
 

 

OUR LADY OF LA VANG CATHOLIC CHURCH 
288 S. Harbor Blvd., Santa Ana, CA 92704 

Phone: (714) 775-6200  Fax: (714) 775-6226 

Website: www.ourladyoflavang.org    Email: parish@ourladyoflavang.org 

Second Sunday  

in Ordinary Time 

Year B 

January 18, 2015 

CLERGY † GIÁO SĨ † CLERO 
 

        Rev. Joseph Luan Nguyen     Pastor 
        Rev. Bao Thai                           Parochial Vicar 

        Deacon Guillermo Torres           

OFFICE HOUR † GIỜ LÀM VIỆC † HORAS DE OFICINA 
 

Monday - Saturday / Thứ Hai - Thứ Bảy  / Lunes - Sábado:    

9:00 AM—12:00 PM   &   1:00 PM—5:30 PM 
Sunday / Chúa Nhật / Domingo:  Closed / Đóng Cửa / Cerrado  

 

MINISTRY OFFICE † VĂN PHÒNG MỤC VỤ 

LA OFICINA DEL MINISTERIO 
 

Hilda McLean  Office Manager, 

   Safe Environment, Ext 200 

 

Mike Banner  Business Manager, Ext. 212 

 

Janice Glaser  Book Keeper, Ext. 212 

 

Minh Nguyễn  Parish Secretary, Bulletin Editor, 

(Tiếng Việt - Ext. 203)            Facility Coordinator, Ext. 203 

 

Gabriela Santana  Parish Secretary, Ext. 205 

 

Viviana Gomez  Parish Secretary, Ext. 205 

 

Sr. Diễm Mai Trần, LHC Giáo Lý Thiếu Nhi, Thêm Sức, Ext. 207 

 

Paola Flores  Confirmation, Youth 4 Truth,  

   Young Adult, RCIA-English, Ext. 209 
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Weekday Masses / Lễ Ngày Thường / Misas Diarias 

8:30 AM     Tiếng Việt     Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu            

8:30 AM     Español      Martes, Jueves                              

 

Saturday Masses / Lễ Thứ Bảy / Misa del Sábado 

8:00 AM Tiếng Việt 

6:00 PM (Vigil) Tiếng Việt & English 

8:00 PM (Vigil) Español, Neo-Catechumenal        

 

Sunday Masses / Lễ Chúa Nhật / Misas Dominicales 

6:30 AM Tiếng Việt 

8:30 AM Tiếng Việt 

10:30 AM Tiếng Việt 

12:30 PM Español 

4:30 PM English, Confirmation Youth  

6:30 PM Tiếng Việt 

 

      CONFESSION † GIẢI TỘI † CONFESIÓN 
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First Friday after Mass / Thứ Sáu Đầu Tháng sau Lễ /  

Primer Viernes después de  Misa                      

 

BAPTISM † RỬA TỘI † BAUTISMO 

2:00 PM    Tiếng Việt      Chúa Nhật tuần thứ nhì         

3:30 PM    Español           Primer Sábado del Mes       

                  English            Please contact the parish office 

 

SACRAMENTS † CÁC BÍ TÍCH † SACRAMENTOS 

Please contact the parish office for more information 

Xin liên lạc văn phòng giáo xứ 

Por favor llame a la oficina para más información  



 

 

Đáp Ca 
Lạy Chúa, nầy tôi xin đến, để thực thi ý Chúa. 

Chúa Nhật, ngày 18 tháng 1, 2015 

Quí Ông Bà và Anh Chị Em thân mến! 

Giáo xứ chúng ta tuần này đang còn chuẩn bị chu đáo cho việc gói bánh chưng bánh tét nhằm gây quĩ sinh hoạt 

hàng năm của giáo xứ. Xin Quí Ông Bà Anh Chị Em mời gọi nhiều người ủng hộ giáo xứ qua việc đặt mua bánh 

trước (pre-order) và mua vé số thật nhiều, với giải độc đắc 3,000 cash. Xin Quí Ông Bà Anh Chị Em hy sinh đến 

hội trường giúp việc vào bất cứ thời gian nào có thể có. Từ ngày Chúa Nhật 25/1, hội trường sẽ bắt đầu mở cửa 

hàng ngày từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Giáo xứ xin được đài thọ 3 bữa ăn, sáng, trưa và chiều. 

