
Nhaø hoaëc Phoøng 
Cho Thueâ vuøng Winchester
Goùc ñöôøng Winchester & Abalia

Lieân heä: Baùc Cao
 (858) 603-9993 or  (951) 926-7983

Nhaän Söûa Caùc Loaïi Maùy Vi Tính
Laptop, Thay maøn hình

Motherboard, D.C., Jack v.v…
Lieân Heä: (951) 588-4737

Quaûng Caùo Thöông Maïi Coäng Ñoaøn
Ai coù nhu caàu xin lieân laïc vôùi Ban Thoâng Tin

Email: cdducmelavangwinchester@yahoo.com
http://www.cddmlv.org

           Doøng Truyeàn Giaùo Ngoâi LôøiAsian Printing
15101 Moran St., Westminster, CA 92683

Tel: 714 891 0898  Fax 714 894 1862
Email: asianprinting@gmail.com

Chuyeân in Thieäp Cöôùi vaø moïi dòch vuï AÁn Loaùt

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

Noâng Traïi Vòt Coà
Chuyeân moân saûn xuaát hoät vòt loän

Ra loø ngaøy thöù Tö vaø Chuùa Nhaät 

Anh Chò Ba
(951) 926-9986 . (951) 786-8693

Nhaø Giöõ Treû
Vuøng Temecula (FWY 15& Hwy79)

Ñaõ hoaøn taát caùc lôùp giöõ treû
caáp cöùu, an toaøn, phoøng ngöøa.

Nhaø môùi, roäng thoaùng, yeâu treû vaø taän taâm
Lieân heä: Chò Thuøy Vieân. (619) 300-4469         

Baùc Só  Gia Ñình
 Kevin Khöông Nguyeãn, MD

Haønh ngheà nhieàu naêm trong vuøng 
vôùi hai phoøng khaùm 

Taän tình phuïc vuï Coäng Ñoaøn Vieät Nam
Noùi tieáng vieät, xin goïi tröïc tieáp 

Baùc Só Khöông: Cell (951) 704-5771  
Coù nhaän moät soá chöông trình trôï caáp y teá. 

29798 Haun Road, #206
Sun City, CA 92586 
Tel: (951) 672-4900

Chuyeân Vieân Ñòa OÁc
Christopher Phan 
Tel: (951) 816-2889

Email: cphan@aklrealty.net
1307 W. 6th St., Suite 224 

Corona, CA 92877

(951) 719-3178
41377 Margarita Rd # F108., 

Temecula, CA 92591

Chuû Tòch:  Vuõ Theá Bình 
 Ñieän thoaïi: (951) 552-5170
PCT: (Noäi Vuï) Vuõ Thò Kim Oanh
 Ñieän thoaïi: (951) 375-6687
PCT: (Ngoaïi Vuï) Nguyeãn Thanh Taâm
 Ñieän thoaïi: (951) 834-7436 

Neáu baïn muoán tìm hieåu ôn goïi 
Doøng Ngoâi Lôøi xin lieân laïc: 

Cha Mai Thaønh Trung
Tel: (714) 797-9072

Email: trungmaisvd@aol.com
Website: www.svdvocations.org

41680 Ivy St., #A
Murrieta, CA 92562

Tel: (951) 677-2227
Cell: (951) 235-9528

IVY Springs
Medical Care

Baùch Nguyeãn, MD
Board Certified in Family Practice

31515Rancho Pueblo Rd, #102
Temecula, CA 92592 
Tel: (951) 302-6900

Coäng Ñoaøn Ñöùc Meï La Vang Winchester, CA 
Linh muïc Quaûn Nhieäm Joseph Nguyeãn Troïng, SVD

36515 Briggs Rd., Murrieta, 92563 CA.
Email: cdducmelavangwinchester@yahoo.com

http://www.cddmlv.org

Baûn Tin  Coäng  Ñoaøn 

* Thöù Baûy: 4:00 PM. (Spanish)  5:30 PM (Eng.)
* Chuùa Nhaät: 7:30 AM (Eng.)
      9:00 AM 11:00 AM & 5:00PM. (Eng.)

