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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: banchaphanh@cddmlv.com 

http://www.cddmlv.com 

Vài Dòng Nhắn Nhủ Của Cha Quản Nhiệm. 
Cách đây hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã than thở về 
chuyện ơn gọi. Đồng lúa thì bao la mênh mông, mà thợ gặt 
thì ít. Ngài mời các môn đệ của mình cầu nguyện nài xin với 
Thiên Chúa. Đồng lúa là của Thiên Chúa, thợ gặt cũng là 
của Thiên Chúa sai đến. Đồng Lúa chúng ta cũng cần bao 
thợ gặt?. 

Có bao nhiêu tỉnh thành làng mạc còn thiếu linh mục, thiếu 
tu sĩ. Số linh mục mới chịu chức không đủ bù cho các vị về 
hưu và qua đời. Làm sao để các bạn trẻ thấy con người 
hôm nay và chạnh lòng thương? 

Làm sao để họ muốn dấn bước lo cho đám đông như 
Chúa Giêsu? 
 
Cầu nguyện: 
Lạy Cha là người chủ ruộng tốt lành, đồng lúa đã chín vàng chờ 
ngày gặt hái.  
Xin Cha sai những người thợ lành nghề và tận tụy đến làm việc 
trong cánh đồng bao la của Cha. Xin Cha gieo vào lòng các bạn 
trẻ hôm nay những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao cả. 
Xin cho họ biết quên hạnh phúc và tương lai của mình để yêu 
tha nhân bằng trái tim rộng mở. 
Ước gì họ nghe được tiếng kêu của người bị áp bức, cảm được 
cơn đói khát Lời Chúa và tình thương, thấy được những mất 
mát của bao người đau khổ, và chạm đến sự trống vắng của 
tâm hồn lạc hướng. 
Xin Cha sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ để họ quảng đại 
đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, sống như Ngài đã sống và tiếp 
tục làm những gì Ngài đã làm trên trần gian. 
Cũng xin Cha gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con, thanh lọc 
bầu khí của trường học và xã hội, để tất cả trở thành những môi 
trường tốt giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm gặp ý Cha. Amen. 
 

 

Tháng 7, 2010  

Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 4:00PM (Spanish) 
                  5:00PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:30AM, 9:00AM, 
11:00AM & 5:00PM (English) 

Lễ Tiếng Việt:  
-Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
-Giải Tội: 1:00-1:30PM 
-Tập Hát: 1:00-1:30PM 

BAN CHẤP HÀNH 
CT: Vũ Thế Bình  (951) 552-5170 
PCT (Nội vụ):  
Vũ T. Kim Oanh  (951) 375-6687 
PCT (Ngoại vụ):  
Nguyễn Thanh Tâm (951) 834-7436 

BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ 
Thủ Quỹ & Tài Chánh: 
Đoàn Thoại              (858) 449-7826 
Nguyễn Bá Sương   (858) 395-7802 

Lời Chúa: Hà Đỗ    (951) 526-8451 

Giáo Lý: Kim Lý     (408) 439 3683 

Giới Trẻ:Trí Mai     (951) 795-0120 

Ca Đoàn 
Nguyễn Quang Dung 951-834-9374 
Lê Phước Thiện: (951) 775-2222  
Nguyễn Thanh Tâm (951) 834-7436 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. 

Jacks… 
Liên hệ  

(951) 588-4737 

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 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền 
Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: (714) 797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

Phòng Cho Thuê  
Vùng Murrieta, góc Whitewood và 

Busman (St. Matha Church) 
Liên hệ bác Thạc 

(951) 698-1640  &  (951) 719-7176 
  

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 

Nhà Giữ Trẻ 
Nhà mới, rộng thoáng, vùng Temecula 
Đã hoàn tất các lớp Giữ trẻ, Cấp cứu,  

An toàn, Phòng ngừa. 
Yêu trẻ và tận tâm. Liên hệ ThùyViên 

(619) 300-4469 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  

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

Chuyên in Thiệp Cưới và mọi dịch vụ Ấn 
Loát 

Phòng Cho Thuê  
Nhà hoặc phòng cho 

thuê vùng Winchester 
(951) 552-5170 

  
 

Phòng Cho Thuê  
Nhà hoặc phòng cho 

thuê vùng Riverside gần 
trường University of 

Riverside 
(858) 206-5795 

 IVY Springs  
Medical Care  

                        Bách Nguyễn, MD  
Board Certified in Family Practice 

41680 Ivy St, #A        Tel (951) 677-2227 
Murrieta, CA 92562  Cell (951) 235-9528 

Mục Quảng Cáo Thương Mại Hoàn Toàn Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên lạc với Ban Thông Tin. 