Chủ đề chính trong Chúa Nhật thứ hai thường niên hôm nay là ơn gọi từ Thiên Chúa. Mọi người chúng ta được 

mời gọi bởi Thiên Chúa để trở nên chứng nhân cho Chúa Giêsu bằng cách phục vụ người khác bằng chính đời 

sống của mình với chính những ân sủng là món quà mà Chúa đã trao ban. Những bài đọc hôm nay nhắc nhở chúng 

ta về việc mời gọi cộng đồng và cá nhân trở nên nhân chứng cho Chúa Giêsu, Con Chiên Thiên Chúa, bằng cuộc 

sống thánh thiện. 

Bài thứ nhất từ sách Tiên Tri Samuel, diễn tả việc Thiên Chúa gọi Samuel phục vụ cho Ngài và Samuel đã trả lời: 

Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”. Vì thế, Thiên Chúa đã chúc lành cho Samuel trong sứ vụ trao phó, 

và Samuel trở nên một dấu chỉ ngang hàng với Môisen và Davit. Qua bài đáp ca “Lạy Chúa, này con xin đến để 

thực thi ý Chúa”, chúng ta thấy ơn gọi là vâng lời làm theo lời chỉ bảo của Thiên Chúa. Trong bài thứ hai, Thánh 

Phaolô cắt nghĩa cho giáo đoàn Côrintô lời mời gọi của Thiên Chúa là lời mời gọi nên thánh. Thật vậy, họ cần giữ 

thân xác và tâm hồn trong sạch và thánh thiện bởi vì qua Bí Tich Rửa Tội họ trở nên những phần tử của Thân Xác 

(Nhiệm Thể) của Chúa Kitô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Trong bài Phúc Âm, thánh Gioan Tiền Hô cảm 

nhận ơn gọi là giới thiệu Ðức Kitô cho hai môn đệ. “Chiên Thiên Chúa,” đây thật sự là ơn gọi cao cả của Chúa 

Giêsu trở nên con chiên hy sinh cho tội lỗi chúng ta. Hai môn đệ đã theo Chúa Giêsu đến nơi Ngài ở, và họ đã chấp 

nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu: “đến và xem”. Họ đã ở lại với Chúa Giêsu trong ngày hôm đó. Thánh Andrê đã 

đem em của mình là Simon đến với Chúa Giêsu và giới thiệu Chúa Giêsu là Ðấng Messia. Vì thế, Phúc Âm cũng 

diễn tả lời mời gọi hay là ơn gọi của những tông đồ đầu tiên và thách thức chúng ta cũng mời gọi những người 

khác đến với Chúa Kitô bằng chính đời sống nhân chứng Công Giáo của mình. 

Ơn gọi của người Tín Hữu là sống và chết như Con Chiên của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cố gắng với ơn Chúa để 

sống khiêm tốn, trong sạch, quên mình, tuân theo giới luật yêu thương, tri ân tình yêu quan phòng mà Chúa Chiên 

Lành che chở chúng ta trong Giáo Hội, cầu nguyện, siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa và lãnh nhận các 

bí tích khác. Ước gì chúng ta tiếp tục làm chứng cho Con Chiên Thiên Chúa. 

Thân mến trong Chúa Kitô và Ðức Mẹ La Vang! 

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân 

Lá Thư Cha Chánh Xứ 
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XIN CẢM ƠN SỰ YÊU THƯƠNG CỦA QUÝ VỊ ! 
 

Tiền đóng góp trong các Thánh Lễ Chúa Nhật 11/1:  
$10,372 

Tiền đóng góp lần 2 cho Capital Campaign: $2,858 
Tiền đóng góp từ quầy thực phẩm: $1,250 

 
 

Xin hãy giúp Giáo Xứ qua việc dùng Phong Bì hoặc 

dùng Mạng Internet để đóng góp trong các Thánh Lễ 

Chúa Nhật hàng tuần. Ðây là phương cách chúng ta 

“gói gém những món quà” dâng lên Thiên Chúa  

và cảm tạ Ngài trong các Thánh Lễ.  

