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

Chuùa Nhaät 1/9: Chuùa Nhaät 22 Thöôøng Nieân 
Thöù Hai 2/9: USA: Labor Day
Thöù Ba 3/9:  Th. Greâgoârioâ Caû, GHTS
Thöù Tö 4/9: Thöôøng Nieân 
Thöù Naêm 5/9: CP, Teresa Calcuta, LN
Thöù Saùu 6/9: Kính Thaùnh Taâm Chuùa
Thöù Baûy 7/9:  Kính Khieát Taâm Ñöùc Meï
Chuùa Nhaät 8/9: Chuùa Nhaät 23 Thöôøng Nieân 

Chuùa Nhaät 22 Thöôøng Nieân Naêm C Ngaøy 1 - 9 - 2013

HAÏ MÌNH ÑÖÔÏC NAÂNG CAO
TÖÏ CAO SEÕ BÒ HAÏ XUOÁNG

    YÙ löïc cuûa Chuùa Nhaät XXII töôøng nieân, naêm C cho chuùng ta 
thaáy caùi coát loõi cuûa Tin Möøng Chuùa Gieâsu giaûng daïy :” Töï cao 
vaø khieâm nhöôïng “. Chuùa Gieâsu ñaõ nhieàu laàn leân aùn nhöõng 
ngöôøi Phariseâu, nhöõng baäc thoâng thaùi, nhöõng nhaø laõnh ñaïo toân 
giaùo giaû hình, töï cao, töï maõn, hoáng haùch vaø luoân ñeà cao nhöõng 
keû khieäm haï, töø toán…” Ai naâng mình leân seõ bò haï xuoáng; coøn ai 
haï mình xuoáng seõ ñöôïc naâng leân “ ( Lc 14, 11 ).
   
