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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: Mai Trí 

Vài dòng Suy tư về ngày Hiền Mẫu. 
 
Quí Ông Bà và Anh Chị Em thân mến: 
Vào độ tiết Tháng Năm này  chắc hẳn  mọi người có dịp thưởng thức 
các loại hoa đang khoe sắc khắp núi đồi, hai bên vệ đường, và đặc biệt 
trước và sau sân nhà.  Không còn gì bằng khi chúng ta chiêm ngắm  
một cành hoa nở sắc tươi thắm và hít vào khi quản hương thơm nồng 
nàn của nó.  Những giây phút đó chúng ta có thể quên đi tất cả những 
phiền muộn của kiếp nhân sinh mà chìm đắm vào cõi huyền nhiệm của 
Đấng Tạo Hóa.   Đây cũng là giây phút cầu nguyện linh thiêng vậy.    
Vì vậy chúng ta không ngạc nhiên khi Giáo hội dành riêng Tháng Năm 
để kính Đức Mẹ Maria.  Chúng ta không những dâng lên Mẹ lời kinh 
tiếng hát mà còn những đóa hoa muôn sắc tươi xinh cắt hái bởi bàn tay 
nâng niu trìu mến từ núi đồi, cánh đồng, trong sân vườn, và ngay cả 
bên vệ đường.  Ôi huyền nhiệm! Ôi linh thiêng!  Từng đóa hoa dâng 
lên  Mẹ là từng giây phút kiếp con người quyện vào không gian thần 
thánh.  Chúng ta thật sự trở nên một với Mẹ để tôn thờ và ngợi ca 
Thiên Chúa. 
Trong Tháng Năm chúng ta cũng có dịp để mừng ngày Hiền Mẫu, 
Mother’s Day.  Ai sinh ra đời cũng có mẹ có cha.  Người mẹ vẫn là 
người có công mang nặng đẻ đau, có công nuôi dưỡng, và có công dạy 
dỗ chúng ta nên người.  Ngày Hiền Mẫu (10/5)  là dịp nhắc nhở mỗi 
người chúng ta phải báo hiếu cha mẹ mỗi ngày trong cuộc sống với tất 
cả khả năng mà chúng ta có được, đặc biết phải luôn cầu nguyện cho 
các ngài. 
Trong Tháng Năm này Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang phải chào tạm biệt 
Thầy Trường.  Sau một năm thực tập mục vụ tại Giáo xứ St. Catherine 
of Alexandria, Temecula, Thầy sẽ lên đường trở về Đại chủng viện ở 
San Antonio, Texas để hoàn thành chương trình thần học.  Theo 
chương trình Thầy sẽ được lãnh nhận thánh chức phó tế vào tháng 12 
năm này và thánh chức linh mục vào tháng 5 năm sau.  Thay mặt Cộng 
đoàn Đức Mẹ La Vang xin có lời chân thành cám ơn Thầy Trường đã 
hy sinh thời gian giúp Cộng đoàn thăng tiến đời sống đạo đức qua việc 
chia sẻ Lời Chúa hàng tháng. Cộng đoàn sẽ đợi chờ trong niềm vui và 
cầu nguyện khi Thầy trở về để dâng lễ đầu tay cho Cộng đoàn của một 
tân linh mục.   Diễm phúc lắm thay!  
 
Joseph Nguyễn Trọng, SVD 

Sinh Hoạt Trong Tháng 5 
Chủ Nhật, 10 Ngày Hiền Mẫu.   
Chủ Nhật 17 Lễ  Chúa Giêsu lên 
trời.  
Chủ Nhật 31 Chúa Thánh Thần  
hiện xuống.  
  
 
 

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 5, 2009 (Tháng Hoa) 

Lòng Mẹ 
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Thư cám ơn từ Việt Nam 
 

  

March 26, 2009 
 
Kính thưa toàn thể quý ông bà anh chị em trong Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang. 
Con xin gửi đến qúy ông bà anh chị em lời cầu chúc sức khỏe, sự bình an, niềm 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 qúy 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 qúy 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 già 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 qúy ông bà anh chị em trong Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang.  
Xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành và nâng đỡ quý ông bà anh chị em trong cuộc sống và trong cộng việc. 
Thân ái trong Ngôi Lời, Con Lm. Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD 
 