Ðóng góp qua Mạng Internet, xin vào trang nhà: 

www.ourladyoflavang.org 



 

 

THÔNG BÁO 

Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô  

Ý Chung: Cầu cho những thành viên thuộc các 

truyền thống tôn giáo khác nhau và tất cả mọi người 

thiện chí biết cùng nhau xây dựng nền hòa bình. 

Ý Truyền Giáo: Cầu cho các tu sĩ nam nữ, trong 

năm về đời sống thánh hiến này, biết tái khám phá 

niềm vui bước theo Chúa Kitô và hăng say phục vụ 

người nghèo khó.  
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Nghi Pham & Le Tran 

Lễ cưới sẽ được cử hành vào lúc  

12 giờ - ngày 14 tháng 03, 2015 

 

Khi quý vị biết chắc và có bằng chứng là các đôi 

hôn nhân trên có ngăn trở để tiến tới hôn phối, xin 

vui lòng liên lạc liền với cha Chánh Xứ Giuse 

Nguyễn Văn Luân. Xin các anh chị, đang chuẩn bị 

Phép Cưới, ghi danh và đóng tiền deposit trước 1 

năm và hoàn tất giấy tờ và lệ phí 1 tháng trước 

ngày Lễ Hôn Phối. Xin cảm ơn. 

Rao Hôn Phối 

An Nghỉ Trong Chúa 

 
Ông Dominic Tam Lai  

 
Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu, qua lời chuyển 
cầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh Giuse, ủi an 
gia đình tang quyến và sớm đưa người thân yêu 

của chúng con về Quê Trời. 

Cần thiện nguyện viên 

Giáo Xứ sẽ bắt đầu việc gói bánh chưng và bánh 

tét. Xin kính mời Quí Ông Bà và Anh Chị Em nếu 

có giờ trong ngày hoặc buổi tối xin ghé lại hội 

trường để chúng ta cùng nhau thi công để gây 

quĩ cho Giáo Xứ. Mỗi ngày mở cửa từ 9 giờ 

sáng tới 10 giờ tối. Xin cảm ơn. 

Đặt bánh chưng, bánh tét 

Giáo Xứ đã bắt đầu nhận đặt bánh chưng và 

bánh tét cho Tết Ất Mùi 2015. Xin Quí Ông Bà 

Anh Chị Em vui lòng đặt mua trước để giúp cho 

Giáo Xứ biết trước số lượng số bánh đặt mua, hầu 

Giáo Xứ có thể đáp ứng được nhu cầu mua của 

quí vị. Xin quý vị đặt bánh sau các Thánh Lễ tại 

bàn đặt bánh hoặc tại văn phòng Giáo Xứ trong 

các ngày thường. Xin cảm ơn. 

Thông báo cho các đoàn thể 

Ðể chuẩn bị cho đợt bán bánh chưng, bánh tét 

nhân dịp Tết cho Giáo Xứ, tất cả các sinh hoạt của 

các đoàn thể tại các phòng dưới lầu của nhà 

sinh hoạt Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và phòng 

số 2 sẽ tạm ngưng từ ngày thứ Tư 21 tháng 1 

đến hết ngày thứ Bảy 21 tháng 2 năm 2015. Xin 

các đoàn thể lưu ý và thông báo đến các hội viên 

của mình. Xin cảm ơn. 

Văn phòng đóng cửa 

Văn Phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa ngày Thứ 

Hai, 19 tháng 1 năm 2015 nhân dịp Lễ Martin 

Luther King Day. Xin chúc quý vị một ngày lễ 

an toàn và vui vẻ. Xin cảm ơn. 



 

 

Responsorial Psalm 
Here am I, Lord; I come to do your will. 

January 18, 2015 

Dear Brothers and Sisters in Christ! 

Today, we begin the 2nd week in Ordinary Time. Soon, our parish will also begin making rice cakes in order to gener-

ate income for our major projects. You may help our parish by pre-ordering rice cakes after each mass this weekend 

and next!  In all our rice cake preparations, please, donate your time and efforts to assist us.  We will be busy!  For all 

our volunteers, breakfast, lunch, and dinner will be provided. To help, please welcome the Holy Spirit and stop by the 

parish hall between 9 a.m. and 9 p.m. each day. We really appreciate your support and participation. May God bless 

you for your generosity to our parish! 