* Leã Tieáng Vieät Nam Chuùa Nhaät:
 Taäp Haùt Coäng Ñoaøn: 1:00 – 1:30 PM. 

Thaùnh  Leã: 1:30 – 2:30 PM. 
Giôø Giaûi Toäi: 30 phuùt tröôùc giôø leã

* Xöùc Daàu, Hoân Phoái, Röûa Toäi:
Xin goïi anh Vuõ Theá Bình
  Ñieän thoaïi: (951) 552-5170
chò Vuõ Thò Kim Oanh 
  Ñieän thoaïi: (951) 375-6687
anh Phan Peter
  Ñieän thoaïi: (951) 288-6968

Phuïng Vuï: 
 Phan Peter:  (951) 288-6968
Thöøa Taùc Vieân Lôøi Chuùa:
 Haø Ñoã: (951) 526-8451
Thuû Quyõ & Taøi Chaùnh:
 Nguyeãn Baù Söông: (858) 449-7826
 Ñoaøn Thoaïi: (858) 395-7802
Giaùo Lyù: 
 Kim Lyù: (408) 439-3683
Thanh Thieáu Nieân :
 Trí  Mai: (951) 795-0120 
Ca Ñoaøn:
 Nguyeãn Quang Dung: (951) 375-9374 
 Leâ Phöôùc Thieän: (951) 775-2222
 Nguyeãn Thanh Taâm: (951) 834-7436   
Kyõ Thuaät & Thoâng Tin: 
 Vuõ Theá Bình: (951) 552-5170
 Phan Peter: (951) 288-6968

Ban Chaáp Haønh Coäng Ñoaøn

Ban Nghaønh Ñoaøn Theå

Giôø Leã Trong Tuaàn

3/1/2010 Bieáu nhaø doøng   ...........$100.00
Bieáu Cha Khaùch   .......................$100.00
Xin Leã cho ñaùm tang  .................$30.00
Toång Coäng chi ra: .................... $230,00

 

Thaùng 28/2/2010 coøn:  .............$497.00 
Ñaàu thaùng 03 quyeân goùp:  .......$138.00
Toång Coäng  ..............................$635.00

CHITHU Chò Vuõ Thò Kim Oanh Töôøng Trình Chi Thu Thaùng 03/2010

Toång Coäng tính ñeán ngaøy 31/03/2010 tieàn quyõ coøn $405.00

 

 

HÃY ĐẾN MÀ XEM
Thaày Minh Nhiên

Vừa qua, tôi được cơ hội tham dự Đại Hội Giáo Lý Công Giáo toàn nước 
Mỹ 2010 trong 3 ngày từ 19 tới 21 tháng 3. Đây là một trong những đại hội 
lớn nhất nước Mỹ đặc biệt dành cho người Công Giáo, được tổ chức mỗi 
năm vào dịp này tại thành phố Anaheim, California. Năm nay số người 
tham dự đai hội lên tới 56 ngàn người trong đó giới trẻ có khoảng 16 ngàn 
người. Tôi quan sát thấy người ta từ khắp các tiểu bang xa gần đổ về đây, 
cộng thêm anh chị em công giáo từ các nước láng giềng và những nơi xa 
xôi khác nữa. Họ tới tham dự đại hội này không phải chỉ để biểu dương 
sức mạnh về con số, nhưng để học hỏi và làm mới lại tinh thần Ki-tô giáo.  
Đại Hội đã đưa ra rất nhiều đề tài liên quan đến giáo lý, đức tin và tình 
trạng Giáo Hội hiện nay, được thuyết trình trong 3 ngôn ngữ, tiếng Anh, 
Tây Ban Nha, và Việt. Người tham dự có rất nhiều lựa chọn để đăng ký và 
nghe những bài nói chuyện khác nhau từ các Giám Mục, các Cha, các Sơ, 
các giáo sư, và nhiều chuyên gia khác. Bên cạnh đó, họ còn được tham dự 

