
Qũy Xây Nhà Thờ 
Giáo xứ St. Martha và St. Catherine đã và đang gây qũy, xin rấng hàng tháng để giúp cho chúng ta sớm có đủ tiền để 
thực hiện công trình xây cất ngôi thánh đường mới. 
Xin nhắc lại, với hầu hết nhân viên trong nhà xứ đang làm việc tình nguyện, không nhận lương. Chi phí trong Giáo xứ 
chúng ta hiện nay tạm thời đang được ổn định, vì vậy việc đóng góp cho qũy xây cất được khuyến khích thêm. 
Ngân phiếu xin đề cho: Blessed Teresa of Calcutta, phần memo ghi: Building Fund. 
Ngân phiếu hoặc Tiền mặt xin dùng bao thư màu xanh lượt, một màu. 
Tiền Địa phận xin cho qũy xây dựng hàng năm (DDF), chúng ta cũng được phép giữ lại cho việc xây nhà thờ. 
Buổi Tiệc Gây Qũy năm nay sẽ tổ chức vào tháng 9, thay vì tháng 6 như thường lệ, chi tiết tổ chức sẽ thông báo sau.  
 
Lớp Giáo L ý  Việt Ngữ

   
Trong hai năm, qua bao cố gắng, thử thách, kiên trì để được Giáo Xứ cho phép hướng dẫn các em bằng Việt Ngữ. Nhờ 
vào tinh thần hy sinh, phục vụ và sự can đảm của Cô Kim L ý, cùng sự hợp tác của thày Thày Trí và thày Nhiên. Chủ 
Nhật ngày 2 tháng 5 vừa qua sau thánh lễ có 5 em trong cộng đoàn đã được cha Quản nhiệm ban phép hoà giải. Các em 
sẽ long trọng, hân hoan đón Chúa vào long lần đầu vào ngày 9 tháng 5 này. Cộng đoàn xin ghi nhận sự hy sinh cao cả 
của cô Kim L ý, và xin chúc mừng tới cô Kim, cùng gia đình các em.  
  
Chúc Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh Winchester 

 
Dưới sự hướng dẫn của anh ca trưởng đầy tài năng và kinh nghiệm Nguyễn Quang Dung, ca đoàn To Gan đã có nhiều 
tiến bộ, thay hình đổi dạng. Đã dám (vẫn) to gan mạnh dạn xưng danh là Ca Đoàn Thánh Linh Winchester và nhận 
Chúa Thánh Thần làm bổn mạng, và sẽ mừng bổn mạng lần thứ nhất vào ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ban 
Mục Vụ xin thay mặt cộng đoàn ghi nhận sự hy sinh thời gian, công khó vượt bực của Ca đoàn và xin chúc mừng tới 
Ca đoàn trong ngày đệ nhất bổn mạng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho Ca đoàn luôn sốt sắng, kiên trì vượt qua 
mọi khó khăn trong những ngày tháng tật dượt, hầu càng ngày càng thăng tiến. Chúc Mừng, Chúc Mừng..    
 
 Chúc Mừng Tân Linh Mục Đỗ Trường Timothy 
Thầy Timothy Trường Đỗ, hai năm trước, trong khi giúp xứ tại Giáo xứ St. Catherine of Alexandria, Temecula, CA đã 
sinh hoạt và hướng dẫn nhóm chia sẻ phúc âm trong cộng đoàn chúng ta. Sau đó, qua đại chủng viện tại San Antonio, 
TX học. Nhậm chức phó tế tháng 12 vừa qua tại Giáo xứ The Holy Name of Jesus, Redlands, CA. Sau đó trở về San 
Antonio, TX giúp xứ tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, San Antonio, TX.  
Thày Trường sẽ lãnh nhậm chức Linh Mục vào lúc 8:00AM thứ bẩy ngày 29 tháng 5, 2010 tại nhà thờ Sacred 
Heart Roman Catholic Church 12704 Foothill Blvd., Rancho Cucamonga, CA 91739 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang Winchester, xin chúc mừng tới tân linh mục và xin Chúa Thánh Thần đổ ban hồng ân 
xuống cho tân linh mục. 
Cộng đoàn có nhận được Thiệp Mời, xin cộng đoàn tham dự đông đủ cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa và chia vui cùng 
tân linh mục. 
 
 



Tiệc tiễn thày Phan Văn Trợ 
Thày Trợ sẽ mãn nhiệm giúp xứ tại Giáo xứ St. Catherine of Alexandria, Temecula, CA và sẽ phục vụ trong một nhà tù 
tại miền nam, CA trước khi lên đường qua đại chủng viện tại San Antonio, TX. 
Thày Trợ có nhiều tài năng trong âm nhạc, đã sốt sắng sinh hoạt trong Ca Đoàn của cộng đoàn chúng ta. 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang Winchester, xin cảm tạ Thày đã hy sinh thời giờ, đóng góp tài năng của thày trong những 
sinh hoạt của cộng đoàn. Chúc thày lên đường bình an trong sự quan phòng và soi sáng của Thánh Thần Chúa. Hẹn gặp 
lại thày trong ngày khấn nhậm chức phó tế của thày vào tháng 12 tới. 
Tiệc tiễn thày Trợ rời cộng đoàn sẽ được tổ chức cùng ngày với tiệc bổn mạng của ca đoàn, ban tổ chức xin mời các ca 
viên, các thành viên trong các ban ngành đoàn thể đến đông đủ chung vui với ca đoàn và thày Trợ. 
 
BÍ TÍCH 
 
Giải tội:  
Tiếng Việt: trước hoặc sau thánh lễ 1:30PM. 
Tiếng Anh: sáng thứ bẩy 8:30AM, và sau các lễ hằng ngày. 
 
Xức dầu: cho trường hợp khẩn cấp 
Tiếng Việt: Cha Nguyễn Trọng 951 742 9581, 714 272 2008 
Tiếng Anh: Cha Tom Burdick 951 325 7707 
 
Xưng tội, rước lễ lần đầu: sẽ có những lớp khai giảng lại sau hè. 
Tiếng Việt: Cô Kim LU ý   408 439 3683  
Tiếng Anh: Bà Susan Fennessy 951 325 7707 
 
Rửa Tội Trẻ Em: cần chuẩn bị và được hướng dẫn trước 2 tuần. 
Tiếng Việt: anh Vũ Thế Bình 951 552 5170 
Tiếng Anh: bà Susan Fennesy 951 325 7707 
 
Rửa Tội Tân Tòng: người lớn phải hoàn tất khoá RICA, sẽ có lớp sau hè. 
Tiếng Anh: ông Al Mozingo 951 926 2221 
 
Hôn phối: cần ghi danh học khoá dự bị hôn nhân trước ngày cưới 6 tháng. 
Tiếng Anh: ông bà Ray & Lyne Kridle 951 316 8528 
Tháo gỡ hôn nhân: cần trực tiếp gặp cha xứ hoặc cha quản nhiệm. 
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