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5:30pm Thöù Baûy: Ñoïc Kinh Kính Ñöùc Meï HCG
6:00pm Leã 1 Chieàu Thöù Baûy (Nhaø Thôø Lôùn)
6:00pm Leã 2 Chieàu Thöù Baûy Giôùi Treû (Nhaø Nguyeän)
7:00am Leã 3 (Nhaø Thôø Lôùn)
9:00am Leã 4 (Nhaø Thôø Lôùn)
11:00am Leã 5 (Nhaø Thôø Lôùn)
1:00pm Leã 6 Leã Laøo (Nhaø Nguyeän)
5:00pm Leã 7 CÑ Anreâ Duõng-Laïc
6:00 pm Leã 8 (Nhaø Thôø Lôùn)
Leã Ñoaøn LMTT (Tuaàn thöù I): 9:00 am Nhaø Thôø Lôùn
Leã CT TTHN (Tuaàn thöù III): 9:00 am Nhaø Thôø Lôùn
Leã Hoäi CBMCG (Thöù 7 ñaàu thaùng) 6:00 pm Nhaø Thôø Lôùn

Ngaøy Thöôøng:
7:30 am: Thaùnh Leã
5:30 pm: Ñoïc kinh
6:00 pm: Thaùnh Leã

Chaàu Thaùnh Theå ngaøy Thöù Saùu:
12:00 pm:Thaùnh Leã, Chaàu; 5:30 pm:Chaàu chung

Giaûi Toäi:
Thöù Hai Tôùi Thöù Naêm: 5:30-6:00pm
Thöù Saùu vaø Thöù Baûy: 5:15-6:00pm

Röûa Toäi:
4:30 pm:Thöù Baûy Ñaàu Thaùng (Nhaø Nguyeän)

(Ghi danh tröôùc 3 tuaàn)
Hoân Phoái (Ghi danh tröôùc 6 thaùng)

Xöùc Daàu
971-506-6019 (Ñeå lôøi nhaén)

Thaêm Vieáng Beänh Nhaân:503-515-9542
Website: www.gxlavangoregon.com
Tröôøng Giaùo Lyù & Vieät Ngöõ

Chuùa Nhaät: 9:00am - 2:00pm
Lòch Coâng Giaùo Tuaàn Naøy

Chuùa Nhaät 21/7: Chuùa Nhaät 16 Thöôøng Nieân 
Thöù Hai 22/7: Th. Maria Mañaleâna
Thöù Ba 23/7: Th. Brigitta, nöõ tu
Thöù Tö  24/7: Th. Laurensoâ Brinñisioâ lmts
Thöù Naêm 25/7: Th. Giacoâbeâ I, toâng ñoà
Thöù Saùu 26/7: Th. Gioakim vaø Th. Anna 
Thöù Baûy 27/7: Kính Ñöùc Meï   
Chuùa Nhaät 28/7: Chuùa Nhaät 17 Thöôøng Nieân 

Chuùa Nhaät 16 Thöôøng Nieân Naêm C Ngaøy 21 - 7 - 2013

   Ngaøy nay phöông tieän di chuyeån deã daøng, neân vieäc ñeán thaêm baïn 
beø khoâng coøn khoù khaên vaø chính vì theá nhieàu khi chuùng ta ít ñeå yù 
nhaän ra giaù trò cuûa nhöõng cuoäc vieáng thaêm.  Cuoäc vieáng thaêm cuûa 
Chuùa Gieâ-su daønh cho chò em coâ Maùc-ta vaø Ma-ri-a quaû thöïc laø 
quyù baùu, nhaân dòp Ngöôøi vaø caùc moân ñeä leân Gieâ-ru-sa-lem.  Ñaùp 
laïi taám thaân tình cuûa Chuùa Gieâ-su, hai coâ khoâng quaûn ngaïi laøm taát 
caû nhöõng gì coù theå ñeå caùm ôn Chuùa vaø toû loøng hieáu khaùch.  Moãi 
ngöôøi coù moät caùch ñeå toû loøng quyù meán vaø bieát ôn.  Coâ Maùc-ta thì 
“taát baät lo vieäc phuïc vuï”, chuaån bò nhöõng moùn aên ngon ñeå tieáp ñaõi 
Chuùa vaø caùc moân ñeä Ngöôøi.  Coøn coâ Ma-ri-a laïi choïn caùch thöùc 
khaùc thöôøng, laø “cöù ngoài beân chaân Chuùa maø nghe lôøi Ngöôøi daïy”.  
Noùi khaùc ñi, coâ Maùc-ta muoán ñaõi Chuùa moät böõa tieäc vaät chaát, coøn 
coâ Ma-ri-a laïi muoán laéng nghe Chuùa Gieâ-su, ñoùn nhaän böõa tieäc Lôøi 
Chuùa ñaõ ñöôïc Ngöôøi doïn saün ñeå ñaõi coâ.  Chaéc chaén laø Chuùa quyù 
troïng caû hai caùch, vì chuùng ñeàu bieåu loä cuøng moät thöïc taïi töùc laø 
loøng yeâu meán Chuùa cuûa caùc coâ.  Tuy nhieân nhöõng lôøi Chuùa noùi vôùi 
coâ Maùc-ta laø lôøi nhaéc nhôû yeâu thöông veà taàm quan troïng cuûa vieäc 
laéng nghe Chuùa.  Ñuùng vaäy, böõa tieäc naøo roài cuõng taøn vaø sau ñoù ai 
veà nhaø naáy.  Thöùc aên coù ngon maáy, sau khi aên roài, ngöôøi ta cuõng 
khoâng theå tìm laïi ñöôïc khaåu vò cuûa chuùng nöõa.  Coøn böõa tieäc Lôøi 
Chuùa thì khoâng nhö vaäy.  Lôøi Chuùa thaám vaøo taâm hoàn chuùng ta vaø 
baát cöù luùc naøo chuùng ta muoán thöôûng thöùc laïi vò ngoït naøo cuûa noù, 
chuùng ta vaãn coù theå tìm laïi ñöôïc.  Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi veà ñieåm naøy:  
“Ma-ri-a ñaõ choïn phaàn toát nhaát vaø seõ khoâng bò laáy ñi”.  Nhöõng lôøi 
Chuùa daïy seõ ñi saâu vaøo taâm hoàn coâ vaø khoâng ai coù theå laáy ñi ñöôïc!