Aleluya! Hãy mừng vui lên!  Vì Chúa đã sống lại thật rồi.  Đây là 
niềm tin của người Kitô-giáo chúng ta.  Sự hiện hữu của người Kitô-
giáo là việc chúng ta xác tín rẳng sau khi chết ba ngày Chúa Giêsu 
đã sống lại cả hồn lẫn xác.  Để mừng việc Chúa sống lại Giáo hội cử 
hành Đai lễ Vọng Phục Sinh thánh lễ lớn nhất của Giáo hội, có nghĩa 
rằng không có lễ nào trọng hơn nữa, ngay cả lễ Giáng Sinh. 
Để sống trọn Mùa Phục Sinh, chúng ta hãy hân hoan vui mừng vì 
được Thiên Chúa yêu thương, cứu rỗi và làm cho chúng ta trở nên 
con người mới trong Đức Kitô.  Chúng ta tạo mọi cơ hội trong cuộc 
sống hàng ngày để sống xứng đáng là một thọ tạo mới cùng với anh 
chị em đồng loại.  Chúng ta phải khẳng định rằng khuyết điểm và  
tội lỗi  đã chết với con người củ, còn Đức Kitô đang sống với con 
người mới chúng ta.   
Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em hưởng được Mùa Phục Sinh 
hạnh phúc, yêu thương, và thánh thiện.  Hy vọng rằng chúng ta thay 
đổi để mọi người sẽ thấy nơi chúng ta Ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh.   
Aleluya!

Joseph Nguyeãn Troïng, SVD

Lôøi Ngoû cuûa Cha Quaûn Nhieäm 

Baûn Tin Thaùng 04-2010

Tieàn quyõ ñaàu thaùng daønh cho nhu caàu cuûa coäng ñoaøn ñeå duy trì thaùnh leã
chi tieâu trong vieäc aán loaùt baûn tin, taäp leã, quaø bieáu nhaø doøng cha quaûn nhieäm haøng thaùng

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

Nhaø Vuøng Murrieta 
(Dö Phoøng Cho Thueâ) 

Goùc ñöôøng Whitewood & Busman 
(gaàn St. Martha Church)

Lieân heä: Baùc Thaïc 
Tel: (951) 698-1640 or (951) 719-7176

Congregation of the Holy Spirit
Province of the United States

Spiritan Vocation Office
8426 S. Marquette Ave.

Chicago, IL 60617-2096

Off (773) 734-4418
Cell: (501) 908-6188
brandon7cssp@aol.com
www.spiritans.org

Rev. Brandon Bay Nguyen, C.S.SP.
Vocation Director

 (French Valley)
 5bd/3ba 3 gargage 2,800sq.  
$1,750/mo. Gaàn Nhaø Thôø

Blessed Teresa of Calcutta (1.5 Miles)

Lieân Laïc (951) 375-2805

Nhaø Cho Thueâ

Rao Vaët     Rao Vaët
        Rao Vaët



Xây Nhà Thờ và phát triển Giáo Xứ: Xin chào đón những gia 
đình mới đến cùng giáo xứ.
Khi có thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email … xin cập nhật 
với cộng đoàn để thuận tiện trong thông tin, liên lạc giữa 
cộng đoàn.
Trong niềm hoan hỷ chờ đợi ngày khởi công xây nhà thờ 
mới, xin mọi gia đình nếu chưa ủng hộ qũy địa phận hãy mau 
chóng hưởng ứng. Mọi đóng góp xin ghi: Diocese of San 
Bernardino “DDF” hoặc Blessed Têrêsa of Calcutta “Build-
ing Fund” và dùng bao thư xanh nhạt, một màu. 
Fr. Tom

Giôø taäp haùt: 7:00 – 9:00 PM ngaøy thöù baûy haèng tuaàn: 

Ñòa ñieåm taïi: nhaø thôø.