The main theme of today’s Scripture readings is Divine vocation – that everyone is called by God to be a witness for 

Christ by doing something for others with his or her life, using his or her unique gifts and blessings. Hence, today’s 

readings remind us of our personal and corporate call to become witnesses for Jesus, the Lamb of God, by leading 

holy and pure lives.  The first reading describes how Yahweh called Samuel to His service and how the boy Samuel 

responded to Him, saying, “Speak, Lord, Y our servant is listening.” So God blessed him in the mission entrusted to 

him, and Samuel became an illustrious figure, ranking with Moses and David as a man of God.  In the Responsorial 

Psalm, the psalmist sings, “Behold, I come to do Y our will,” indicating   that his vocation is to obey, to do what God 

commands him to do. In the second reading, St. Paul explains to the Corinthians that their Divine call is a call to holi-

ness - they need to keep their bodies pure and souls holy because by Baptism they have become parts of Christ’s Body 

and the temples of the Holy Spirit.  In the Gospel, John the Baptist claims that his vocation is to introduce Jesus to 

two of his disciples as the “Lamb of God,” suggesting Jesus’ vocation to become a sacrificial lamb to atone for our 

sins. The disciples followed Jesus to his residence, accepting his invitation to “come and see.”  They stayed with him 

that day.  Then Andrew brought his brother Simon to Jesus, introducing Jesus to him as the Messiah.  Thus, today’s 

Gospel also describes the call or vocation of the first apostles, and challenges us to invite others to Christ by our 

Christian witnessing.  

This week’s message for each one of us is that our Christian vocation is to live and die like the Lamb of God.  We live 

like the Lamb of God by leading pure, innocent, humble, selfless lives, and obeying Christ’s commandment of love. 

We also need to appreciate the loving providence and protecting care of the Good Shepherd in his Church.   We re-

ceive the Body and Blood of the Good Shepherd in the Holy Eucharist and deriving spiritual strength from the Holy 

Spirit through prayer and the Sacraments.  We are called to die like the Lamb of God by sacrificially sharing our 

blessings of health, wealth, and talents with others in our family, parish and community.  We also bear witness to 

Christ in our illness, pain and suffering through our graceful acceptance of all of it; by offering our sufferings for 

God’s glory, we do penance for our sins and for the conversion of sinners.  

Sincerely yours in Christ and Our Lady of La Vang! 

Reverend Joseph Luan Nguyen 

Pastor 

Pastor’s Corner 

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 
 

Sunday, January 11th Collection: $10,372 
 

Second Collection for Capital Campaign: $2,858 
 

Food Sales: $1,250 

 

Please use envelopes or online giving as 

 an act of thanksgiving to the Lord.  

 

For online giving, please visit 

Www.ourladyoflavang.org 
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Salmo Responsorial 

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Enero 18, 2015 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo! 
 

Comenzamos este domingo con la segunda semana del Tiempo Ordinario. Nuestra parroquia empezará a hacer los pas-

teles de arroz muy pronto, con el fin de recaudar fondos para nuestros proyectos. Les pedimos su ayuda de hacer  su 

orden los pasteles de arroz después de cada misa cada fin de semana. Por favor, donen su tiempo para ayudarnos en la 

preparación de los pasteles de arroz. Les vamos a dar el desayuno, el almuerzo y la cena para todos los voluntarios. Fa-

vor de pasar por el salón de la parroquia de 9 a.m. a 9 p.m. todos los días para ayudarnos. Realmente apreciamos su 

apoyo y participación. Que Dios los bendiga por su generosidad a nuestra parroquia. 
 