   Ñoïc nhöõng trang Tin Möøng cuûa Chuùa Gieâsu, chuùng ta khoâng 
khoûi bôõ ngôõ vaø ngaïc nhieân. Bôõ ngôõ vaø ngaïc nhieân khi thaáy caùi 
thoùi rôûm cuûa nhöõng ngöôøi Phariseâu : hoï nôùi roäng theû kinh, keùo 
daøi tua aùo. Ñi ñaâu hoï cuõng muoán ngoài choã nhaát vaø muoán cho moïi 
ngöôøi goïi hoï laø thaày. Haõy xem thaùi ñoä cuûa ngöôøi Phariseâu caàu 
nguyeän trong Ñeàn thôø…Taát caû ñeàu laø töï khoe, keå coâng vaø haõnh 
dieän töï kieâu töï ñaïi tröôùc maët ngöôøi khaùc. Chuùa ñaõ töøng ca tuïng 
Thieân Chuùa Cha :” Laïy Cha laø Chuùa Trôøi Ñaát, Con xin ca tuïng 
Danh Cha vì Cha ñaõ maëc khaûi nhöõng ñieàu ñoù, maëc khaûi Nöôùc 
Trôøi cho nhöõng keû beù moïn…” Nhöõng keû beù moïn laø nhöõng keû 
khieâm nhöôïng. Chuùa yeâu thöông nhöõng keû beù moïn, nhöõng keû 
khieâm nhöôïng, töï haï. Ngaøi luoân leân aùn gaét gao nhöõng Phariseâu, 
nhöõng keû giaû nhaân giaû nghóa, nhöõng keû töï toân toân. Ngaøi khoâng 
nhöõng yeâu thöông nhöõng keû khieâm nhöôïng, töï haï maø coøn laøm 
göông cho moïi ngöôøi. Ngaøi laø Thieân Chuùa nhöng ñaõ khoâng ñoøi 
ngang haøng vôùi Thieân Chuùa, neân ñaõ töï huûy mình ra khoâng, soáng 
kieáp phaøm nhaân ngoaïi tröø toäi loãi ( Philip 2, 6-11). Chuùa laø vò 
Chuùa, laø Thaày maø laïi quì xuoáng röûa chaân cho caùc moân ñeä, caùc 
ñaày tôù cuûa mình. Chuùa ñaõ töï haï khoâng phaûi ñeå ñöôïc ca tuïng, 
khen ngôïi maø ñeå yeâu thöông vaø phuïc vuï. Söï khieâm haï cuûa Chuùa 
laø caùi cheát cöùu ñoä, caùi cheát yeâu thöông treân thaäp giaù. Khieâm 
nhöôïng laø hy sinh, laø trao ban nhö thaùnh Gioan ñaõ vieát :” Thieân 
Chuùa yeâu thöông theá gian ñeán noãi ñaõ trao ban Con Moät Ngöôøi 
“ ( Ga 3, 16 ). Ñaây laø söï trao ban voâ vò lôïi, söï trao ban nhöng 
khoâng vaø töï haï toät ñænh. Chuùa daïy haõy trao ban, haõy khoaûn ñaõi 
tieäc voâ vò lôïi, khoâng bieät giaàu ngheøo bôûi vì coù yeâu thöông voâ 
vò lôïi ngöôøi ta môùi “ ñaõi tieäc nhöõng keû khoù ngheøo, taøn taät, queø 
quaët, ñui muø, nhöõng keû khoâng coù khaû naêng môøi laïi ngöôøi khaùc 
“. Ñaây ñuùng laø böõa tieäc Nöôùc Trôøi maø Chuùa Gieâsu khoaûn ñaõi. 
Ôn cöùu ñoä do Chuùa Gieâsu mang laïi laø ôn cöùu ñoä phoå quaùt khoâng 
daønh rieâng cho baát cöù daân toäc naøo, ngöôøi naøo nhöng Chuùa luoân 
ñoøi con ngöôøi döï tieäc phaûi maëc aùo cöôùi, ñoù laø söï saùm hoái trôû veà 
thaät tình, ñoù laø söï ñaùp traû moät chuùt tình thöông cuûa Chuùa.  Chuùa 
luoân yeâu thöông nhöõng ngöôøi ngheøo heøn, khieâm nhöôïng vaø thaáp 
coå beù hoïng. Ñieàu naøy chuùng ta nhaän thaáy raèng chính söï khieâm 
haï, töï toán luoân ñöôïc Chuùa yeâu thöông vaø ñeà cao ñeán noãi trong 
Kinh Nguyeän Thaùnh Theå thöù hai, vò chuû teá ñaõ thay maët moïi 
ngöôøi thaân thöa vôùi Thieân Chuùa :” Chuùng con caùm ôn Chuùa vì 
Ngaøi ñaõ thöông ñeán söï yeáu heøn cuûa chuùng con, ñeå chuùng con 
xöùng ñaùng ñöùng tröôùc nhan Ngaøi vaø phuïc vuï Ngaøi “.
   
   Laïy Chuùa Gieâsu, xin cho chuùng con hieåu ñöôïc böõa tieäc lôùn lao 
Chuùa môøi goïi chuùng con laø böõa tieäc treân Nöôùc Trôøi ( Kh 19 ).

 Linh muïc Giuse Nguyeãn Höng Lôïi  DCCT

“Ai toân mình leân seõ bò haï xuoáng; coøn ai haï 
mình xuoáng seõ ñöôïc toân leân”  (Lc 14: 11).



YÙ Leã Trong Tuaàn
THÖÙ SAÙU NGAØY 30 THAÙNG 8, 2013

 Bình an GÑ Hoang Chung
 Bình an GÑ Haûi Hieàn
 Caàu bình an Huynh Hoa
 CÑLH Phaïm Vieâm
 CLH Phaïm Ngoïc Chieåu
 Gioan Kim, Bình an Nguyeãn Thò Thuûy
 Gioan Kim, Giuse Huyeàn Trang
 Giuse 1 Ngöôøi
 Inhaxioâ (Leã Gioã), Anna Cöôøng + Traâm
 Martha, Moà coâi, Bình an Hoaøng Uyeân + Haø
 Moà coâi, Thai nhi QV
 Nhö yù Hoaøng Anh
 Pheâroâ, Simon GÑ Bình + Truùc
 Taï ôn Vu Han
 Taï ôn 1 Ngöôøi
 Thai nhi 1 Ngöôøi
 Tieân nhaân Noäi Ngoaïi Ngoâ Daâng