Quyõ Xaây Nhaø Thôø

Ca Ñoaøn

Lôùp Giaùo Lyù Vieät Ngöõ

Toâng Ñoà vaø Baùc AÙi

Ngaøy 17 thaùng 04 caùc em lôùp Giaùo Lyù chuïp hình löu nieäm 
vaø lôùp hoïc phuï huynh cuõng ñöôïc maõn khoùa
Ngaøy 02 thaùng 05 naêm 2010  sau thaùnh leã cha Quaûn Nhieäm 
ngoài toøa, caùc em seõ ñöôïc xöng toäi laàn ñaàu
Ngaøy 02 thaùng 05 Maõn khoùa Giaùo Lyù
Ngaøy 09 thaùng 05 Caùc em seõ ñöôïc Röôùc Leã laàn ñaàu vaø ngay 
sau thaùnh leã Coäng Ñoaøn möøng tieäc chuùc möøng caùc em vaø gia 
ñình. Ñeå caùc em xöùng ñaùng laõnh nhaän Ôn Bí Tích Xin Quí 
Cha, Quí OÂng Baø vaø Quí Anh Chò giuùp lôøi caàu nguyeän cho 
caùc em 

Trong thaùng qua moät soá anh coäng ñoaøn chuùng ta, coù cô hoäi 
ñi thaêm vieáng gia ñình ngöôøi ñau yeáu, öôùc mong trong nhöõng 
ngaøy tôùi ñöôïc nhieàu quí baùc vaø quí anh chò cuøng tham gia chia 
seõ nhöõng ngöôøi ñau yeáu vaø neo ñôn trong coäng ñoaøn chuùng 
ta, nhaát laø. Xin Chuùa an uûi vaø chöõa laønh hoàn xaùc cho hoï. Kính 
mong moïi ngöôøi cuøng tham gia.          

Baûn Thoâng Tin Coäng Ñoaøn
Baøi vôû ñoùng goùp baèng tieáng Vieät xin duøng maõ chöõ
VNI-Times vaø email veà 7 ngaøy tröôùc ñaàu thaùng. 

cdducmelavangwinchester@yahoo.com 
Xin ñoïc tôø Thoâng Tin cuûa Giaùo Xöù haøng tuaàn ñeå hieåu 

roõ theâm nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Xöù.

Sinh Hoaït Trong Muøa Chay
Trong Muøa Chay naêm nay coäng ñoaøn chuùng ta ngaém 14 
Chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù Chuùa Gieâsu Kitoâ. Chuùng ta môùi 
ñöôïc 3 gia ñình höôûng öùng röôùc Thaùnh Giaù Chuùa veà tö gia 
cuøng moät soá quí baùc vaø quí anh chò suy gaém söï ñau thöông 
cuûa Chuùa Gieâsu vaø tình yeâu Chuùa chòu cheát treân Thaäp Giaù vì 
chuùng ta, öôùc gì trong nhöõng ngaøy thaùng tôùi, moïi ngöôøi chuùng 
ta goïi nhau cuøng ngoài laïi suy gaém 14 Chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù 
Chuùa moät caùch maïnh meõ hôn vaø yeâu Chuùa nhieàu hôn. 

Chương Trình Đọc Kinh Mân Côi 

Chương Trình Đọc Kinh Mân Côi 
Nhằm tạo điều kiện cho những gia đình lân cận nhà thờ, chương 
trình đọc kinh mân côi thứ bảy đầu tháng đã được khởi sự vào 
lúc 7:00PM tại nhà thờ trước khi ca đoàn tập hát. Xin kính mời 
mọi người tham gia.
Tuy nhiên đọc kinh Liên Gia vẫn được khích lệ.