   Cuûa aên vaät chaát tuy coù ñem laïi boå döôõng cho theå xaùc, nhöng 
cuõng nhieàu khi khoâng giuùp ích maø con gaây haïi cho söùc khoûe cuûa 
chuùng ta.  Traùi laïi, cuûa aên Lôøi Chuùa bao giôø cuõng ñem laïi söùc maïnh 
thieâng lieâng, boài boå ñôøi soáng ñaïo ñöùc cuûa chuùng ta vaø coù khaû naêng 
bieán ñoåi con ngöôøi chuùng ta moãi ngaøy neân toát hôn.  Chuùng ta coù raát 
nhieàu dòp ñeå laéng nghe Lôøi Chuùa, trong Thaùnh Leã, khi chuùng ta ñoïc 
vaø suy nieäm Kinh Thaùnh, luùc chuùng ta nghe dieãn giaûng Lôøi Chuùa, 
treân ñaøi truyeàn hình, trong buoåi hoïc hoûi vaø chia seû Lôøi Chuùa… Hình 
aûnh coâ Ma-ri-a ngoài beân chaân Chuùa vaø nghe Ngöôøi daïy doã phaûi laø 
hình aûnh cuûa chính chuùng ta, neáu chuùng ta yù thöùc taàm quan troïng 
cuûa vieäc laéng nghe Lôøi Chuùa.

Soáng söù ñieäp Tin Möøng

   Ít ra moãi Chuùa Nhaät, chuùng ta coù dòp laøm coâng vieäc coâ Ma-ri-a 
ñaõ laøm ñeå tieáp ñoùn Chuùa Gieâ-su, ñoù laø laéng nghe Lôøi Chuùa.  Laéng 
nghe Lôøi Chuùa khoâng chæ baèng ñoâi tai, nhöng coøn baèng con tim yeâu 
meán vaø traân troïng cuûa chuùng ta.  Lôøi Chuùa laø ngoïn ñeøn soi böôùc 
chuùng ta.  Neáu chuùng ta quyeát taâm ñaùp laïi söù ñieäp Lôøi Chuùa baèng 
caùch ñem ra thöïc haønh trong ñôøi soáng, thì Lôøi Chuùa seõ aûnh höôûng 
saâu ñaäm treân loái cö xöû cuûa chuùng ta ñoái vôùi anh chò em.  Lôøi Chuùa 
khoâng phaûi ñeå chuùng ta lao ñaàu vaøo nhöõng cuoäc tranh luaän, baøn caõi 
voâ boå, gioáng nhö nhöõng tranh luaän giöõa moät soá ngöôøi Coâng giaùo 
vôùi Tin laønh.  Nhöng Lôøi Chuùa laø nhöõng ñieàu Chuùa noùi vôùi chuùng ta 
ñeå giuùp chuùng ta soáng laøm sao cho ñuùng danh nghóa con caùi Chuùa.  
Khi chuùng ta ñoùn nhaän Lôøi Chuùa baèng traùi tim hôn laø baèng ñaàu oùc, 
thì vaán ñeà hieåu Lôøi Chuùa khoâng ñaët naëng vieäc hieåu ñuùng hay hieåu 
sai cho baèng Chuùa muoán noùi gì vôùi chuùng ta qua Lôøi Ngöôøi.  Quan 
troïng hôn nöõa laø chuùng ta seõ ñaùp laïi Lôøi Ngöôøi nhö theá naøo, töùc 
laø nhöõng ñieàu Chuùa daïy chuùng ta phaûi ñöôïc theå hieän qua ñôøi soáng 
trong caùch suy nghó, noùi naêng, haønh ñoäng vaø phaûn öùng.  Cöù theá, loái 
soáng cuûa chuùng ta seõ thay ñoåi daàn daàn trôû neân gioáng vôùi loái soáng 
cuûa Chuùa Gieâ-su hôn.  

Lm. Dominic TTL

“Maria ñaõ choïn phaàn toát nhaát vaø seõ khoâng bò 
ai laáy maát” (Lc 38: 42).



YÙ Leã Trong Tuaàn
THÖÙ SAÙU NGAØY 19 THAÙNG 7, 2013

 Giuse GÑ Thaéng + Höông
 Pheâroâ, Micae GÑ Phong + Mai

THÖÙ BAÛY NGAØY 20 THAÙNG 7, 2013
 Baèng An GÑ Vinh & Hang
 Caàu Bình an, Maïnh Khoeû Moät Ngöôøi
 Caàu Bình An, Taï ôn Moät Ngöôøi
 Caàu cho linh hoàn Naomi GÑ Taï Löu
 Gioan Kim, Taï ôn Traàn Ngoïc Sôn
 Giuse GÑ Thaéng + Höông
 Nhö Y Traàn H Ñænh
 Pheâroâ, Micae GÑ Phong + Mai

CHUÙA NHAÄT NGAØY 21 THAÙNG 7, 2013
 Antoân, Ysaveâ Caùc con Traàn
 Bình an cho Gia ñình, Meï vaø Anh Chò 
Em GÑ Duõng + Haèng
 Caàu Bình an Moät Ngöôøi
 Caàu Bình An, Taï ôn Moät ngöôøi
 Caàu cho GÑ Baèng An Nguyeãn Thò Taâm
 Caàu cho linh hoàn Ñaminh Tröïc Minh 
Nguyeãn

