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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, Minh Hiếu. 

Vài Dòng Nhắn Nhủ Của Cha Quản Nhiệm. 
 

Năm nay được phép đi nghỉ 
hè sớm hơn mọi năm, vì vậy mà chịu 
thiệt  bỏ lỡ nhiều dịp lễ quan trọng: 
Ngày 23 tháng 5 vừa rồi Giáo phận 
có lễ truyền chức linh mục cho Cha 
mới Manuel Cardoza và Nguyễn Bá 
Tòng mà không có ở nhà để đi dự lễ 
chung vui và tuần tới này (7/6) Lớp 
Giáo lý Việt ngữ lần đầu tiên làm lễ 
mãn khóa và có tổ chức buổi picnic 
cho các em mà cũng không có mặt 
để chúc mừng các em và thay mặt 
Cộng đoàn để cám ơn Cô Kim, Thày 
Đức và Thầy Trí đã dấn thân dạy dỗ 
các em trong năm qua.   

Nghe nói tuần vừa rồi nhân tiện Cha Quản nhiệm đi nghỉ hè ở nhà  ban lãnh 
đạo Cộng đoàn đứng ra mổ dê đãi cha khách làm cho có người đang ở xa  
chảy nước miếng.  Thật là đáng tiếc!  
 
Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang chúng ta vì còn nhỏ bé nên chưa hoạt động quy 
mô như những nơi khác.  Tuy vậy trong năm qua chúng ta cũng đã cố gắng 
phát triển nhiều mặt.  Quan trọng nhất chúng ta phải nhắc đến công lao khó 
nhọc của Thầy Minh và các anh chị em trong ca đoàn.  Thánh lễ hàng tuần đã 
thêm phần thánh thiện và nghiêm trang là vì do công sức hy sinh của ca đoàn 
“To Gan” vậy.  Trong thánh lễ hàng tuần chúng ta cũng đã chứng kiến các em 
nhỏ  như thiên thần ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế đầu.  Ai đến 
tham dự thánh lễ cũng phải khen thầm và hãnh diện cho Cộng đoàn nho nhỏ 
của chúng ta.   Được vậy cũng nhờ vào công sức hy sinh và tài năng của Cô 
Kim và Thầy phụ tá hàng tuần vẫn dấn thân hết mình vì dạy dỗ con em chúng 
ta.  Cám ơn Cô Kim, Tháy Đức và Thầy Trí rất nhiều. 
Ngày 21 tháng 6 này chúng ta sẽ mừng lễ Father’s Day.  Trong ngày này 
chúng ta cùng nhau cầu nguyện và chúc mừng cho các người cha trong gia 
đình chúng ta.  Xin Chúa gìn giữ và ban thêm khôn ngoan, sức khỏe và nghị 
lực để các ngài gánh vác trọng trách “tề gia” cho phải đạo, nhất là trong thời 
kinh tế khó khăn này.   
  
Joseph Nguyễn Trọng, SVD 
 
 

Sinh Hoạt Trong Tháng 6 
 
Chủ Nhật 07, Lễ Chúa Ba Ngôi.  
Chủ Nhật 14, Lễ Mình Máu Chúa. 
Thứ Sáu 19, Kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu, Lễ trọng.  
Chủ Nhật 21, Father Day. 
Thứ Tư 24, sinh nhật Thánh Gioan 
Tẩy Gỉa, Lễ trọng. 
Thứ Hai 29, Kính Thánh Phêrô và 
Phaolô, Lễ trọng.    
  
  

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 6, 2009  

Tình Cha 

 

 



 
Bản tin Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang  Winchester  Trang 2 / 4 

 