Email:contact@cddmlv.com 

Tiệc Chia Tay Với Thày 
Nhiên 

 
Sẽ được tổ chức sau thánh lễ 
ngày Chủ Nhật 4 tháng 7, tại 
tư gia anh chị Thu-Oanh: 
 

(951) 375-6687 
 
Trân trọng kính mời toàn thể 
Cộng Đoàn tham dự. 
 

 Ngày Lý do chi hoặc thu Tháng 6 Tiền chi Tiền thu 
 6/4/10 Quỹ Tháng Năm còn  $247.14  
 6/6/10 Tiền thu đầu tháng Sáu  $215.00  
 6/6/10 Trao cho anh Tâm (Microphone) ($215.00)   
 6/20/10 Mạnh Thường Quân (Xin coi Chi Thu Tháng 6)  $150.00  
 6/20/10 Tiền Chi cho Father’s Day ($150.00)   
 6/11/10 Mạnh Thường Quân (Xin coi Chi Thu Tháng 6)  $170.00  
 6/11/10 Tiền vòng hoa cho đám tang cha Lê Anh Vững ($170.00)   
 6/24/10 Tiền Xin thánh lễ đời đời cho cho mẹ Anh Dũng   ($30.00)   
  Tổng số ($565.00) $782.14  
  Tổng số quỹ còn lại  $217.14  

mailto:brandon7cscp@aol.com


 
 

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 Bệnh Nhân 
Cha Nguyễn Trọng (951) 742-9581, (714) 272-2008 

Cha Tom Burdick   (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 

Thêm Sức 
Bà Susan Fennessy (951) 325-7707 

Rửa Tội Trẻ Em 
Xin 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 

Hôn phối 
Cần tham dự lớp 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 Tom Burdick. 

Ca Đoàn 
Tập hát từ 7:00-9:00PM, thứ bảy hằng tuần tại nhà thờ. 

Cộng đoàn vừa phải mua bộ Micro Phone mới, bộ cũ phải bỏ theo luật mới của Phòng Thông Tin Hoa Kỳ  
Kinh Mân Côi 

Thứ bảy đầu tháng tại nhà thờ 7:00PM 

Nhà Thờ Mới 
Được dự trù khởi sự vào mùa hè năm tới. Trong khi chờ đợi những thủ tục hành chính, những khảo sát địa hình, địa thế 
để được giấy phép xây cất. Song song với những ủng hộ, trợ giúp từ Địa Phận, hai Giáo Xứ St Martha và St Catherine. 
Nhà xứ đang tìm nhiều phương thức để gây qũy cho đủ số tiền cần thiết cho công trình Giai Đoạn I như:  

- Tiệc gây qũy hằng năm, ngày 11 tháng 9, 2010, bán áo thung quảng bá và gây qũy. 
- Cây Noel do các cộng đoàn, đoàn thể đóng góp vào dịp Giáng Sinh… 

Tuy nhiên, vì nhân số và tình tình kinh tế hiện tại, kết quả thì rất là khiêm nhường so với những cố gắng và hy sinh của 
mọi người. 
Xin tất cả mọi người tiếp tục sốt sắng cầu nguyện, rộng rãi đóng góp theo khả năng cho phép để chúng ta sớm có ngôi 
nhà chung mới. 
 

 
 

 
Thân mến trong Đức Kitô 

Fr. Tom Burdick 
 
 
 
 
 

 
 