El tema principal de las lecturas bíblicas de hoy es la Vocación Divina - que cada uno está llamado por Dios para ser un 

testigo de Cristo al hacer algo por los demás en su vida, con sus propios dones y bendiciones. Por lo tanto, las lecturas 

de hoy nos recuerdan nuestra llamada personal y corporativa para convertirnos en testigos de Jesús, el Cordero de Dios, 

llevando una vida de santidad y pureza. La primera lectura describe cómo Jehová llamó a Samuel a su servicio y cómo 

el niño Samuel respondió a él, diciendo: "Habla, Señor, que tu siervo escucha." Por lo tanto, Dios lo bendijo en la mi-

sión que se le confío, y Samuel se convirtió en una figura ilustre, situándose con Moisés y David como un hombre de 

Dios. En el Salmo Responsorial, el salmista canta: "He aquí, yo vengo para hacer tu voluntad", lo que indica que su vo-

cación es obedecer, a hacer lo que Dios manda que se haga. En la segunda lectura, San Pablo explica a los Corintios que 

su llamada divina es una llamada a la santidad. Por lo tanto, necesitan para mantener su cuerpo puro y almas santas por-

que por el bautismo se han convertido en partes del cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo. En el Evangelio, 

Juan Bautista afirma que su vocación es la de presentar a Jesús a dos de sus discípulos como el "Cordero de Dios", lo 

que sugiere la vocación de Jesús para convertirse en un cordero de sacrificio para expiar nuestros pecados. Los discípu-

los siguieron a Jesús a su residencia, aceptando su invitación a "venir y ver." Ellos se quedaron con él aquel día. Enton-

ces Andrés trajo a su hermano Simón a Jesús, y presentar a Jesús a él como el Mesías. Por lo tanto, el evangelio de hoy 

describe también la llamada o vocación de los primeros apóstoles y nos desafía a invitar a otros a Cristo por nuestro 

testimonio cristiano. 
 

El mensaje de esta semana para cada uno de nosotros es que nuestra vocación cristiana es vivir y morir como el Cordero 

de Dios. Vivimos como el Cordero de Dios, que lleva una vida pura, inocente, humilde desinteresada, obedeciendo el 

mandamiento de amor de Cristo. También tenemos que apreciar la amorosa providencia y protegiendo el cuidado del 

Buen Pastor en su Iglesia. Nosotros recibimos el Cuerpo y la Sangre del Buen Pastor en la Sagrada Eucaristía y nacer a 

la fuerza espiritual del Espíritu Santo a través de la oración y los sacramentos. Estamos llamados a morir como el Cor-

dero de Dios, compartiendo con sacrificio nuestras bendiciones en la salud, la riqueza y nuestros talentos con los demás 

en la familia, la parroquia y la comunidad; también nosotros damos testimonio de Cristo en nuestra enfermedad, el do-

lor y el sufrimiento a través de nuestra aceptación; ofreciendo nuestros sufrimientos para la gloria de Dios, como peni-

tencia por nuestros pecados y por la conversión de los pecadores. 

 

Sinceramente suyo en Cristo y Nuestra Señora de La Vang! 

Reverendo Joseph Luan Nguyen- Párroco 

Notas del Párroco 

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

Colecta de la Semana pasada:  $10,372 
Segunda Colecta para la Campaña Diocesana  

“Para Cristo Siempre”: $2,858 

Venta de Comida: $1,250 

 

Por favor use sus sobres dominicales como ac-

ción de gracias al Señor. 

Para donaciones por internet 

 visite nuestro website 

www.ourladyoflavang.org 
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ANNOUNCEMENTS NOTICIAS 

OFICINA CERRADA 

Our parish will begin making Rice Cakes for 

our annual fundraising.  We hope that you will 

be able to help us with washing the leaves, 

cleaning and making the rice cake if you are 

able. We will be open from 9am -10pm. After 

work, if you can help please stop by the Pasto-

ral Center. Foods are available for those who 

can help. Please come and help our parish. 

Thank you. 

Volunteers needed 

Announcement to all groups 

Les pedimos a todos los Ministerios que por favor 

avisen a sus miembros para que nos vengan a 

ayudar con los Tamales de Arroz, les estaremos 

informando más adelante las fechas , estaremos en 

los salones del Centro Pastoral de 9am A 9pm. 

Tendremos desayuno, lunch y cena para todos los 

vountarios. Muchas gracias Dios los bendiga! 

SANTA MISA DEL DIA MUNDIAL 

DEL ENFERMO 

La oficina parroquial estará cerrada el Lunes 

1/19/2015 en observancia de Martin Luther King, 

Jr. La iglesia se cer rará después de Misa de 

8:30am. 