THÖÙ BAÛY NGAØY 31 THAÙNG 8, 2013 
 Anna Vuõ Ngoïc Haûi
 Caàu ôn chöõa laønh cho ngöôøi thaân Ngoâ Töôi
 CLH Phaïm Ngoïc Chieåu
 Maria GÑ Bình Hoàng
 Maria, Giuse (Leã Gioã) Vuõ Vaên Chöông
 Monica Phaïm Vieâm
 Pheâroâ (Leã Gioã) Maria Ñoã T Myõ Leä
 Pheâroâ, Simon GÑ Bình + Truùc
 Simon GÑ Ha Xuan
 Taï ôn Chuùa, Meï, Thaùnh Giuse Kim Hoàng
 Taï ôn, Bình an GÑ Chung Sang
 Taï ôn, Bình an, CLH GÑ Khaån Quyeân

CHUÙA NHAÄT NGAØY 1 THAÙNG 9, 2013
 Anna Maria Pham Cong Hoan
 Catarina Ngoâ Töôi
 Ñaminh, Maria, Teâreâsa Vuõ Thò Muøi
 Ñoâminicoâ Nguyen V Trung
 Ñoâminicoâ GÑ Ngoâ Ñöùc Haïnh
 Ñoâminicoâ GÑ Baø Nguyeãn Thò Cuùc
 Giuse, Antoân, CLH Nguyeãn Phöông
 LH ñaõ qua ñôøi Thö Tuyeàn thieân
 LH Giuse Chò Nhaøn Leâ
 Lucia Phan Truùc
 Maria GÑ Buøi Trinh
 Maria (Môùi qua ñôøi) Kim Lan
 Maria, Giuse (Leã Gioã) Vuõ Vaên Chöông
 Monica Phaïm Vieâm
 Pheâroâ Nguyeãn Höõu Thaûo
 Pheâroâ, Anna Vuõ Thò Muøi
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö
 Taï ôn, Bình an GÑ Chung Sang
 Taï ôn, Bình an GÑ Henry + Ngoïc Haø
 Teâreâsa 1 Ngöôøi

THÖÙ HAI NGAØY 2 THAÙNG 9, 2013
 Ñaminh, Maria Phuù Nhö
 Martinoâ, Maria GÑ Thaéng Haø
 LH Giuse Chò Nhaøn Leâ
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö
 Taï ôn, Bình an Hoang Nam Phuong
 Taï ôn, Moà coâi Trònh Thò Thanh

THÖÙ BA NGAØY 3 THAÙNG 9, 2013 
 CLH Lynh Haø
 LH Giuse Chò Nhaøn Leâ
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö
 Pheâroâ, Thaân nhaân Trònh Thò Thanh

THÖÙ TÖ NGAØY 4 THAÙNG 9, 2013
 Gioan Baotixita, Moà coâi, Tieân nhaân 
GÑ Tuaân Hoa
 LH Giuse Chò Nhaøn Leâ
 Micae Vuõ Phöông + Phan Hoa
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö
 Tieân nhaân, Moà coâi GÑ Leâ Vaên Höôûng

THÖÙ NAÊM NGAØY 5 THAÙNG 9, 2013 
 LH Giuse Chò Nhaøn Leâ
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö
 Taï ôn GÑ Mai Ngoïc Vinh

THÖÙ SAÙU NGAØY 6 THAÙNG 9, 2013
 CLH, Tieân nhaân, Moà coâi GÑ Mai 
Ngoïc Vinh
 Ñoâminicoâ Phaïm Vieâm
 Mathias, Anna, Bình an Phaïm Tina
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö

Gospel 
Lk 14, 1. 7-14

On a sabbath Jesus went to dine at the home of 
one of the leading Pharisees, and the people there 
were observing him carefully. He told a parable to 
those who had been invited, noticing how they were 
choosing the places of honor at the table.“When 
you are invited by someone to a wedding banquet, 
do not recline at table in the place of honor. A more 
distinguished guest than you may have been invited 
by him, and the host who invited both of you may 
approach you and say,‘Give your place to this man,’ 
and then you would proceed with embarrassment to 
take the lowest place. Rather, when you are invited, 
go and take the lowest place so that when the host 
comes to you he may say,‘My friend, move up to a 
higher position.’ Then you will enjoy the esteem of 
your companions at the table. For every one who 
exalts himself will be humbled, but the one who 
humbles himself will be exalted.” 
Then he said to the host who invited him,“When 
you hold a lunch or a dinner, do not invite your 
friends or your brothers or your relatives or your 
wealthy neighbors, in case they may invite you back 
and you have repayment. Rather, when you hold a 
banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the 
blind;blessed indeed will you be because of their 
inability to repay you.For you will be repaid at the 
resurrection of the righteous.”

Phuùc AÂm 
Lc 14, 1. 7-14

Khi aáy, nhaèm moät ngaøy Sabbat Chuùa Gieâsu vaøo 
nhaø moät thuû laõnh caùc ngöôøi bieät phaùi ñeå duøng böõa, 
vaø hoï doø xeùt Ngöôøi. Ngöôøi nhaän thaáy caùch nhöõng 
keû ñöôïc môøi, choïn choã nhaát, neân noùi vôùi hoï duï 
ngoân naøy raèng: “Khi coù ai môøi ngöôi döï tieäc cöôùi, 
ngöôi ñöøng ngoài vaøo choã nhaát, keûo coù ngöôøi troïng 
hôn ngöôi cuõng ñöôïc môøi döï tieäc vôùi ngöôi, vaø 
chuû tieäc ñaõ môøi ngöôi vaø ngöôøi aáy, ñeán noùi vôùi 
ngöôi raèng: ‘Xin oâng nhöôøng choã cho ngöôøi naøy’. 
Baáy giôø ngöôi seõ phaûi xaáu hoå ñi ngoài vaøo choã roát 
heát. Nhöng khi ngöôi ñöôïc môøi, haõy ñi ngoài vaøo 
choã roát heát, ñeå khi ngöôøi môøi ngöôi ñeán, noùi vôùi 
ngöôi raèng: ‘Hôõi baïn, xin môøi baïn leân treân’. Baáy 
giôø ngöôi seõ ñöôïc danh döï tröôùc maët nhöõng ngöôøi 
döï tieäc. Vì heã ai nhaéc mình leân, seõ phaûi haï xuoáng, 
vaø ai haï mình xuoáng, seõ ñöôïc nhaéc leân”. 
Roài Ngöôøi laïi noùi vôùi keû ñaõ môøi Ngöôøi raèng: “Khi 
oâng doïn böõa aên tröa hay toái, thì ñöøng môøi baïn beø, 
anh em, baø con hay laùng gieàng giaøu coù, keûo ñeán 
löôït hoï cuõng môøi oâng, vaø nhö theá oâng ñaõ ñöôïc traû 
leã roài. Nhöng khi laøm tieäc, haõy môøi nhöõng ngöôøi 
ngheøo khoù taøn taät, queø quaët, vaø ñui muø; oâng seõ coù 
phuùc, bôûi hoï khoâng coù gì traû leã. Vì oâng seõ ñöôïc traû 
leã khi nhöõng ngöôøi coâng chính soáng laïi”. 