Thông Báo 
 

Xây Dựng Nhà Thờ Mới 
 
Tuần vừa qua trong khuôn viên thánh đường tạm, 
Giáo xứ chúng ta đã được ban kiến trúc và công ty 
xây dựng cho biết rằng họ đã hoàn tất hồ sơ giai đoạn 
I của dự án xây cất thánh đường mới và đã trình nộp 
lên chính quyền để có giấy phép. Khi có được giấy 
phép, thì công trình sẽ được khởi sự với  những hạ 
tầng cơ sở cho thánh đường tạm (sau sẽ trở thành hội 
trường cố định) và sân đậu xe. Mọi người đều phấn 
khởi và nao nức chờ đợi những chi tiết của ngôi 
thánh đường chính cùng những tòa nhà khác. Ngay 
lúc này, hơn bao giờ hết Giáo xứ chúng ta cần những 
đóng góp, gây qũy cho “qũy xây dựng thánh đường”. 
Xin tất cả mọi người tiếp tục rộng tay đóng góp và 
cầu nguyện cho những ngày gây qũy của Giáo xứ 
chúng ta được thành công mỹ mãn. 
Fr. Tom Burdick. 
 

 
Lễ Ngân Khánh Của Cha Chánh Xứ 

 
Thứ Sáu mùng 3, tháng 7.  5:00PM, tại nhà thờ St. 

Martha 37200 Whitewood Rd. Murrieta, CA 92563 
(951) 698-8180 sẽ có thánh lễ tạ ơn long trọng của cha 
xứ Tom Burdick. Ngày này cũng là ngày sinh nhật của 

cha và cũng là ngày mừng lễ ngân khánh 25 năm chịu 
chức Linh Mục. Sau thánh lễ, sẽ có tiệc mừng. Tất cả 
Cộng đoàn Việt Nam chúng ta đã được cha xứ trân 
trọng mời, xin mọi người cố gắng tham dự đông đủ. 
BCH 

 
  

Chung Một Bàn Tay 
  

Thứ bẩy ngày 11,  tháng 7, 4:30PM.  Năm nay, buổi 
tiệc gây qũy xây nhà thờ lần thứ 3 được Giáo xứ tổ 
chức lại tại địa điểm cũ, tại khu vực Monteleone 
Meadow,  35345 Briggs Rd. Murrieta, CA 92563. Gía 
vé cho bữa ăn là $40.00 một người, $5.00 cho một vé 
số. Chương trình sẽ khởi sự vào đúng 4:30 với cuộc 
đấu gía thầm lặng, 6:30 bắt đầu tiệc và văn nghệ, 7:30 
đấu gía trực khẩu và sổ số. Vì nhằm vào dịp mừng sinh 
nhật và lễ ngân khánh của cha xứ, ban tổ chức đề nghị 
mọi người trang phục chỉnh tề với màu trắng, đen và 
xám tuy không cần thiết quá nghiêm trang. Vé cho bữa 
ăn và vé số có thể mua bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng, 
xin liên lạc nhà xứ hoặc chị Thủ qũy của Cộng đoàn. 
BCH 
 
 

 
 

 
Thư thăm hỏi từ Việt Nam 

                            Việt nam, ngày 30 tháng 5, 2009 

 Kính thăm anh Bình 
Cho em gửi lời thăm sức khỏe tới Cộng đoàn 

Đức Mẹ La Vang của các anh chị, đặc biệt cha Trọng, 
anh chị Nghĩa, anh chị Oanh. Ngày 13 tháng 5, ngày kỷ 

niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nhóm Tiếng Vọng 
chúng em có ra Trà Kiệu và La Vang thăm viếng cầu 
nguyện với Đức Mẹ, chúng em đã xin lễ cầu nguyện đặc 
biệt cho Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang của các anh chị, 
luôn được Chúa và Mẹ ban bình an đến tất cả mọi người. 

Cám ơn anh rất nhiều đã gởi các phương pháp 
chữa bệnh rất hay và không tốn kém, em đã dùng các bài 
của anh để phổ biến cho các bệnh nhân Sida đang được 
chữa bệnh tại nhóm Tiếng Vọng, họ được khoẻ hơn và 
lành bệnh là nhờ ơn Chúa và ơn anh đó anh Bình ạ! Cầu 
xin Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ và che chở cho anh 
và gia đình luôn được bình an và mạnh khoẻ để phục vụ 
cho tha nhân. Một lần nữa em ... cúi đầu bái phục anh.  

 
Thân ái! 

