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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: Kim Ly, Mai Trí. 
Ca Đoàn: Nguyễn Thanh Tâm. 
Kỹ thuật: Mai Trí, Minh Hiếu. 

Thư Ngỏ của Cha Quản Nhiệm 
  

Nếu chúng ta có dịp đi ngang qua hay đã từng sống ở Phan 
Rang thì không thể quên  một câu ví dí dỏm nhưng rất đúng về khí 
hậu khu vực:  “Gió như phan nắng như rang.”  Nếu vậy thì chúng 
ta đây cũng đang thưởng thức mùa hè nóng như rang của vùng bán 
sa mạc California.  Rồi đây chúng ta cũng sẽ có dịp chịu đựng cái 
gió như phan của cơn bão bụi Santa Ana thổi tới.  Dù ở trong hoàn 
cảnh nào  chúng ta vẫn tiếp tục sống tốt với ân sủng Thiên Chúa mà 
mỗi người chúng ta lãnh nhận vì tình thương của Ngài.  Đặc biệt 
những tháng hè khi con em chúng ta được ở nhà không phải đi học 
là cơ hội tốt cho cha mẹ và con cái được gần gũi và thông cảm với 
nhau hơn.  Mùa hè cũng là dịp để tổ chức những chương trình du 
ngoạn, tắm biển, câu cá cho cả nhà được vui cười với nhau và quên 
đi những ngày tháng lu bu với sách vở và lao nhọc với công ăn việc 
làm.  Thật ra Thiên Chúa muốn chúng ta hưởng được những ngày 
vui vẻ, hạnh phúc, và khỏe mạnh bên nhau trong gia đình và cộng 
đoàn chúng ta.  Xin chúc mọi người, mọi gia đình có một mùa hè 
vui vẻ và tràn đầy ân sủng Thiên Chúa.  
                                                                     

Joseph Nguyễn Trọng, SVD 
 

Sinh Hoạt Trong Tháng 7 
-Thứ Sáu, mùng 3, Lễ Mừng Ngân 
Khánh và Sinh Nhật cha Tom, 
5:00PM tại St. Martha.  
-Thứ Bẩy, 11, 4:300PM Tiệc gây 
qũy xây nhà thờ, tại Monteleone. 
-Thứ Tư, 15, 7:00PM. Họp Giáo 
Xứ. Worship Center. 
-Thứ Sáu, 17, 7:00PM Họp Cộng 
Đồng. St. George, Ontario. 
-Chủ Nhật, 19, Tiệc tiễn thày 
Minh, tại nhà anh chị Thuận Lan, 
sau lễ. 

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 7, 2009  
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Thông Báo  
Xin mọi người đậu xe trong bãi đậu xe của nhà thờ 
(trước cửa). Tránh đậu bên hông, dành riêng cho khách 
hàng của phòng thử rượu (Moose Lodge). Fr. Tom 
Yêu cầu mọi người cập nhật nếu có thay đổi: địa chỉ, số 
phôn, email. Fr. Tom 
 
Lúc 6 giờ chiều thứ sáu 19-6-2009, lễ kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu cũng là Ngày Thánh Hóa các linh mục, 

ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể tại 
Đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc Năm Linh Mục kéo 
dài đến ngày 19-6 năm 2010 với chủ đề ”Trung thành 
trong Chúa Kitô, niềm trung thành của linh mục”. 
Xin mọi người cầu nguyện cho tất cả các Linh Mục mọi 
nơi trên thế giới. Fr Tom 

Người Bạn Thân 
Khi còn là một thanh niên, Joseph Skriven đã 

được hứa hôn với một thiếu nữ xinh đẹp mà anh ta yêu 
mến. Nhưng thảm kịch đã xãy ra ngay đêm trước lễ 
cưới, khi con tàu của nàng đi ngoài biển gặp bão tố và 
đã lật. Nàng bị chết cùng với các hành khách khác trên 
con tàu này. Joseph Skriven rất buồn thảm. Anh cố 
quên đi nỗi đau thương này nhưng không thể được. 

Skriven đã rời nhà tại Ai Len và đi sang Canada 
sinh sống. Tại đó, anh dạy học trong một trường và 
phục vụ như là một người phụ giáo. Anh đã sống một 
cuộc sống rất giản dị trong việc tiêu tiền và luôn luôn 
hào hiệp với những người đau khổ. Nhiều lần anh cho 
đi cả quần áo riêng của mình. Nhiều người coi anh như 
là kẻ khờ dại. Tuy nhiên anh đã làm tất cả mọi điều để 
vâng lời Chúa dạy, theo những gì anh hiểu được qua lời 
Chúa. 