 Caàu cho linh hoàn Pheâroâ & Maria Moät 
Ngöôøi
 Giuse GÑ Thaéng + Höông
 Giuse (Leã Gioã) GÑ Phaïm Ngoïc Tri
 LH ñaõ qua ñôøi Thö Tuyeàn thieân
 LM Jean Berchmans (Gioã 100 ngaøy) 
GÑ Nguyeãn Hieàn
 Maria & Mattha Tuaùn vaø Höôøng
 Pheâroâ, Micae GÑ Phong + Mai

THÖÙ HAI NGAØY 22 THAÙNG 7, 2013
 Giuse GÑ Thaéng + Höông
 Pheâroâ, Micae GÑ Phong + Mai

THÖÙ BA NGAØY 23 THAÙNG 7, 2013
 Giuse GÑ Thaéng + Höông
 Pheâroâ, Micae GÑ Phong + Mai

THÖÙ TÖ NGAØY 24 THAÙNG 7, 2013
 Giuse GÑ Thaéng + Höông
 Pheâroâ, Micae GÑ Phong + Mai

THÖÙ NAÊM NGAØY 25 THAÙNG 7, 2013
 Giuse GÑ Thaéng + Höông
 Pheâroâ, Micae GÑ Phong + Mai

THÖÙ SAÙU NGAØY 26 THAÙNG 7, 2013
 Giuse GÑ Thaéng + Höông
 Pheâroâ, Micae GÑ Phong + Mai

Gospel 
Lk 10, 38-42 

Jesus entered a village where a woman 
whose name was Martha welcomed him.
She had a sister named Mary who sat beside 
the Lord at his feet listening to him speak. 
Martha, burdened with much serving, came 
to him and said,“Lord, do you not care that 
my sister has left me by myself to do the 
serving? Tell her to help me.” The Lord 
said to her in reply,“Martha, Martha, you 
are anxious and worried about many things. 
There is need of only one thing. Mary has 
chosen the better part and it will not be taken 
from her.”

Phuùc AÂm 
Lc 10, 38-42

Khi aáy, Chuùa Gieâsu vaøo moät laøng kia vaø coù 
moät phuï nöõ teân laø Martha röôùc Ngöôøi vaøo nhaø 
mình. Baø coù ngöôøi em gaùi teân laø Maria ngoài 
beân chaân Chuùa maø nghe lôøi Ngöôøi. Martha baän 
roän vôùi vieäc theát ñaõi khaùch. Baø ñöùng laïi thöa 
Ngöôøi raèng: “Laïy Thaày, em con ñeå con haàu 
haï moät mình maø Thaày khoâng quan taâm sao? 
Xin Thaày baûo em con giuùp con vôùi”. Nhöng 
Chuùa ñaùp: “Martha, Martha, con lo laéng boái 
roái veà nhieàu chuyeän. Chæ coù moät söï caàn maø 
thoâi: Maria ñaõ choïn phaàn toát nhaát vaø seõ khoâng 
bò ai laáy maát”. 



13/07/1984   Vanh Vaên Kham
29/07/1988   Nguyen Van Khiem
15/07/1991   Phan Thi Khiem
04/07/1995   Eddic Khang Nguyen
02/07/1996   Dom Ng. Ñöùc Vöôïng
10/07/1999   Nguyeãn Thò Gaám
10/07/1999   Gioak. Ng.V.Höôùng
20/07/2000   Jos Traàn Vaên Toaøn
17/07/2000   Phaïm Thò Lam
29/07/2000   Nguyeãn Lan Anh
09/07/2001   Maria Ng Thò Vieân
09/07/2001   G B Ng Höõu Coâng

Giaùo Xöù Töôûng Nhôù Thaùng 7
10/07/2001   Jos. Ñaëng Vaên Loäc
   /07/2001   Giuse Vuõ Vaên Ñònh
05/07/2002   Anna Nguyeãn Thò Nhaõ
14/07/2002   Aneâ Traàn thò Mai
19/07/2002   Isave Ng. Thò Hai
09/07/2004   Giuse Nguyeãn Ñöùc Trí
30/07/2004   Mattha Chu Thò Muoân
02/07/2006   Anna Nguyeãn Thò Tieáu
22/07/2006   Maria Nguyeãn Thò Pheùp
05/07/2007   Toâma Nguyeãn Huøng
14/07/2007   Anna Traàn Thò Hueä
07/07/2008   Augstinoâ Vuõ Vaên Löôõng



Löu yù: Giaùo Xöù seõ kieåm duyeät vaø toaøn quyeàn quyeát ñònh ñaêng taûi nhöõng muïc thoâng tin hoaëc quaûng caùo ñeå phuø hôïp vôùi toân chæ cuûa Giaùo Xöù

Baùo Caùo Taøi Chaùnh Tuaàn Qua:
 Xin Gioû I           Quaùn AÊn  HH              Nieân Lieãm          Toång Coäng           
$4,363.48              $13,001.00                 $3,740.00             $21,104.48
Öôùc Tính Chi Haèng Tuaàn: $13.000.00 Xin chaân thaønh caùm ôn söï uûng hoä cuûa quyù vò.         

Thoâng Baùo
XIN GIOÛ LAÀN II: Cuoái tuaàn naøy Giaùo Xöù seõ coù xin gioû laàn hai cho Quyõ Thænh Caàu cuûa Ñòa 
Phaän (Archbishop’s Catholic Appeal).  Xin quyù oâng baø vaø anh chò em quaûng ñaïi.

