng rất nhiều người chậm chân không được thưởng thức món độc đáo ấy. 
              Khi mọi người đã đến tương đối khá đông, anh chủ tịch mời Cha ban phép lành của ăn, liền sau đó thì như một dòng chảy, những 
món ăn lại tiếp tục mang đến, đây món bánh tiêu và bánh xu của gia đình chị Hà, các thanh niên và các em bé rất thích món bánh xu cắn 
vào ngọt lịm và thơm mùi sữa ngọt. Sau khi của ăn đã được làm phép thì két bia  Heineken của bác Tuấn Hương mang lại từ tối hôm trước 
đã nhanh chóng đưa chuyền đến mọi người chung quanh, khi Cha đã an vị, một chai rượu XO (đã trên 25 năm) mà anh chị Ngộ Viên có 
nhã ý mang tặng nhân ngày đáng ghi nhớ của Cha đã nhanh chóng khui ra rồi rót mời đến Cha , Thày các bác, các anh cùng nâng ly chúc 
mừng 18 năm dấn thân phục vụ, ngay lúc đó anh chị Sương Thoại đã mang lại một hộp gà chiên bơ nóng dòn , mọi người lục tục kéo tới 
chiếu cố tận tình dáp lại công lao chờ đợi cả mấy chục phút ở nhà hàng của anh chị mới mang về được . Khoảnh khắc ít phút sau đó thì kìa: 
Hai mẹ con chị Khôi Tuyết lại khệ nệ mang vào 8 hộp pizza lớn chất chứa mùi vị thơm nồng của đặc sản xứ Ý thơ mộng, lần này không 
những các chàng trai, các nương tử mà cả các em nhỏ cũng nhanh chóng tìm đến để được hưởng trọn vẹn cái dòn tan của bánh pizza. Ai đa 
từng yêu quê hương đất nước, gắn bó với xóm làng những tình tự thắm thiết ấy được thể hiện rõ nét trong những dịp lễ tết, những vụ mùa 
hội hè đình đám mọi người có dịp đến với nhau, với niềm vui chia xẻ đã bỏ công lao thực hiện những món ăn mình ưa thích, cùng mang 
đến chia ngọt xẻ bùi với nhau. Từ góc ngoài nơi cây nêu đã đươc dựng nên trong dịp tết, còn có món ăn truyền thống mà người Mỹ dễ dàng 
chấp nhận là chả giò, chỉ vì muốn mọi người thưởng thức cái nóng hổi dòn tan nên thực hiên chiên ngay tại chỗ, nhưng vì điện đóm trục 
trặc, do đó không đáp ứng dược như ý nguyện của anh chị Thuận Lan, tuy vậy ai cũng dược mời ăn thử và đã cảm thấy hài lòng vì mọi món 
ăn đều được nếm qua, ngay lối ra vào sát cửa nhà chị Thu Oanh, còn có món bò bía của anh chị Hùng Kim, dù bận rộn công việc trong 
ngày Chúa nhật, chị cũng ráng gop một tay với mọi người, Người viết tường thuật cũng không quên một món ăn chơi thuần túy dân tộc: gỏi 
đu đủ tuyệt vời do chị Bội mang tới, cũng xin nói thêm, gia đình chị Bội tuy chưa gia nhập cộng đoàn dân Chúa, nhưng với tình đồng 
hương tràn ngập thương mến, mỗi lần có tổ chức hội ngộ là chỉ cần chị Ngọc thông báo, tức thì có gia đình chị Bội đến góp một tay. Ai đã 
ăn no nê cũng có thể múc một chén chè chuối ngọt ngào xen lẫn mùi dừa thơm do tài chế biến của anh chị Ngọc Liên. 
            Trời đã về chiều, những tia nắng nhạt nhòa trên mái đã làm dịu đi cái oi bức trong căn nhà ny lông, trong những giây phút này, khi 
mà mọi người đã ăn uống no say, thì chiêc bánh mừng anniversary đã được trịnh trọng mang ra, với hương vị ngọt ngào gói trọn tâm tình 
của 18 năm hồng ân mà Chúa đã trao ban cho Cha để Cha đem Lời Chúa, tình thương và nguồn yêu mến đến cho mọi người, chiếc bánh do 
anh chị Trí Thủy đã hưởng ứng lời mời gọi của ban tổ chức gởi tặng cùng với những chén dĩa, muỗng nĩa nhựa được dùng trong bữa ăn. 
             Trên sân khấu đơn sơ, Thày Minh luôn năng động trong vai trò vừa là nhạc trưởng vừa là MC đã dẫn dắt mọi người hòa mình cùng 
thưởng lãm những bản nhạc hay, mang đậm tình tự quê hương với những lời chúc mừng thân ái đến Cha và mọi người,khi chiếc bánh được 
cắt ra, các anh chị trong ban đại diện quây quần quanh Cha, chúc mừng và hứa luôn sát cánh cùng Cha vì Cha luôn săn sóc đoàn chiên nhỏ 
bé này, chính tâm tình yêu thương ấy Cha đã dành cho chúng ta như những dĩa bánh nhỏ được trao tay đến hết mọi người cái ngọt ngào 
đậm đà hương vị yêu thương tượng trưng cho trái tim rộng mở của Cha được truyền lan đến mọi người. 
             Càng về khuya, khi bóng tối đã tràn ngập đó đây, một số đông các bác các anh chị đã trở về mái ấm gia đình để chuẩn bị cho tuần 
lễ lao động kế tiếp, nơi bàn ăn trong khu vực nhà bếp còn một số ít anh chị còn ngồi với Cha, trò truyện thân mật cho tới gần nửa đêm rồi 
chia tay trong sự lưu luyến và chúc nhau mợt giấc ngủ an lành. 
 
Giuse Mai Quang Thuận 

Số thu: 
 
Năm 2008 còn …….. 7.00 
Tháng 1 ...………. 425.00 
Tháng 2 ………….348.00 
Tháng 3 ………….226.00 
Lôtô dịp tết ……....143.00 
Ngày 15/3 ………..320.00 
--------------------------------- 
Tổng cộng  …….. 1469.00 

Số chi : 
Tạ lễ cha khách, cha Minh ………………… …………………………….300.00 
Xăng 3 tháng cha Trọng, thày Minh (tháng 12/08 + tháng 1 + tháng 2) …600.00 
Gởi mừng dòng Xitô (lễ bổn mạng Giuse)………………………………..200.00 
Tặng vật mừng cha Trọng khấn dòng 25 năm  …………………………….65.00          
Hoa card thăm chị Đỉnh ……………………………………………………..8.00 
Hoa thăm bác Tuấn gái ……………………………………………………...7.00 
Ngày 15/3 mừng cha Trọng ……………………………………………....200.00 
Ngày 15/3 mừng  thày Minh ……………………………………………...100.00 
Mua bó hoa huệ tây chúc mừng lễ Quan thày Cha ………………………….8.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tổng số chi ……………………………………………………………...1488.00 
                
Số tiền chi lố : 1488.00-1469.00  = -19.00 

Báo cáo quỹ cộng đoàn 