Trong cảnh cô đơn Skriven cần một người bạn 
thân. Anh đã tìm được người bạn ấy trong Chúa Cứu 
Thế Giêsu. Anh viết một bài hát với những lời thật đơn 
giản để mô tả rõ tâm trạng của anh lúc đó. Bài hát ấy 
như sau: 

"Chúng ta có một người bạn, trong Chúa Cứu 
Thế Giêsu. Tất cả những tội lỗi và đau buồn Ngài đã 
mang lấy. Hạnh phúc cho chúng ta thay, khi chúng ta 
có thể đến với Chúa, đem đến cho Ngài tất cả những 
nỗi lo lắng của mình". 
Ðó là bài hát nổi tiếng "Người bạn thân trong Chúa". 

Chúng ta có thể được phước hạnh dồi dào khi 
chúng ta liên kết với Chúa Giêsu. Vì Ngài là người bạn 
thật. Mặc dù chúng ta có mất đi những người thân yêu 
nhất trong đời này, nhưng chúng ta không bao giờ mất 
Chúa Giêsu là người bạn luôn luôn ở với chúng ta. Ðó 
là một người bạn có năng quyền giải quyết được các 
khó khăn trong cuộc đời của ta. 

Bạn thân mến, hãy đến với Chúa Giêsu như đến 
với người bạn thân thiết nhất và có nhiều thế lực. Chúa 
sẽ an ủi bạn, Chúa sẽ đem đến cho tâm hồn bạn một 
tình bạn thắm thiết vô cùng. Bởi vì ngoài tình yêu 
Chúa, không có tình bạn nào thắm thiết hơn. 
R. Veritas 
Ngọc Nga sưu tầm 

Mừng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 
 
Ngày 4 /7/2009 

Như thông lệ hàng tháng, vào ngày thứ bảy đầu 
tháng, một số đông gia đình luân phiên tụ họp lần hạt mân 
côi kính Đức Me.  Tháng 7 năm nay trùng vào lễ độc lập 
Hoa Kỳ, mọi người đã tề tựu ở gia đình anh chị Thuận Lan 
cùng dâng lời kinh mân côi , đặc biệt thật là may mắn có sự 
hiện diện bất ngờ của Cha Quế, người thân của gia đình anh 
chị Nghĩa Hạnh, dù chặng đường bay của Cha thật dài 18 
tiếng trên phi cơ cộng 10 tiếng chờ đợi chuyển máy bay, Cha 
vần vui vẻ nhận lời dâng thánh lễ cho cộng đoàn và gia đình, 
sau ít phút lần hạt kính Đức Mẹ là thánh lễ thật trang nghiêm 
và sốt sắng, những lời chia sẻ đầy yêu thương đã cho mọi 
người cảm nhận đươc việc tôn kính Đức Mẹ thật cần thiết và 
hữu ích cho đời sống đạo, ngài cũng nhắc đến việc mọi 
người được sống trên đất nước tự do và giàu có hãy dành 
chút ít cho những người kém may mắn như những đồng bào 
nghèo khổ và bệnh tật…Buổi hội ngộ có số đông bạn bè của 

mọi người, và nhất là có sự hiện diện quý báu của cha quản 
nhiệm đã làm buổi lễ thêm phần long trong. Xin cám ơn Cha 
Quế, xin cám ơn Cha Trọng, thày Minh, gia đình anh chị 
Nghĩa Hạnh và tất cả mọi người.   

Mai Quang Thuận  
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Thày Minh, Ngày Chia Tay Đã Gần Kề 
 

Thế là việc gì đến sẽ đến, Thày Minh với phím 
đàn tuyệt diêu, thổi kèn cũng thật điêu luyện, mà ngón 
đàn guitar làm rung động lòng người. Thày sẽ tạm rời 
xa cộng đoàn nhỏ bé Đức Mẹ La-Vang Winchester. Từ 
khi mới thành lập, ca đoàn do anh Tâm  trách nhiệm đã 
được mệnh danh là ca đoàn “to gan” gồm những anh 
chị ca viên đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi trải qua 
gần một năm dưới sự dìu dắt, hướng dẫn đầy nhiệt 
huyết của thày Minh, ngày nay đã có thể cất cao lời ca 
ngợi Thiên Chúa, với những giọng hát du dương truyền 
cảm làm một nhịp cầu để mọi người cùng hướng tâm 
hồn lên cùng Thiên Chúa và Mẹ Maria, mọi người 
mong mỏi được thày giúp thêm một năm nữa, nhưng 
con đường bổn phận và trách nhiệm của thày còn ở phía 
trước nên mọi người hy vọng và cầu nguyện cho thày đi 
trọn con đường mà Chúa đã gọi và chọn thày. 
 