TRÖÔØNG GIAÙO LYÙ & VIEÄT NGÖÕ: Phieáu Ñieåm vaø Ñôn Ghi Danh ñaõ gôûi qua böu ñieän ngaøy July 1st.  Neáu 
chöa nhaän ñöôïc, xin lieân laïc vôùi VPGD vaøo Chuùa Nhaät ngaøy 7 thaùng 7. 
 + Noäp ñôn ghi danh vaø hoïc phí: Xin gôûi qua ñöôøng böu ñieän vaø sau caùc Thaùnh Leã Chuùa Nhaät taïi VPGD. 
Haïn choùt ghi danh laø Chuùa Nhaät, ngaøy 4 thaùng 8, naêm 2013. Neáu ghi danh sau ngaøy naøy, thì phaûi ñoùng 
$50.00 leä phí treã neáu coøn choã. Vì phaûi xeáp lôùp cho caùc em hoïc sinh neân chuùng toâi seõ KHOÂNG nhaän ñôn ghi 
danh sau ngaøy 11 thaùng 8, 2013. Vaên Phoøng Giaùo Duïc seõ môû cöûa sau caùc Thaùnh Leã 9:00 vaø 11:00 giôø saùng 
ngaøy Chuùa Nhaät 21, 28 thaùng 7 vaø ngaøy 4, 11 thaùng 8. VPGD seõ gôûi bieân nhaän vaø phieáu baùo danh veà cho 
quyù vò tröôùc ngaøy Khai Giaûng (ngaøy 8 thaùng 9) nieân khoùa 2013-2014. 
CHUÙC MÖØNG: Quyù Cha, HÑGX cuøng toaøn theå giaùo daân xin chuùc möøng Ñöùc OÂng Giacoâbeâ Phaïm Vaên 
Ninh, cuøng taát quyù cuï, quyù oâng, vaø quyù baïn treû coù boån maïng Giacoâbeâ. Nguyeän xin Thieân Chuùa qua söï caàu 
baàu cuûa Meï Maria vaø söï caàu thay nguyeän giuùp cuûa Thaùnh Boån Maïng chuùc phuùc vaø ban cho Ñöùc OÂng vaø quyù 
vò traøn ñaày söùc khoeû aân suûng vaø bình an.
BAN AÅM THÖÏC MÖØNG LEÃ BOÅN MAÏNG: Thaân môøi toaøn theå quyù thaønh vieân trong Ban AÅm Thöïc tham 
döï buoåi tónh taâm töø 4:30 PM – 5:30 PM, Thöù Baûy, ngaøy 27 thaùng 7 taïi Nhaø Nguyeän vaø tham döï Thaùnh Leã 
möøng Boån Maïng Thaùnh Nöõ Matta luùc 6 giôø chieàu cuøng ngaøy taïi Nhaø Thôø Lôùn.
Buoåi Tieäc Boån Maïng seõ ñöôïc toå chöùc ngay sau Thaùnh Leã  luùc 7:00PM taïi quaùn cafeteria cuûa GX.  Kính môøi 
taát caû thaønh vieân cuøa Ban AÅm Thöïc daønh chuùt thôøi giôø ñeán tham döï ñoâng ñuû
TIEÄC GAÂY QUYÕ: Kính môøi toaøn theå quyù oâng baø anh chò em, caùc baïn treû, quyù ñoaøn theå ban nghaønh, ca 
ñoaøn, cuøng quyù ñoàng höông mua veù tham döï chöông trình Ñaïi Nhaïc Hoäi gaây quyõ tu söûa tröôøng Giaùo Lyù - 
Vieät Ngöõ.  Chöông trình seõ vaøo chieàu thöù Baûy ngaøy 5 thaùng 10 luùc 6:00 PM taïi khaùch saïn Holiday Inn. gaàn 
phi tröôøng. Ngoâi tröôøng naøy seõ ñuùng 100 naêm vaøo naêm 2014 tôùi ñaây.  Xin chaân thaønh môøi goïi moïi ñoùng goùp 
cuûa toaøn theå giaùo daân, ñaëc bieät laø quyù phuï Huynh hoïc sinh, cuõng nhö quyù anh chò ñaõ sinh hoaït, hoïc taäp trong 
maùi tröôøng naøy hôn 30 naêm qua.  Moïi chi tieát xin lieân laïc VPGX. Chaân thaønh caùm ôn.
THAÙNH LEÃ CHIEÀU CHUÙA NHAÄT: vì soá Giaùo Daân ñi tham döï Thaùnh Leã moãi ngaøy moät ñoâng hôn neân 
Thaùnh Leã 6 giôø chieàu Chuùa Nhaät ñöôïc chuyeãn sang Nhaø Thôø Lôùn.
TRAÏI VEÀ NGUOÀN: Tuaàn naøy Giaùo xöù baét ñaàu nhaän ñôn ghi danh tham döï traïi Veà Nguoàn, leä phí moãi em 
laø $40 bao goàm chuyeân chôû, aên nguû vaø sinh hoaït trong 3 ngaøy, 8/23-8/25. Theå leä ghi danh: caùc em töø lôùp 9 
ñeán lôùp 12 (naêm hoïc tôùi), haïn choùt ghi danh laø ngaøy 14 thaùng 7, 2013. Giaùo xöù chæ nhaän 150 em ghi danh 
tröôùc. Ñôn ghi danh coù ñeå taïi cuoái nhaø thôø hoaëc treân website cuûa GX. Xin noäp ñôn taïi vaên phoøng MVGT 
(phoøng 108)
GIA ÑÌNH CHAÂU SÔN:  Kính môøi quyù hoäi vieân vaø aân nhaân Gia Ñình Chaâu Sôn Mieàn Portland, Oregon. 
Tham döï Thaùnh Leã Möøng Boån Maïng cuûa Mieàn vaøo luùc 9:00 AM Thöù Baûy ngaøy 27 thaùng 7 naêm 2013 taïi: 
Nhaø Nguyeän cuûa Giaùo Xöù, sau Thaùnh Leã coù tieäc traø thaân maät taïi phoøng LASAN.
Moïi chi tieát xin lieân laïc: OÂng Ñaëng Gia Laâm 503-341-0455, OÂng Leâ Quang Uyeân 503-515-9542
CHÖÔNG TRÌNH SCRIPT PROGRAM: töø ngaøy 1 thaùng 5 cho ñeán 30 thaùng 6 naêm 2013 soá tieàn thu ñöôïc 
laø thaùng 5 $3,820.30 vaø thaùng 6 laø $3,732.38. Cha Chaùnh xöù cuøng quyù cha vaø HDMV chaân thaønh caùm ôn 
toaøn theå quyù giaùo daân ñaõ uûng hoä mua theû ñi chôï ñeå giuùp GX gaây quyõ. Xin quyù giaùo daân tieáp tuïc uûng hoä 
chöông trình naøy.
RAO HOÂN PHOÁI LAÀN I: 
+ anh Gioan Baotixita Ñaëng Quoác Minh Anh con oâng baø Ñaëng Vaên Vinh Taïi Portland, OR  xin cöôùi chò 
Maria Nguyeãn Thanh Thoaïi con oâng baø Nguyeãn Vaên Hoùa Taïi Portland, OR
+ anh Peter Phaïm Höuõ Taøi con oâng baø Phaïm Coâng Taønh Taïi Portland, OR  xin cöôùi chò Maria Thaân Thuøy 
Lieãu con oâng baø Thaân Vaên Nam & Nguyeãn Thò Haûi Taïi Portland, OR 