Fiesta en honor de la Virgen de Lourdes, el 

sábado 7 de Febrero del 2015 a las 10 am en la 

iglesia de San Columbano en 10801 Stanford Ave. 

Garden Grove, Ca 92840. Telf: 714-534-1174 
 

                   Obispo Kevin Vann 

             será el celebrante principal 
 

Misa y ceremonias para la unción de los enfermos, 

la imposición de manos y la bendición de las 

manos de los cuidadores, la bendición será con 

agua de Lourdes. 

MINISTERIOS PARROQUIALES 

En preparación del Nuevo Año Lunar 2015. No 

abrá reuniones de los Ministerios o Grupos Par-

roquiales empezando el 1/21/2015 hasta el 

2/21/2015. Por favor les pedimos su comprensión 

y colaboración. Les agredeceremos mucho pasar a 

la oficina a ver si se puede cambiar a otro salón, si 

es posible. Muchas gracias. 

OFFICE CLOSED 

WORLD DAY OF THE SICK MASS 

Celebration in honor of our Lady of Lourdes, Sat-

urday February 7, 2015 at 10AM at St. Columban 

Church in 10801 Stanford Ave. Garden Grove, Ca 

92840. 

Most  Rev. Kevin Vann, Principal Celebrant  
 

Mass and ceremonies for anointing the sick, lay-

ing on of hands, blessing of caregivers hands and 

blessing with Lourdes water. 

Our parish office will be closed on Monday 

1/19/2015 in observance of Martin Luther King, 

Jr. The church will be closed after  the 8:30am 

Mass. Thank you. 

VOLUNTARIOS 

.To prepare for the Rice Cakes Sales for Tet 

2015, there will be no groups meeting starting 

1/21/2015 to 2/21/2015 in all rooms in the 

lower level of the Pastoral Center and room 2. 

Please make announcement to your group 

members. Thank you for your cooperation. 
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CÔNG DÂN GIÁO DỤC - CHÀO CỜ ĐẦU NĂM 

       Qua Mỹ gần 5 năm đây là lần đầu tiên tôi tham dự 

một buổi lễ chào cờ của người Việt. Tôi đã từng tham 

dự một buổi lễ chào cờ của người Mỹ và cảm thấy 

không khí tuy vô cùng náo nhiệt nhưng lại rất trang 

nghiêm. Tất cả mọi người đều đứng dậy, đặt tay phải 

lên ngực trái, không hát quốc ca nhưng họ đọc bài 

Pledge of Allegiance (lời thề trung thành với Tổ Quốc). 

Tuy không sinh ra ở Mỹ và không biết nhiều về lịch sử 

Mỹ, nhưng tôi rất thích cách mà người Mỹ tự hào về đất 

nước của họ, thông qua ánh mắt, giọng đọc mạnh mẽ và 

rất nhiều cảm xúc mà họ thể hiện. Buổi lễ chào cờ Mỹ 

mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ sẽ mãi 

ở lại đây trong tim tôi sự tự hào, lòng biết ơn, và sự trân 

trọng khi nhìn thấy những em nhỏ đứng nghiêm trang 

chào cờ Vàng -  Việt Nam Cộng Hòa. 

 

       Buổi lễ chào cờ Việt mà tôi tham dự do các thầy cô 

tình nguyện dạy tiếng Việt cho các em tại Giáo Xứ Đức 

Mẹ La Vang tổ chức. Buổi lễ chào cơ tuy có đơn giản, 

nhưng các thầy cô mong muốn cho các em hiểu hơn và 

yêu hơn về dân tộc, đất nước Việt Nam. Mặc dù tuổi 

của các em còn khá nhỏ nhưng đã được các thầy cô 

hướng dẫn các em cách thức chào cờ. Không hẳn em 

nào cũng nghiêm trang hát theo quốc ca, nhưng dù các 

em có đôi chút nghịch ngợm hay không tập trung thì tôi 

vẫn cảm thấy các em đáng yêu vô cùng. Tôi chợt nhớ 

đến hình ảnh của mình ngày trước. Thực ra, khi còn nhỏ 

tôi ghét chào cờ đầu tuần vô cùng. Nó giống như giờ để 

phạt hơn là để học sinh nhớ đến công ơn của người đi 

trước. Tôi còn nhớ như in những năm học cấp ba, ở cái 

tuổi nghịch ngợm và bướng bỉnh vô cùng, cả đám bạn 

hát theo bài quốc ca, nhưng đổi lời loạn cả lên, đứa thì 

cười đùa khi đứa kia hát lung tung, đám con trai thì 

giỡn, còn đám con gái túm tụm nói chuyện nọ kia. 