Trong những giờ phút chia tay đầy lưu luyến, 
Cộng đoàn Đưc Mẹ La Vang kính chúc thày luôn mạnh 
khỏe, vui tươi tiến bước dấn thân hăng hái phục vụ cho 
Ngôi Lời Thiên Chúa và mang lại thật nhiều ơn ích 
thiêng liêng phần hồn cũng như phần xác cho giáo hội 
và mọi người. Mong một ngày thật gần, nhận được tin 
vui: Thày sẽ bước lên bàn Thánh nhận Thiên chức Linh 
Mục .  

                                                Mai Quang Thuận 

Đời Con Số Không 
 
Mến tặng thày  Joseph Nguyễn Công Minh, 

SVD, đã tận tình phục vụ Cộng Đoàn Đức Mẹ La 
Vang Winchester trong suốt năm qua. 

 Nguyễn Quang Dung 
 

Chuông chiều ngân gọi con nhớ Chúa 
Thập giá treo cao dáng chơ vơ 
Mình con lặng quỳ trước bàn thờ 
Giáo đường cô liêu hiu quạnh quá. 
 
Con chợt hiểu đời tu là thế 
Dạy yêu thương nhưng chẳng được yêu… 
Con tim rộng mở không khước từ 
Cho đi tất cả không chiếm đoạt. 
 
Nhiều đêm thức giấc hồn giá lạnh 
Năm canh trằn trọc đắm suy tư 
Đi tìm định nghĩa một chữ: tu 
Tim thắt quặn nhưng lòng siêu thoát. 
 
Tu là không tình tài danh vọng 
Đời con số không, chỉ có Ngài 
Đời con nguyện viết thành bài ca 
Con hát rong ru tình nhân loại.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiệc Chia Tay Với 
Thày Minh 

 
Sẽ được tổ chức sau thánh 
lễ ngày Chủ Nhật 19 
tháng 7, tại tư gia anh chị 
Thuận-Lan: 
 
29196 Stone Ridge St 
Menifee, CA 92584 
(951) 672-4810 
(951) 551-5170 
 
Trân trọng kính mời toàn 
thể Cộng Đoàn tham dự. 
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BẢNG THU – CHI QUÝ 2 NĂM 2009 (Từ tháng 4 tới tháng 6, 2009) 

Thu Nhập Chi Phí 
đóng góp quỹ CĐ (tháng 4) 310.00 dâng nhà dòng (tiền xăng) (tháng 3) 200.00 

Chị Kim Thu 100.00 cha khách (cha Minh) 100.00 

Không biết tên 20.00 xin lễ bà Anna 20.00 

Cô Thoại 100.00 xin lễ 2 ông Joseph 20.00 

Hùng – Kim 85.00 mua baker 2.00 

đóng góp quỹ CĐ (tháng 5) 238.00 cha khách (cha Trung) 100.00 

Bác Thức 50.00 dâng nhà dòng (tiền xăng) (tháng 4) 200.00 
Chị Đại 20.00 hoa mother's day 15.00 

Bác Thạc 20.00 battery cho ca đoàn 14.00 

A. Bình 20.00 cha khách (cha Minh) 100.00 

C. Oanh 10.00 cha khách (cha Trung) 100.00 

đóng góp quỹ CĐ 220.00 cha khách (cha Trung) 100.00 

Bác Thức góp thêm (tháng 6) 150.00 dâng nhà dòng (tiền xăng) (tháng 5) 200.00 

AC. Đại 20.00 dâng nhà dòng (tiền xăng) (tháng 6) 200.00 

CĐ Đóng góp ngày hiền phụ  400.00 Quà (Cha Trọng) 100.00 

  Quà (Cha Hạnh) 200.00 

  Quà (Thầy Minh) 100.00 

Tổng thu  1,763.00 Tổng chi  1,771.00 

Số còn (hụt) -8.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Chuyên Viên Địa Ốc 
Christopher Phan  

(951) 816-2889 
Email: cphan@aklrealty.net 

1307 W. 6th St. # 224  
Corona, CA 92877 

Mục Quảng Cáo Thương Mại Hoàn Toàn Miễn Phí 
 

Ai có nhu cầu xin liên lạc với Ban Thông Tin. 
Email:cdducmelavangwinchester@yahoo.com 

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 Ly: 

(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 

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) 699-038 Email:tdinh@rancon.com 