1. AÙnh saùng ñöùc tin: ñoù laø caùch truyeàn thoáng 
Giaùo Hoäi noùi veà hoàng phuùc do Chuùa Gieâsu 
mang tôùi. Trong Tin Möøng Gioan, Chuùa Kitoâ töï 
noùi veà Ngöôøi: “Ta ñeán nhö aùnh saùng böôùc vaøo 
traàn gian, ñeå baát cöù ai tin vaøo Ta seõ khoâng coøn 
ôû trong boùng toái nöõa” (Ga 12:46). Thaùnh Phao-
loâ söû duïng cuøng moät hình aûnh: “Thieân Chuùa, 
Ñaáng töøng phaùn ‘aùnh saùng haõy chieáu soi töø 
trong boùng toái’ ñaõ chieáu soi taâm hoàn chuùng toâi” 
(2Cor 4:6). Theá giôùi ngoaïi giaùo, moät theá giôùi 
khao khaùt aùnh saùng, ñaõ nhìn thaáy söï phaùt trieån 
cuûa vieäc toân thôø thaàn maët trôøi, Sol Invictus, maø 
hoï keâu caàu moãi ngaøy vaøo luùc bình minh. AÁy theá 
nhöng duø maët trôøi moãi saùng moãi môùi, roõ raøng 
noù vaãn khoâng coù khaû naêng chieáu saùng toaøn boä 
cuoäc nhaân sinh. Maët trôøi khoâng chieáu soi moïi 
thöïc taïi; caùc tia saùng cuûa noù khoâng theå vaøo saâu 
trong boùng söï cheát, nôi maø maét con ngöôøi khoâng 
thaáy aùnh saùng cuûa noù. Thaùnh Giustinoâ Töû Ñaïo 
vieát raèng “Khoâng ai saün saøng cheát vì nieàm tin 
cuûa mình vaøo maët trôøi” (1). YÙ thöùc ñöôïc chaân 
trôøi meânh moâng maø ñöùc tin môû ra tröôùc maét hoï, 
caùc Kitoâ höõu ñaõ keâu caàu Chuùa Gieâsu nhö laø maët 
trôøi ñích thöïc “vôùi tia saùng ban söï soáng” (2). 
Vôùi Maùcta, ñang khoùc thöông caùi cheát cuûa em 
trai mình laø Ladaroâ, Chuùa Gieâsu baûo: “Toâi ñaõ 
chaúng noùi vôùi chò raèng neáu chò tin, chò seõ thaáy 
vinh quang Thieân Chuùa ñoù sao?” (Ga 11:40). Ai 
tin, seõ thaáy; hoï thaáy baèng thöù aùnh saùng ñang soi 
saùng troïn cuoäc haønh trình cuûa hoï, vì aùnh saùng 
naøy phaùt xuaát töø Chuùa Kitoâ phuïc sinh, sao mai 
khoâng bao giôø laën. 

TOAØN VAÊN THOÂNG ÑIEÄP LUMEN FIDEI CUÛA ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG PHANXICOÂ
Vuõ Vaên An7/15/2013

Moät aùnh saùng aûo? 

2. AÁy theá nhöng, khi noùi tôùi aùnh saùng ñöùc tin, 
ta gaàn nhö nghe ñöôïc phaûn baùc cuûa nhieàu 
ngöôøi cuøng thôøi vôùi ta. Thôøi hieän ñaïi, aùnh 
saùng naøy bò coi chæ ñuû cho caùc xaõ hoäi thôøi xöa, 
nhöng voâ duïng ñoái vôùi thôøi môùi, ñoái vôùi moät 
nhaân loaïi ñang thaønh hình, moät nhaân loaïi töï 
haøo veà tính höõu lyù cuûa mình vaø luoân muoán 
khaùm phaù töông lai moät caùch môùi meû. Do ñoù, 
ñoái vôùi moät soá ngöôøi, ñöùc tin mang daùng daáp 
cuûa moät aùnh saùng aûo, ngaên khoâng cho nhaân 
loaïi maïnh daïn leân ñöôøng tìm kieám nhaän thöùc. 
Nietzsche luùc coøn treû töøng khuyeán khích chò 
mình laø Elisabeth maïo hieåm, daùm daüm chaân 
leân “nhöõng neûo ñöôøng môùi… vôùi taát caû nhöõng 
ñieàu khoâng chaéc chaén cuûa moät ngöôøi phaûi tìm 
ra con ñöôøng rieâng cho mình”. OÂng noùi theâm: 
“ñaây laø nôi con ñöôøng cuûa nhaân loaïi baét ñaàu: 
neáu chò muoán coù bình an cho linh hoàn vaø haïnh 
phuùc, thì chò tin ñi, nhöng neáu chò muoán theo 
ñuoåi chaân lyù, chò phaûi tìm kieám” (3). Hình nhö 
tín ngöôõng khoâng ñi ñoâi vôùi vieäc tìm kieám. Töø 
khôûi ñieåm naøy, Nietzsche seõ khai trieån vieäc 
oâng pheâ phaùn Kitoâ Giaùo ñaõ laøm giaûm yù nghóa 
troïn veïn cuûa nhaân sinh vaø töôùc boû khoûi ñôøi 
ngöôøi nhöõng môùi laï vaø maïo hieåm 
cuûa noù. Hieåu nhö theá, ñöùc tin laø aûo 
töôûng cuûa aùnh saùng, moät aûo töôûng 
chaën loái tieán leân töông lai cuûa moät 
nhaân loaïi giaûi thoaùt. 