Thư của bà Giám Đốc Điều Hành Giáo Xứ gửi cho Lớp Giáo Lý Việt Ngữ 
Cô Kim, 
Tôi đang cần tìm những ngôn từ cho chính xác để nói lên cảm xúc của tôi. Tôi chỉ có thể diễn đạt những gì tôi đã 

thấy qua việc làm của cô và hoa màu cô đã gặt hái. 
Bởi từ sự nhân ái của cô, các em bé và thanh thiếu nữ đã được giáo huấn và chuẩn bị đễ lãnh các Bí Tích tại Giáo 
Xứ Mẹ Thánh Têrêsa. Giáo Luật khó khăn của Địa Phận đã được tuân hành hoàn hảo, qua những khảo sát và tái 
khảo sát. Những buổi học, chuẩn bị phòng ốc, huấn giảng, hướng dẫn và giúp đỡ lớp Giáo Lý cũng chỉ là chuyện 
nhỏ của những việc cô đã phải làm trong năm qua. Xin lỗi cô, tôi đã vắng mặt trong buổi lễ Rước Lễ Lần Đầu, gia 
đình tôi có tổ chức ngày Mother’s Day cho tôi.  Cha Tom có kể cho tôi nghe về sự trang trọng, hoành tráng và 

chuẩn bị chu đáo của Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu ngày 9 tháng 5 vừa qua. Tôi trả lời cha là tôi không ngạc nhiên, 
vì cô là vậy không có chọn lựa khác. Rất tốt đẹp! 

Cô có thể hãnh diện về kết quả việc cô làm. Tại sao? Bởi vì Đức Kitô ở trong cô, hồng ân Ngài ban xuống qua cô. 
Cám ơn cô và nhóm cộng tác viên trong lớp Giáo Lý Việt Ngữ đã trở nên “Đức Kitô nhỏ” cho mọi người chúng tôi. 

Vì thế, tôi xin cám ơn tất cả qua chính Đức Kitô cho công việc đã hoàn tất tốt đẹp. 
Kính Mến, 

Olivia 
 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang Winchester chân thành ghi ơn thày Nhiên, SVD đã cộng tác trong những sinh hoạt mục vụ giới trẻ, ca 

đoàn và lớp giáo lý trong suốt  năm tập vụ vừa qua. 
Các bạn trẻ thanh thiếu niên sẽ nhớ mãi hình ảnh thày Nhiên trẻ trung, chịu chơi, yêu đời, hòa đồng, nhiệt tình… cùng vui trong 

Chúa trong mọi sinh hoạt của giới trẻ. 
Ca Đoàn Thánh Linh sẽ không bao giờ quên giọng ténor trầm ấm của thày Nhiên cùng hòa chung với ca đoàn ca tụng Thiên Chúa 
trong các buổi phụng vụ. Các bài chia sẻ cảm nghiệm của thày Nhiên về đời sống đức tin sẽ mãi là những bài học quý giá cho phụ 

huynh của các học viên giáo lý trong vai trò làm cha làm mẹ. 
Cầu chúc thày Nhiên luôn hăng say dấn thân trên con đường Tận Hiến, đạt nhiều thành quả trên con đường tu học và sớm được 

nhận lãnh Thiên Chức Linh Mục_ cánh đồng truyền  đang chờ đón những thợ gặt nhiệt thành như thày Nhiên. 
 

Chân thành cầu chúc. 
CĐ Mẹ La Vang Winchester 

July 04, 2010 
 

                                                         Đời Tận Hiến 
 

                                                                Mới hôm nào có một chàng trai trẻ 
Mê hát ca và văn nghệ như ai 
Đôi khi còn tiệc tùng vui lai rai 

Cùng cười giòn khi anh em đùa giỡn 
 

Rồi một ngày tiếng Chúa đâu thổi đến 
Chúa thì thầm thoang thoảng như cơn gió 

Này con ơi ta muốn chọn con đó 
Lúa đầy đồng ta cần thêm thợ gặt 

 
Nhưng Chúa ơi con thật là bé nhỏ 

Biết làm gì con chẳng dám nhận đâu 
Nếu Chúa muốn con đây xin cúi đầu 

Nói xin vâng để trọn theo ý Chúa 
 

Chúa dùng con đi gieo rắc tin mừng 
                                                                      Cho bao người đang sầu khổ đắng cay 

                                                                     Chốn hồng trần nhiều tội lỗi mê say 
                                                                       Chúa nhân từ giầu lòng thương tha thứ 

 
                                                                       Cuộc sống con xin trọn đời dâng hiến 
                                                                       Chúa trao ban ơn linh thiêng cao cả 
                                                                       Ôi tuyệt vời Ngài yêu con nhiều quá 
                                                                        Thánh ý Ngài là hạnh phúc đời con 

 
Mến tặng thày Joseph Trương Minh Nhiên, SVD, đã tận tình phục vụ Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester trong suốt năm qua. 