Cùng qúy ông bà anh chị em thân kính,
Trong thánh lễ ngày 7 tháng Ba năm 2010, chị Phó Chủ-tịch 
nội-vụ Kim Oanh đã đọc thông báo: kêu mời qúy ông bà anh 
chị em thu xếp công việc, để cùng nhau vui mừng tham dự lễ 
đồng tế vào: ngày 14 tháng Ba năm 2010, gồm có:
2.- Lễ bổn mạng cha quản nhiệm giáo xứ.
3.- Kỷ niệm 19 năm thụ phong linh mục (cha Joseph Nguyễn 
Trọng).
4.- Mừng cựu linh mục Nguyễn Bảy ghé về thăm Cộng Đoàn.
       ***
Trước khi vào thánh lễ, cha Trọng đã dành 1 giờ để chia sẻ:
* bài đọc 1 của tuần thứ Nhất; và *bài đọc 1 tuần thứ Hai- của 
mùa Phục Chay., cho cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester 
cùng tĩnh tâm:
1.- Chúa Gieâsu mặc xác loài người.
2.- Chúa Gieâsu là Thiên Chúa.
3.- Mặc dù hai hình ảnh tương phản nhau, nhưng Ngài đã vượt 
qua bao cám dỗ, để mọi người chiêm nghiệm và hiểu là "đức 
tin” sẽ thắng.
4.- Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester được haân hoan 
tham dự lễ đồng tế của quý cha Trọng, cha Bảy. Trong thánh lễ 
đồng tế, cha Pheâroâ Nguyeãn Baûy đã chia sẻ cùng cộng đoàn dân 
Chúa qua bài đọc: 
“Người Con Hoang Đàng”. Cha Bảy đã phân tích raát hữu ích 
và thiết yếu về:
a.- Người Cha Nhân Từ.
b.- Sự ghen ghét so bì của người anh.
c.- Sự thống hối của người con hoang đàng.
Mọi người cùng yên lặng lắng nghe, suy nghĩ theo từng cảm 
quan cá nhân, và hân hoan đón nhận ý lành của mỗi người trong 
gia đình, cũng như ở ngoài xã hội.
Trước khi qúy cha ban phép lành, chị Phó Chủ tịch Kim Oanh 
đại diện Ban Điều Hành, cám ơn cha cựu quản nhiệm đã bớt 
chút thì giờ qúy báu, về thăm lại Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang 
Winchester. Kính chúc cha gặt hái thành công tốt đẹp trong sứ 
vụ mới nặng nề ở Chicago. Đồng thời chị Kim Oanh kính mời 
qúy cha, cùng toàn thể ông bà anh chị em đến tại tư gia, để 
chung vui mừng: 
- 19 năm linh mục của cha Trọng.
- Mừng leã bổn mạng cha Trọng, qúy ông trong C.Đ.
- Mừng ngày cha Bảy đến thăm Cộng Đoàn chúng ta.
Bữa tiệc khá dồi dào, rất thân mật, vui vẻ, hân hoan qua những 
tiết mục văn nghệ sinh động, hào hứng trong tình kính yêu 
Thiên Chúa và mến người.
HH 

Töôøng Trình Sinh Hoaït Coäng Ñoaøn: 

THỜI ĐẠI CỦA EMAIL
Bé thích dùng email vì tiện lợi và không mất thì giờ. Một hôm bé 
email cho ông bà nội:
- Nội ơi, từ nay con email hỏi thăm nội thôi nhé, con khỏi phải theo 
mẹ tới thăm nội nữa nha?
Ngày hôm sau, bé nhận được email trả lời của nội:
- Được chứ con, nhưng từ nay nội cũng email quà cho con nhé, nội 
khỏi phải mang tới nhà cho con nữa nha.
Bé trố mắt nhìn màn ảnh: ???!!!

ĂN CẮP TRỨNG GÀ CỦA CHA
Tí vào tòa xưng tội:
- Thưa cha, con có ăn cắp trứng gà của cha.
Cha xứ nhỏ nhẹ:
- Chuyện nhỏ, con về mang trứng trả cho cha thì không mắc tội.
Tí hồi hộp:
- Thưa cha, nhưng con đã... luộc lên ăn mất rồi.
Cha xứ:
- Ăn rồi hả?... thì mỗi trứng đọc 50 chục kinh.
Tí trợn mắt: ???!!!....

Chuyeän Vui Cöôøi
TRÊN THIÊN ĐÀNG GỌI NHAU LÀ GÌ?
Một hôm, cha xứ tới nhà dùng cơm và hỏi bé:
- Con biết trên thiên đàng người ta gọi nhau bằng gì không?
Bé đáp tỉnh bơ:
- Thưa cha, bằng em...
Cha xứ lấy làm ngạc nhiên:
- Sao con lại trả lời như thế?
Bé:
- Tôi hôm qua, con nghe ba con nói chuyện trên phone rằng, em là 
thiên đàng của anh.
Cha xứ: !!!???....