    Sổ Vàng Hành Hương lần thứ 38  (TT) 
Ngày           Họ & Tên                 Số Tiền Ủng hộ                 Tổng Số Sổ Vàng
06-Jul-13	 GĐ	Thảo	Lê	 	 	 	 100.00	 		 	 29,265.00	
06-Jul-13	 1	nguoi	 	 	 	 	 20.00			 		 	 29,285.00	
06-Jul-13	 Nguyễn	Thị	Liên	 	 	 	 50.00			 		 	 29,335.00	
06-Jul-13	 Ngô	Ngọc	Huy	 	 	 	 100.00	 		 	 29,435.00	
06-Jul-13	 Lê	Công	Đức	 	 	 	 50.00			 		 	 29,485.00	
06-Jul-13	 Lã	Đức	Chu		 	 	 	 50.00			 		 	 29,535.00	
14-Jul-13	 Nguyễn	Thành	 	 	 	 50.00			 		 	 29,585.00	
14-Jul-13	 Nguyễn	Ngọc	Phan	 	 	 50.00			 		 	 29,635.00	
14-Jul-13	 Pham	Phung	&	Cac	Con		 	 100.00	 		 	 29,735.00	
14-Jul-13	 Hội	các	bà	mẹ	Công	Giáo	Seatle	 300.00	 		 	 30,035.00	
14-Jul-13	 Nguyễn	Thị	Mau	 	 	 	 20.00			 		 	 30,055.00	
14-Jul-13	 Bùi	Quang	Môn	 	 	 	 100.00	 		 	 30,155.00	
14-Jul-13	 Hồ	Thị	Bèo		 	 	 	 50.00			 		 	 30,205.00	



  M & J 
Insurance Agency 
     Auto  
  Home  
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Hien (Mimi) Nguyen 
Insurance Agent / Broker 

 

(503) 453-2052 
 

Email: MJ_ins@yahoo.com 

Hoang Nguyen, MD 
 Mia Foy, FNP 

Lynne Nguyen,PA-C 
Amy Scheer, PA-C 
John Cherveny, DC 

Thao Vu, L. Ac 

Giờ Mở Cửa 
Mon - Fri  

9:00AM - 6:00PM         
Saturday  

9:00 AM - 3:00PM  
       

 8122 SE Tibbetts St, 
Portland, OR 97206          

503.255.1111  
503.777.5995 

FAX: 503.777.8005 
www.columbiaclinic.com 

Trung taâm Chaâm cöùu 
332 NE 82nd Ave 

Portland, OR 97220  
503 997 8743 
ÑYS Vuõ v Thaûo 

Tai naïn xe coä, tai naïn 
lao ñoäng , Ñau coät soáng, Thaàn 
kinh toïa traät xöông, bong gaân 

Baùn vaø Cho Thueâ 

Grand Opening 
  Feb 2nd, 2013 

Ñaày ñuû quaàn aùo cöôùi.  Hoaøn taát moïi 
dòch vuï Caàn cho  ñaùm cöôùi, Ñaàm treû 
em Röûa Toäi, Röôùc Leã, Theâm Söùc.   
Bus:503-766-388; Cell:503-501-7556 

6604 SE 82nd Ave.  Portland, OR 97266 

TOTAL all Columns = 

Make Check Payable To:  

$ 

“Thank you for your supporting of Our Lady Of LaVang.” 

 Our Lady of LaVang 

GAS (XĂNG) 

% QTY Total 
76 Gas          $25 1.50%   $ 

ARCO           $50        / $100       / $250  1.50%   $ 
Chevron        $50        / $100       / $250  1.50%   $ 

Shell              $50        / $100       / $250  2.50%   $ 

Texaco          $50        / $100       / $250  1.50%   $ 

RETAIL / DEPARTMENT STORE  (QUẦN 

ÁO) % QTY Total 
JCPenney                  $25   /            $100 5.00%   $ 

Kmart                        $25  /   $50 4.00%   $ 

Kohl's                        $25  /            $100 4.00%   $ 
Lands' End Kids                             $100 16.00%   $ 

Macy's                       $25  /            $100 10.00%   $ 
Marshalls                   $25  /            $100 7.00%   $ 

Nike                          $25 12.00%   $ 
GAP/ Old Navy / T.J. Maxx / Banana Republic  $25.00 

/        $100 

14.00%   $ 

Ross Dress for Less $25 8.00%   $ 
Sears                        $25  /  $100  /  $250 4.00%   $ 
Target                      $25  /  $100 2.00%   $ 

Toys-R-Us               $20 1.50%   $ 
Wal-Mart                 $25  / $100  /   $250 2.00%   $ 

SPECIALTY STORES                          

(CỬA HÀNG KHÁC) % QTY Total 
Home Depot            $25 / $100 /  $500 4.00%   $ 

Lowe's                     $25 / $100 /  $500 4.00%   $ 

Bed Bath & Beyond $25  / $100 7.00%   $ 

Best Buy                 $25  /  $100 3.00%   $ 

Gymboree                      $25 13.00%   $ 

Avitel Telecom     $5   / $10       (1st 6-months) 50.00%     

iTunes®               $15  / $25 5.00%   $ 

Papa John's Pizza           $10 8.00%   $ 

Starbucks               $10 / $25 7.00%   $ 

Walgreens                       $25 /  $100 6.00%   $ 

ENTERTAINMENT / TRAVEL                    

(GIẢI TRÍ / DU LỊCH) 

% QTY Total 
ASIA Tour Travel  1.50%   $ 

Avis Car Rental $50.00 8.00%   $ 

Budget Car Rental $50.00 8.00%   $ 

Regal Entertainment Group $25.00 8.00%   $ 

Northwest Merchants  
nhận in áo để lưu niệm 
cho các Hội Đoàn, nhà 

Thờ, Chùa … và cá 
nhân. 