Kính thưa ông Vũ Thế Bình và Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang. 
Con là người mạn phép đại diện nhóm Vãng Gia tại VN, nhóm đã được ông giúp cho số tiền vừa qua trong công 
việc phụng sự tha nhân, bằng tiếng gọi tình thương bao la của Chúa JêSu và mẹ Maria. Quả thật khi nhận được kinh 
phí trợ giúp của ông chúng con quá bất ngờ và vô cùng hạnh phúc. Vì mãi tận bên kia nửa vòng trái đất còn có 
những người đang cùng đồng hành chia sẻ với chúng con cái sứ vụ và tình nguyện vị tha với tha nhân này. Con 
không biết nói gì hơn ngoài sự chân thành cảm tạ và nguyện xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc cho ông và gia đình 
cùng Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang nơi ấy được nhiều hồng ân sủng ái... và nếu có dịp nào khi về VN chúng con xin 
mạn phép ông cho nhóm chúng con đưọc gặp và tri ân. 
                          Đại điện nhóm Vãng Gia  
                              Con Teresa Kim Chi 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

Nhận được tin buồn:  

Bác ruột và Anh con bác ruột của Cha Giuse Nguyễn-Trọng là: 

Ông Giuse NGUYỄN-VĂN-AM 

Anh Giuse NGUYỄN-VĂN-ĐỨC 

Đã được Chúa gọi về nhà Cha ngày 27 tháng 4 năm 2009 

Tại Nashville, TN. 

   Chúng con, toàn thể Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang Winchester 

Thành kính phân ưu cùng Cha và tang quyến .  

Nguyện xin Thiên Chúa từ nhân qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang 

Ban cho 2 linh hồn Giuse sớm được phục sinh với Chúa trong bàn tiệc trên Trời.    
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Tháng hoa kính Đức Mẹ 
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Thông Báo Cộng Đoàn   

Nhằm mục đích phục vụ giáo dân và phát triển giáo xứ, cha xứ Tom Burdick nhắc nhở mọi người thông báo với 
Giáo xứ khi thay đổi địa chỉ, số điện thoại. Để đóng góp trong công việc chung, xây dựng nhà Chúa, xin mọi Gia 
đình sốt sắng ghi danh với Giáo xứ. 

Cộng Đoàn Việt Nam ngoài qũy đầu tháng, dùng vào việc duy trì thánh lễ cho liên tục và các sinh hoạt cần thiết 
không đòi hỏi tiền liên liễm và bất cứ lệ phí nào.  

Lớp Giáo lý Việt Ngữ hoàn toàn miễn phí và được Giáo Xứ bảo trợ.  
Danh Mục quảng cáo thương mại hoàn toàn miễn phí.  
Nhóm đọc kinh tối thứ bảy đầu tháng kính Đức Mẹ do chị Tuyết đảm trách, xin mọi người tham gia.  

Trên núi Calvê, Thiên Chúa nói cùng Ðức Mẹ rằng: "Bà có hai con, con cả là Chúa Giêsu, con thứ hai là loài người. 
Trong hai con ấy, một con phải chết, vậy bà muốn con nào sống, con nào chết".  
Ðức Mẹ tuy đầy lòng yêu Chúa Giêsu nhưng thấy cả loài người hư đi vì tội lỗi, Người bằng lòng để Chúa Giêsu 
chịu chết cho loài người được sống. Ôi Ðức Mẹ thương loài người chúng ta dường nào! Ðức Mẹ yêu thương ta đến 
nỗi bằng lòng hy sinh Con một Người để cứu chuộc ta. Ðó là lẽ để ta hiểu biết lòng Ðức Mẹ thương yêu ta dường 
nào. Ðức Mẹ là Mẹ thật chúng ta, phải quyết chí mến yêu Người cho đến trọn đời.  
Ðức Mẹ là Mẹ các giáo hữu, vì xưa trên núi thánh, Ðức Mẹ đã dâng Con mình làm của tế lễ Ðức Chúa Cha đền vì 
tội lỗi loài người. 
Ðức Mẹ là Mẹ các giáo hữu, vì xưa lúc Chúa hấp hối trên thánh giá, Ðức Mẹ đã nhận chức làm Mẹ cả loài người.  
Ðức Mẹ là Mẹ chúng ta, chúng ta là con Ðức Mẹ, còn vinh dự nào hơn! Còn ơn phúc nào hơn! Con phải nên giống 
Mẹ. Ta đã được phúc làm con Ðức Mẹ, là Mẹ trinh khiết. Là con Ðức Mẹ, chúng ta phải xa lánh thói hư nết xấu, 
chớ theo tính xác thịt, ăn ở buông tuồng. Là con Ðức Mẹ, chúng ta phải trừ diệt những ước muốn xấu xa, những 
thèm muốn xác thịt lôi kéo ta vào vòng tội. 
Là con Ðức Mẹ, ta phải làm việc lành tôn sùng Ðức Mẹ, hằng kêu xin Người phù hộ che chở ta trong mọi cơn gian 
nan. 
Là con Ðức Mẹ, ta phải hoàn toàn phó linh hồn và xác ta cho Ðức Mẹ, để Mẹ ấp ủ nâng đỡ ta trong mọi bước đường 
ta đi. Ta phải tin thật rằng chẳng phải những ai kêu van: Lạy Ðức Mẹ, lạy Ðức Mẹ, mà được Người ban ơn đâu. 
Nhưng chỉ những ai thực lòng sùng kính Mẹ, ăn ở xứng đáng kẻ làm con, mới trông Người ban ơn phù hộ. 
 