Chẳng đứa nào buồn hát theo, hay ít nhất là đứng 

nghiêm trang một chút. Khi đó, chúng tôi chỉ nghĩ làm 

trò nọ kia, cho buổi sinh hoạt chào cờ mau chóng qua 

đi. Nhìn những học trò của tôi bây giờ, tôi lại cảm thấy 

các em thật khác. Giờ chào cờ tuy rất ngắn nhưng ở các 

em là sự kính trọng. Có lẽ các em chưa hiểu hết những 

gì mà cha ông ta đã trải qua trong thời chiến, các em 

chưa biết hết những vất vả, gian khó, sự hy sinh và mất 

mát cho tự do và tự chủ của dân tộc nhưng các thầy cô 

đã hướng dẫn các em biết cách tôn trọng khi đứng dưới  

Quốc Kỳ, các em được cha mẹ dạy rằng các em là 

người Việt Nam, và cha ông ta đã tranh đấu rất nhiều vì 

chính tương lai của các em. Những điều đó khiến tôi vô 

cùng tự hào. Bởi chính tôi cũng giống các em, tôi thật 

sự không biết chiến tranh như thế nào. Nhưng nhìn 

những gì đã trải qua, và những điều mà ông bà tôi, cha 

me tôi, những người đã trải qua trong chiến tranh dạy 

bảo, tôi mới hiểu rõ và yêu thêm đất nước Việt Nam vô 

cùng. 

        

       Chào cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - Quốc Kỳ Việt Nam, tôi 

tự hào mình là người Việt Nam. Yêu sao nòi giống con 

Rồng cháu Tiên. Mãi trong tôi là sự biết ơn sâu sắc vì 

sự hy sinh vĩ đại của những người đi trước. Nhìn những 

ánh mắt thơ ngây của các em, chúng tôi biết rằng phải 

cố gắng nhiều hơn nữa để các em thêm hiểu và biết trân 

trọng những gì mà cha ông ta để lại. Hình ảnh cờ Việt 

Nam tung bay trên bầu trời xanh nhắc cho tất cả chúng 

ta nhớ về một thế hệ cha ông đấu tranh không ngừng 

nghỉ vì đất nước Việt Nam thân yêu. (Hồ Nguyễn Ngọc 

Trâm) 

    
CÂU CHUYỆN DƯỚI CỜ 

    
HỌC SINH XUẤT SẮC  MỒI LỚP 
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LO LẮNG VÌ CÓ THAI ? 

CỐ VẤN TẠI VĂN PHÒNG 

Xin gọi lấy hẹn – ALL FREE 

714.721.2111  

714.803.9959 

VIETRESPECTLIFE.COM 

 

Xin liên lạc văn 

phòng Giáo Xứ để 

đăng quảng cáo 

714-775-6200 

Mỗi khách hàng mới, Giáo Xứ sẽ nhận được $5 

Dạy Ballet, Tap, Gymnastic 
Cho Boys & Girls từ 2 - 12 tuổi 

Có biểu diễn sau mỗi khóa học 
Nhận dạy kèm tại tư gia. 

Cô Lily: 714-332-2422 

Cô Christine: 714-989-3873 

Mỗi học sinh mới, Giáo Xứ sẽ 

nhận được $10. 

 

$695 Bankruptcy Service 
Call 888-872-3507 For Free Consultation 

Llame 888-872-3507 Para Una Consulta Gratis 
www.bankruptcylawpros.com 

 

EASTWEST PRINTING 

& GRAPHIC, INC. 
7433 Lampson Ave. 

Garden Grove, CA 92841 

714-899-7885 

 

JP TAX SERVICES 
4670 Mack Rd.  