     Nguyễn Thị Vinh 
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Tình Cha Con 
Nguyễn Quang Dung 

 
Tôi là anh khách lạ đi lên đi 

xuống vùng Hemet… nhưng nhờ có 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang Winchester 
rất thân thiện và dễ thương đã khiến 
tôi dừng bước chân lãng tử, chọn nơi 
đây làm chốn tạm dung. 

Rời xa Boston, một thành phố 
cổ kính được mệnh danh là chiếc nôi 
văn hóa của đất nước Hoa Kỳ với 
những trường Đại Học nổi tiếng như 
Harvard, MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), trường nhạc 
Berklee… đã làm tôi day dứt nhiều 
đêm. Boston là nơi định cư đầu tiên 
của gia đình tôi khi đặt chân lên nước 
Mỹ, miền đất hứa trong giấc mơ của 
hàng triệu triệu người dân trên thế 
giới. 

Nếu Bolsa là khu phố sầm uất 
nhộn nhip mang nét Á Đông của khu 
Little Saigon thì Dorchester là khu 
phố người Việt của thành phố Boston. 
Dorchester đã cưu mang gia đình tôi 
trong những năm tháng đầu tiên đặt 
chân lên đất khách quê người. Hầu 
hết mọi gia đình người Việt định cư 
tại tiểu bang Massachusetts đều đã 
dừng chân tại Dorchester một vài năm 
trước khi bay đi một vùng trời nào đó 
lập nghiệp. Boston nằm ở vùng Đông 
Bắc Hoa Kỳ, cách Canada 7 tiếng 
đồng hồ lái xe nên khí hậu lạnh lẽo 
quanh năm, nhưng tình đồng hương 
của người Việt Boston luôn nồng 
ấm… 

Bỏ lại sau lưng bầu khí lạnh 
miền Đông Bắc để được tắm trong 
vùng nắng ấm Cali đã để lại trong tôi 
nhiều luyến tiếc.  Ngôi nhà thờ cổ 
kính St. Peter được giáo dân Việt 
Nam gọi một cái tên rất thân thương 
là “ngôi nhà thờ đá”, đã từng là nhà 
thờ chính tòa của Tổng Giáo Phận 
Boston, đã được vinh dự đón tiếp cố 
Giáo Hoàng Gioan-Phaolo II khi Ngài 
đến thăm Hoa Kỳ hai thập niên trước. 
Chính nơi đây tôi đã tìm được niềm 
an ủi tâm linh khi cùng cộng đoàn 

Dân Chúa đọc kinh cầu nguyện vào 
những buổi chiều lạnh lẽo cô liêu…Cả 
những chuyến xe điện ngầm (subway) 
đã đưa đón tôi đi làm cũng để lại trong 
tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Thành phố 
Boston nhỏ hẹp nên xe điện ngầm trở 
thành một phương tiện giao thông tiện 
lợi. Mỗi buổi sáng tinh mơ, bước lên xe 
điện ngầm tôi thường tìm một góc ngồi 
đọc sách hoặc nhắm mắt mơ màng ngủ. 
Nhiều lần choàng tỉnh chỉ còn thấy một 
mình trên tàu vì xe đã về tới trạm cuối. 
Hình như cuộc sống trên đất Mỹ dư ăn 
mà thiếu ngủ! Rồi những buối sáng Chủ 
Nhật mùa đông thức dậy sớm cầm xẻng 
đào tuyết  phủ kín xe hơi để kịp giờ đi 
tham dự thánh lễ đã trở thành những nét 
dễ thương trong đời sống cư dân miền 
dông bắc Hoa Kỳ.  
  

 
Đã một lần rời xa quê hương 

Việt Nam, xa quê cha đất tổ đi tìm hai 
chữ tự do nên tôi không còn để tâm 
chọn nơi nào làm quê hương thứ hai. Vì 
cuộc sống tôi chấp nhận phiêu bạt tìm 
kế sinh nhai… Mỗi buổi tối gọi phôn về 
gia đình các con tôi đều hỏi: “Khi nào 
bố về?”. Có lần thằng út Dany 4 tuổi 
nói chuyện với tôi: 
_ sao bố đi lâu vậy? 
_ bố đang tìm nhà để mua rồi bố về đón 
Dany đi với bố. Thế con có nhớ bố 
không? 
Tôi chợt nghe bên kia đầu giây tiếng oà 
khóc của cháu… 
Còn con gái Diệu Ân 8 tuổi của tôi tinh 
tế hơn: 
_ bố đi làm có mệt không? Ai nấu cơm 
cho bố ăn? Bố mua nhà được chưa? Bà 
ngoại bảo nếu không mua nhà được thì 
bố về lại Boston thôi. 