Xin liên lạc  971-250-3538 hoặc 
503-997-6824 

Web:  www.nwmerchants.com 

Phôû Huøng 
3120 SE 82nd Ave 
Portland, Or. 97266 
503-772-0089 

Môû Cöûa 7 ngaøy 
10AM -10 PM 

Phôû 99 - Vieät Nam 
139 Nguyeãn Traûi P. Beán Thaønh Q.1 

Tp. Saøi Goøn—(08) 3925-2791 
http://www.pho-hung.com 

Anna’s Bridal 

Daï Vuõ Giaác Mô 
Tình Yeâu 4 

Thöù Baûy thaùng 8 ngaøy 3 
taïi Holiday Inn 
töø 8giôø ñeán 1giôø 

Veù Baùn: Nhaät Nguyeãn 
503-351-1500 

  

http://www.nwmerchants.com�


  POWELL CHIROPRACTIC CLINIC
8001 SE POWELL Blvd suite H,

Portland O,R 97206
(ngay food4less center)

(503) 772-3174 hay (503) 515-2842
Baùc Só  KENT ACHTYES, D.C

Chuyeân Trò :
Tai naïn xe coä, Lao ñoäng

Xin lieân laïc HOÀNG hay HAÂN
TRANAIR

   Heating&Airconditioning
   Licensed-Bonded-Insured

503-516-7907
HAÛI TRAÀN

Kinh nghieäm vaø Uy tín

GLISAN DENTAL
TAÂN PHAÏM, DMD

PETER GIANG VUÕ, DMD
7990 NE Glisan St Portland O,R 97213

503-208-2220
Baùc só nhieàu naêm kinh nghieäm
Phoøng khaùm môùi, khang trang, thieát bò hieän ñaïi
Nhaän caùc loaïi baûo hieåm tö nhaân & chính phuû
ÑAËC BIEÄT ; $19 Limited exam cho beänh nhaân 
khoâng coù baûo hieåm
“Haõy ñeå chuùng toâi chaêm soùc cho nuï cöôøi cuûa baïn”

HighLightt
Autto Body

Chuyeân Sôn Söûa Laøm Ñoàng 
Caùc Loaïi Xe

 Nhieààu naêêm Kinh Nghieääm vaøø Uy Tín
503-252-4845

11109 SE Division St. 97266

Accident Care Specialist
Trung Tâm Điều trị 
Thương Tích Tai Nạn

PORTLAND OFFICE          BEAVERTON OFFICE
Tel : (503) 771-5555            (503) 574-2222
(Division	ST&89AVE)        (SW	Canyon	RD&117TH)

DR. ALEXIS LEE D. C
Chiropractic Physician

TRAN PHARMACY
7816 NE SANDY Blvd 
PORTLAND O,R 97213
Ph : 971-244-1100
Fax : 971-244-1101
Giôø môû cöûa:Thöù Hai-Saùu 10:00am-6:00pm
                   Thöù Naêm  11:00am-5:00pm
                   Thöù Baåy    10:00am-2:00pm
Chuû Nhaät – Ngaøy Leã : Nghæ

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ 
   Traàn Höõu Thaønh
PORTLAND OFFICE
10121 SE Sunyside RD Site 300
Clackamas OR 97015
Tel:(503)658-6644  www.thtranlaw.com
BOÀI THÖÔØNG TAI  NAÏN CAÙ NHAÂNDÒCH VUÏ DI TRUÙ
Luaät sö höõu theä taïi Washington&Oregon
Treân 14 naêm phuïc vuï quyù ñoàng höông
(Xin daâng 10% lôïi nhuaän cho Giaùo Xöù)

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ
Kyle B.Dukelow. P.C
Sony Do phuï taù luaät sö
6007 NE Stanton&Sandy,Portland, OR 97213

(503) 288-1992 (24/24)
1800-378-2842

Tai naïn xe coä. DUII. Di chuùc, Troäm caép…
Tham khaûo mieãn phí

Roseway Family Dental
7346 NE Sandy Blvd Suite A

Portland, OR 97213
(503) 287-7899

Phòng m§i trang bÎ tÃt cä b¢ng hŒ thÓng computer
 NhÆn tÃt cä bäo hi‹m và Oregon Health Plan
 Discount cho bŒnh nhân trên 65 tu°i
 Discount khi gi§i thiŒu bŒnh nhân m§i

           TÆn Tâm - NhË Nhàng - KÏ LÜ«ng
Bác sï Nha khoa

TrÀn PhÜÖng Lan, DMD & Toàn Th‹ Nhân Viên
(Đối	diện	phở	Vinh	Fremont)

Baùnh Teùt   Mieàn Trung
 Ñaëc bieät thôm ngon

503 - 206 - 9890
971 - 269 - 6744

Thuûy Nguyeãn

R.C.  Constructions
Chuyeân taân trang, thieát keá xaây döïng:
Nhaø ôû, nhaø möôùn, cô sôû thöông maïi, 

tieäm nails, nhaø haøng, v.v….
Ñònh giaù mieãn phí. Xin lieân laïc: 

Thanh Nguyeãn
503-319-3801

Licensed-Bonded-Insured OR & WA.

RESIDENTIAL & 
COMMERCIAL
Thuû tuïc vay nôï deã 

daøng nhanh choùng.
      (503) 515-5842

TONY PHAÏM
LOAN OFFICER 

Vaên Phoøng Khai Thueá
RICHARD’S TAX SERVICE

2850 SE 82nd Ste#30C, 97220
(Beân Trong Chôï Fubon)

Tel:503-777-2483 or 503-777-6502
* Khai Thueá caù nhaân & thöông maïi.
* Nhaän laøm W-2, 1099Misc, payroll
* Nhaän ñaïi dieän trong caùc vuï ïAudit tröôcù 
IRS.
RICHARD V NGUYEN, EA., LTC

KINH NGHIEÄM - UY TÍN

CT AUTO BODY
827 SE 82nd Ave. 97216

Tel# (503)252-3559
Vôùi nhoùm thôï chuyeân nghieäp vaø kinh nghieäm

Chuyeân laøm ñoàng - Sôn - Söûa taát caû caùc loaïi xe
Uy tín - Thaønh thaät

VAÊÊN PHOØØNG NHA KHOA
PACIFIC DENTAL CARE, P.C.