Suite 110  
Sacramento , CA 95823  

(916) 550-7200  

 

ĐẠI TRƯƠNG TAX 

SERVICE 
14331 Euclid St 

Garden Grove, CA 92843 

(714) 554-9978  

BRIXEN & SONS, INC. 
Screen & Large Format Digital 
Printing.  

2100 S. Fairview St., Santa 

Ana, CA  92704. (714) 566-

1444. http://brixen.com/ 

 

ASIAN PRINTING  

15101 Moran St. 

Westminster, CA 92683 

714-891-0898 

 

SB HAPPY NAIL’S 
12340 Seal Beach ,# D 

Seal Beach, CA 90740 

(562) 594 - 8366 

 

BÁC SĨ LÊ VŨ & 

DIỄM CHÂU 

 

BÁC SĨ NGUYỄN 

NGỌC KỲ 
(714) 643 - 9442 

 

MAI’S COSMATIC & 

PERFUME 
8886 Bolsa Ave 

Westminster, CA 92683 
(714) 887-0337  

 

LÔNGMI LASHES 

DANIEL PHÚ 
9500 Bolsa Ave. 

Westminster, CA 92683 

(714) 531-0979 

 

PHỞ TÀU BAY LÝ 

THÁI TỔ 
3610 W 1st St, Ste C 

Santa Ana, CA 92703 
(714) 531-6634  

 

BRODARD 

RESTAURANT 
9892 Westminster Ave., #R 

Garden Grove, CA 92844 
714-530-1744 

BAMBOO BISTRO 

VIETNAMESE  
CUISINE 

2600 East PCH, #160 

Corona Del Mar, CA 92625 
949-720-1289 

 

PHỞ 79 
9200 Bolsa Ave Ste.117 

Westminster, CA 92683  

(714) 893-1883  

 

BÁC SĨ  

VĨNH THỪA 

 

NHÀ HÀNG VÂN 
14122 Brookhurst St 

Garden Grove, CA 92843 

(714) 530-6858  

 

CHÈ HIỂN KHÁNH 
9639 Bolsa Ave,  

Westminster, CA 92683  

(714) 839-8143  

 

TOFU THANH SƠN 
9688 Westminster Ave  

Garden Grove, CA 92844 

(714) 534-2100  

 

QUÁN BÚN BAN MAI 
8890 Bolsa Ave 

Westminster, CA 92683 

(714) 894-8432  

 
BRODARD CHATEAU 

9100 Trask Ave. 

Garden Grove, CA 92844 

714-899-8273 

 

THĂNG LONG 

MARKET 

TRIO ENGINEERING, 

CO. 
14525 West Arminta Street, 

Van Nuys, CA 91402  

(818) 782-2202  

TLC EXPRESS 

PHARMACY 
10810 Warner Avenue #3, 

Fountain Valley, CA 

92708  

(714) 465-2431  

 

CHỢ TAM BIÊN 
9550 Bolsa Ave, Ste 115E 

Westminster, CA 92683 

(714) 548-4993  

 

TÂN HOÀNG HƯƠNG 
15972 Euclid St 

Fountain Valley, CA 92708 

(714) 775-7422  

COMFORT SUITE 

VICTORVILLE 
12281 Mariposa Road, 

Victorville, CA 92395  

(760) 245-6777  

HIPROTEK SECURITY 

CAMERA SPECIALIST 
7902 Westminster Blvd  

Westminster, California 

92683 

(714) 293-8654  

FLAGS COLLISION 

CENTER BODY 

SHOP 
12796 Nutwood Street, 

Garden Grove, CA 92840  

(714) 636-5888  

CALIFORNIA EAGLE 

ESCROW, INC. 
9039 Bolsa Avenue,  

Westminster, CA 92683  

(714) 898-8908  

 

VŨ 1ST  

PROPERTY 

Bán Mobile Home 

 2PN, 2PT, nền gỗ, nhà tắm, bếp, phòng giặt lát 

gạch. 

 Lát gạch chung quanh nhà, có cây tắc, ổi, 

thanh long, rau, v.v. 

 Giá $35,000 

 3929 W Fifth St, Santa Ana, CA 92703 

 (714) 579 - 5727 (Ms. Chính) 

http://brixen.com/