SỢ VỢ SỐNG LẠI
Một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm thánh địa Giêrusalem. Chẳng 
may tại chỗ bà vợ đột ngột qua đời. Nhà hòm bàn với ông chồng:
- 'Nếu ông muốn đưa bà nhà về xứ, thì sẽ phải tốn 5000 đô la. Còn 
như mai táng bà ở ngay tại vùng đất thánh này, thì sẽ chỉ phải chi 
200 đô la !'.
Ông chồng suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng ông muốn đưa thi hài 
bà về quê quán hơn. Nhà quàn ngạc nhiên:
- 'Tại sao phải chi 5000 đô la, trong khi để bà nhà an nghĩ nơi 
thánh địa này, chỉ tốn 200 đô la ???'.
Ông già quá bụa trả lời:
- 'Cách đây hơn hai nghìn năm, ở nơi Giêrusalem này có một 
người đã chết, được chôn cẩn thận, ba ngày sau sống lại. Tôi thật 
không muốn gặp trường hợp rủi ro này !!!

TRONG NGƯỜI PHÁT RA
Giám mục hỏi ông trùm của một giáo xứ kia :
- Này ông trùm, cha phó mới về giảng thế nào ?
- Thưa Đức cha, mọi người đều khen hay, chỉ trừ cha chính là chê 
dở! Ngài nói rằng cha phó giảng toàn là lý thuyết, sách vở; chỉ viết 
ra giấy rồi đọc y chang, chứ chẳng có gì “trong người phát ra” cả !
- Thế còn cha chính, ngài giảng ra sao ?
- Dạ, cha chính giảng thì khỏi phải nói : tùm lum hết, chẳng có đầu 
có đuôi gì cả !
- Tại sao vậy ? Tôi nghe rằng ngài có khoa ăn nói hay lắm cơ mà !?
- Tại vì ngài đâu có soạn ra giấy như cha phó. Ngài chỉ nói… 
những gì từ “trong người phát ra” thôi mà !       (Trích töø trang vui cöôøi)

những nghi thức phụng vụ và những buổi  trình diễn mang đậm tính cách văn hóa từ nhiều sắc tộc khác nhau. Có rất 
nhiều dòng tu và trung tâm mục vụ giới thiệu về ơn gọi, công việc mục vụ, cũng như những sản phẩm hỗ trợ cho công 
việc mục vụ của họ. Tôi nhận thấy sự đa dạng, sự giàu có, và sự thay đổi của Giáo Hội hôm nay đã thật sự mở mang tầm 
nhìn, cổ vũ tinh thần sáng tạo, và nâng cao sự hiểu biết cũng như khả năng chuyên môn để phục vụ dân Chúa và xây 
dựng một Giáo Hội hiệp nhất. Chắc hẳn, mỗi người ra về mang theo một cảm nghiệm khác nhau. Riêng tôi, đây là một 
kinh nghiệm quý báu, được chứng kiến sức mạnh tinh thần của người công giáo Mỹ nói chung bao gồm nhiều sắc tộc 
khác nhau, trong đó có anh chị em công giáo Việt Nam, cùng nói chung một thứ ngôn ngữ của tình yêu và sự hiệp nhất. 
Có lẽ tinh thần học hỏi không ngừng là điều gúy giá nhất, vì đó là tương lai của Giáo Hội Công Giáo. Chỉ có hiểu biết 
mới có thể làm giảm đi sự lạc hậu, sự lệch lạc trong tư tưởng, hay hạn chế gây ra những lỗi lầm không đáng, đặc biệt 
gia tăng lòng tự tin và không còn sợ sệt nữa, một trong những kim chỉ nam để chúng ta giám yêu, giám tha thứ, giám 
dấn thân và cộng tác vô vị lợi trong việc phục vụ dân Chúa và xây dựng Giáo Hội. Thiết nghĩ, đôi dòng cảm nghiệm về 
Đại Hội Giáo Lý Công Giáo kỳ này thay cho lời mời gọi tới tất cả anh chị em trong cộng đoàn chúng ta, tranh thủ cơ 
hội đến tham dự Đại Hội một lần, “Hãy đến mà xem”, không những để ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho Đại Hội hàng năm 
mà còn học hỏi để mở mang sự hiểu biết cũng như để hội nhập vào tinh thần công giáo trong nước và trên toàn thế giới. 