1102 NE 82nd Ave. PORTLAND
(Ñoái dieän Chôï Saigon) - (503) 408-8927

Nha Khoa Gia Ñình - Nha Khoa Thaåm Myõ
Nieàng raêng (Braces) - Invisalign

BS Nha Khoa:
Christine Vöông Bích Ngoïïc, DDS

vôùi söïï coââng taùùc cuûûa caùùc Baùùc Só
Nha Khoa vaøø Hygienists

Löu yù: Giaùo Xöù seõ kieåm duyeät vaø toaøn quyeàn quyeát ñònh ñaêng taûi nhöõng muïc thoâng tin hoaëc quaûng caùo ñeå phuø hôïp vôùi toân chæ cuûa Giaùo Xöù

* Nhaø& Xe
* Nhaân Thoï
* Thöông Maïi
*Financial Advisor

NHAÄÄT NGUYEÃÃN      
(503) 351 - 1500
8120 NE Fremont St, Portland, OR 97213

 HUØNG Q. LA
2858 NE Sandy Blvd
Portland, OR. 97232

Giaûm giaù ñeán 40% 
cho baûo hieåm xe vaø nhaø

PETER DUÕNG NGUYEÃN

Chuyeân lo moïi thuû 
tuïc lieân quan ñeán 

ñòa oác.
Cell : 503 341-6937
Chuyeân nghieäp, taän 

taâm, kín ñaùo.

UYEÂN NGUYEÃN
SENIOR LOAN OFFICER

CELL: 503-997-9571
MLO-129812

Cung caáp caùc loaïi Baûo Hieåm
Baûo hieåm quyù vò taêng giaù ? 

XIN GOÏI : 503-888-5212
BOSCO ÑAËNG
AGENT: OR & WA

Insurance Plus



 

Vé vào cửa Đại Nhạc Hội Gây Quỹ có bán tại Văn Phòng 

Giáo Xứ  mỗi Chúa Nhật bắt đầu từ Ngày 21 Tháng 7,  2013 

từ 9:00 am - 2:00 pm .  

“Xin kính mời quý vị” 

Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em và đặc biệt là quý phụ huynh học sinh trường 

Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang, 

Hàng năm vào mùa học, trường có gần 1,200 em học sinh nhập học. Con số này theo 

ngày tháng sẽ gia tăng nhưng số phòng học hiện thời lại cố định nên trong tương lai sẽ là 

vấn đề.  Hơn thế nữa, tòa nhà trường học trong năm 2014 sẽ được tròn 100 tuổi.  Trong 

suốt thời gian trường hoạt động chúng ta chỉ mới có đủ phương tiện thay mái nhà vào 

năm 2007-2008.  Bên cạnh đó chỉ là những sửa chữa tạm thời để đáp ứng nhu cầu cấp 

bách.  Thật thương tình khi vào mùa Đông thấy các em học sinh mặc áo thật dầy mà vẫn 

co ro trong lớp học chỉ vì cửa sổ quá cũ, không giữ được hơi sưởi và hệ thống dẫn sưởi 

thì lại quá xưa dùng hơi nước nóng nên không đủ sức truyền hơi ấm đến từng phòng học.  

Đầu mùa hè thì các phòng học lại quá nóng bức và nắng chói chang vì những màn cửa 

chỉ là những tấm vải mỏng đã cũ không nguyên vẹn để đủ sức che nắng nữa.  Khi nhìn 

hình huy hiệu của chương trình Đại Nhạc Hội gây quỹ, các em học sinh cầm tay nhau 

trên con đường cùng hướng tới trước như cùng hướng về tương lai, phải chăng các em 

muốn nói lên một ước mơ hằng ôm ấp nhưng lại không biết sao cho thành tựu. Ước mơ 

đó thật đơn sơ: là một ngôi trường với các lớp học an toàn, khang trang, rộng rãi và đầy 

đủ dụng cụ học đường cần thiết trong việc giảng dậy.  Chúng ta là ông bà, cha mẹ, hay 

thân nhân của các em, hãy cùng nhau giúp các em đạt được mơ ước nhỏ bé này.  Đây là 

một dự án trùng tu lớn và quan trọng, chỉ có thể hoàn thành được trước hết là nhờ ơn 

Chúa, sau là trông vào sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa. Vì thế chúng tôi tha 

thiết mời gọi sự giúp đỡ của quý vị để ngôi trường nơi mà con cháu chúng ta đã, đang, và 

sẽ tiếp tục theo học, mãi mãi là mái trường thân yêu nhiều kỷ niệm đẹp và là nơi các em 

được dậy dỗ cách sống của người Công Giáo Việt Nam.“Một cây làm chẳng nên non, ba 

cây chụm lại nên hòn núi cao.” Thật vậy, thưa quý vị, nếu mỗi người trong chúng ta đều 

cùng cố gắng góp sức ủng hộ cho chương trình gây quỹ này, chúng tôi tin chắc rằng 

mong ước của các em học sinh - con cháu của tất cả chúng ta - sẽ thành sự thật.  Nguyện 

xin Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse luôn chuyển cầu để Thánh Thần Thiên Chúa trợ sức 

cho chúng ta sớm được như ý nguyện. 

Chương Trình Gây Quỹ Tu Sửa Trường Học 
 

Các Em Cần Sự Giúp Đỡ Của Quý Vị!!! 

 Cảm Ơn sự ủng hộ và lòng hy sinh quảng đại của quý vị. 