Những tình cảm cha con đơn sơ 
chân thật ấy đã làm tôi thật xúc động; 
nó có vị mặn chát của nước mắt  pha 
lẫn ngọt ngào của tình cha con. Nuôi 
con mới biết lòng cha mẹ. Thế rồi 
những kỷ niệm vế cha tôi thi nhau hiện 
về trong tôi… Gánh thời gian nặng trĩu 
cộng với những lam lũ của đời nông 
dân đã làm dáng đứng của cha tôi 
không còn thẳng nữa. Có lần thằng con 
trai lớn của tôi hỏi ba tôi: 
_ ông nội ơi, sao ông nội cứ đi lom 
khom vậy? 
_ vì ông nội gánh nước tưới rau cả đời 
nên ông nội không đứng thẳng được 
cháu à. 
Tôi thuộc nằm lòng một câu hát của các 
em thiếu nhi: “Ba sẽ là cánh chim đưa 
con đi thật xa…” Chính những gánh 
nước tưới rau, những luống rau xanh 
của ba tôi đã tưới tắm, chăm chút cho 5 
anh em chúng tôi thành người và còn 
chấp cánh cho anh em chúng tôi bay 
bổng vượt bờ thái bình dương… 

Mỗi lần nói chuyện trên phôn 
với các con tôi lại nhớ về người cha già 
bên quê nhà trong nỗi day dứt. Vì mải 
mê chạy đua với thời gian, bù đầu trong 
công việc hàng ngày tôi đã quên không 
dành thời giờ gọi phôn thăm hỏi các 
ngài. Một vài gói quà gởi về, một chút 
tiền phụng dưỡng cha mẹ có lẽ không 
quý bằng những cú phôn gọi về hàn 
huyên với cha mẹ già. 

Nhân ngày Hiền Phụ, con muốn 
mượn những vần thơ sau đây của thi sĩ 
Trần Trung Đạo như một lời tạ lỗi cả 
cha lẫn mẹ. Khi mái tóc đã nhuộm bạc 
màu thời gian con mới nhận ra rằng: 
con thật hạnh phúc vì con có cha có mẹ. 
“Nhấc chiếc phôn lên bỗng lặng người 
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi 
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ 
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. 
Nhấc chiếc phôn lên bỗng lặng người 
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi 
Ví mà tôi đổi thời gian được 
Đổi cả thiên thu, tiếng mẹ cười.” 
 
                                      Hemet - 24/05/2009 
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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. Xin gọi chị Kim Diệu (951)461-0233. 
* (trong mấy tuần qua anh chị đã vất vả cắt mấy chục mái tóc để đóng góp 
cho qũy, xin thay mặt Cộng đoàn cám ơn anh chị). 

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.  
619 300 4469 951 393 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 

Buổi Picnic - Lớp Giáo Lý 
 
Ngày: Chúa Nhật, Ngày 7 Tháng Sáu 2009 
Điạ Điểm:  Ngoài Trời Công Viên,  
                   tại Abelia Sports Park 
Giờ:  3 giờ chiều, sau Thánh Lễ 
 
Mục Đích:  Cho các em kết thúc khóa học  
                    năm này để các em có tinh thần  
                    hăng say trở lại năm tới, và để  
                    mời gọi các học sinh mới. 
 

 Trò chơi - sinh hoạt, văn nghệ + more 
 Phát thưởng cho các em 
 Thực phẩm đầy đủ 

Thanh Dinh, Realtor 
Rancon Real Estate 

Full Real Estate Services including: 
standard sales, short sales, REO, and 
Foreclosures 
Cell 951-541-1387  Office 951-676-5736 
Fax 951-699-0387  Email tdinh@rancon.com 