Thánh Tích: Ðức Mẹ là Mẹ Thiên-Chúa, nên ta phải tôn sùng Người cho xứng chức cao trọng ấy. Các thánh dạy: 
có nhiều khi Chúa dung thứ cho những kẻ phạm đến Chúa, nhưng chẳng dung thứ cho kẻ phạm đến Ðức Mẹ. 
 
Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chức Mẹ thật cao cả vô cùng quí trọng. trên trời dưới đất trừ Thiên Chúa Ba Ngôi, chẳng 
có ai trọng hơn Mẹ. Xưa nay chúng con chưa đủ lòng mến yêu Mẹ. Nhưng từ nay chúng con quyết định hết lòng tôn 
sùng cậy trông Mẹ. Chúng con ra sức bắt chước Mẹ, ăn ở khiêm nhường, giữ lòng sạch sẽ, hết lòng Mến Chúa yêu 
người. Xin Mẹ cho chúng con thêm lòng mến yêu và noi gương Mẹ đến trọn đời. 
Lạy Mẹ Maria, là Mẹ chúng con, chúng con chẳng đáng đến trước mặt Mẹ, song chúng con cũng quyết hết lòng kêu 
xin Mẹ mọi ngày trong tháng này. Lạy Mẹ từ ái, chúng con cầu xin sự gì thì xin Mẹ ban cho sự ấy. Chúng con dâng 
việc lành nào, thì xin Mẹ nhận lấy việc ấy. Bây giờ chúng con xin dâng lòng chúng con cho Mẹ, chúng con sẽ yêu 
mến Mẹ trót đời. Xin Mẹ đừng để chúng con trìu mến những sự hèn hạ thế gian này. 
Lạy Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu cùng là Mẹ chúng con. Trong tháng này con cái Mẹ sẽ chạy đến cùng Mẹ cách 
riêng. Vậy chúng con dốc lòng ca ngợi, cầu xin và yêu mến Mẹ hết lòng, chúng con sẽ dâng cho Mẹ những việc 
lành, cùng với mọi khổ cực chúng con sẽ chịu trong tháng này, nhất là chúng con dâng trót lòng chúng con để yêu 
mến Mẹ; xin Mẹ chịu lấy và nhận chúng con làm con cái riêng của Mẹ Amen.
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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, CA 92877 

Ai Muốn Có Một Mái Tóc Đep… 
Anh Chị Kim, Hùng sẽ dành hết ngày thứ hai hàng tuần, để hớt tóc, nhuộm tóc, uốn tóc cho mọi người. Tiền lời anh 
chị xin dâng cúng ½ cho qũy của Cộng Đoàn. BCH xin trân trọng khâm phục và tri ân sự hy sinh của anh chị, cầu 
mong gương sáng của anh chị được sinh hoa kết trái cho Cộng đoàn chúng ta. Xin gọi chị Kim Diệu (951)461-0233. 
* Đã từ lâu chị hớt tóc và nhuộm tóc cho cha QN, thày Minh anh Bình, anh Thu, anh Thuận, anh Tâm, anh Thoại, 
chị Nguyệt, chị Tuyết………  

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct(858) 610-2246   Home(951) 694-6780 
COUNTRYLAND: REAL 
ESTATE & MORTGAGE 

4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: (619) 282 9696   Fax: (619) 516-1279

Nhà Temecula  
Sạch sẽ có phòng cho thuê và 

nhận giữ trẻ. 
 Xin liên lạc chị Kim: 

(408) 439-3683  

Nhà Hàng Mê Kông 
River Restaurant 

Với các món Tàu, Thái & Việtnam 
41377 Margarita Rd # F108 

Temecula, CA 92591 
                 (951) 719-3178 

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 or (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 

Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng 
Truyền Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc với 
văn phòng ơn gọi 
Phone: 1-800-553-3321 
Email: svdvocations@dwci.edu 
Website: www.svdvocations.org 

Lớp Giáo Lý Việt Ngữ 
Tròn 3 Tháng Tuổi  

Với nụ cười vui tươi 
rạng rỡ, các em càng 
ngày càng hiểu và yêu 
mến Thiên Chúa và quê 
hương hơn. 

Xin Thiên Chúa và Đức 
Mẹ La Vang chúc lành 
cho các em.  