08/9/1987  Nguyen Thanh Hai
29/9/1987  Nguyen Lai Thi
03/9/1989  Cao Tuat
25/9/1989  Leâ Thi Hong
25/9/1993  Traàn Vaên Tö
10/9/1995  Hoaøng Dang Nguyen
18/9/1997  Phaïm Maïnh Thanh
20/9/1997  Vuõ Vaên Tröøng
19/9/1999  Voõ Thò Xöông
14/9/1999  Ka Ying Her
25/9/2000  Mart Phaïm Vaên Quyù
16/9/2001  Maria Ñoã Thò Ngoïc Dung
09/9/2002   Phontane Khongxay
30/9/2002  Maria Leâ Thò Veù
20/9/2003  Maria Nguyeãn Thò Lan
24/9/2003  Giuse Hoaøng Baûo

Giaùo Xöù Töôûng Nhôù Thaùng 9

24/9/2004  Anna Ñoàng Thò Teïo
09/2006  Anna Nguyeãn Thò Nghieâm
04/9/2006   John B. Nguyeãn Vaên Trung
17/9/2007  Maria Leâ Thò Quyù
18/9/2007   Nguyeãn Thanh Sôn
28/9/2007   Laurence Nguyeãn Vaên Löôïm
12/9/2008  Maria Ñoã Thò Haït
17/9/2008  Giuse Nguyeâãn Phöông
06/9/2009  Beâneâdictoâ Phaïm Maïnh Hôïp
03/9/2010   Marcoâ Phaïm Vaên Ñòa
12/9/2010   Giuse Nguyeãn Vaên Thieâm
30/9/2010   Ñoaøn Thò Thu
12/9/2011  Maria Nguyeâãn Thò Then
15/9/2011  Maria Nguyeãn Thò Chaéc
24/9/2012   Ngoâ Ngoïc Minh



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            Xin Gioû Chieàu(6PM)      Xin Gioû Quyõ ÑP        Nieân Lieãm          Toång Coäng          
 $4,428.00            $346.00                              $2,013.00                  $1,245.00            $8,032.00

Thoâng Baùo
XIN GIOÛ LAÀN HAI: Tuaàn naøy Giaùo xöù coù xin gioû laàn hai cho Quyõ Ñieàu Haønh vaø Phaùt Trieån Giaùo 
Xöù.  Xin quyù oâng baø vaø anh chò em quaûng ñaïi.

TIEÄC GAÂY QUYÕ: Kính môøi toaøn theå quyù oâng baø anh chò em, caùc baïn treû, quyù ñoaøn theå ban ngaønh, 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.
TRÖÔØNG GIAÙO LYÙ & VIEÄT NGÖÕ: VPGD seõ göûi bieân nhaän, phieáu baùo danh hoïc sinh vaø baùo ngaøy phuï huynh  laøm aên tröa 
trong tuaàn naøy, xin lieân laïc VPGD neáu chöa nhaän ñöôïc.
TÓNH TAÂM: ñeå chuaån bò cho naêm hoïc môùi, Ban Giaùm Hieäu thaân môøi quyù giaûng vieân GL-VN Lavang, quyù thaønh vieân trong 
Ban PHHS vaø Ban Giaùm Thò tham döï buoåi tónh taâm do Cha Hieäu Tröôûng Bathoâloâmeâoâ höôùng daãn, töø 9 giôø saùng ñeán 2:30 chieàu, 
Thöù Baûy, ngaøy 7/9/2013. Xin quyù giaûng vieân vaø quyù vò tham döï ñoâng ñuû.
PHIEÂN HOÏP ÑÒNH KYØ CUÛA GIAÙO XÖÙ: Kính môøi Quyù Vò Ñaïi Dieän cuûa caùc ban ngaønh, ñoaøn theå vaø hoäi ñoàng höông ñeán tham 
döï phieân hoïp ñònh kyø cuûa Giaùo Xöù vaøo luùc 7:15 toái, Thöù Baûy, ngaøy 14 thaùng 9 naêm 2013 taïi phoøng Lasan. Phieân hoïp naøy raát quan 
troïng, seõ baøn veà chöông trình Teát Trung Thu, Thaùng caùc ñaúng linh hoàn, chöông trình tónh taâm muøa voïng, vaø chöông trình baûo quaûn, 
baûo trì, phaùt trieån giaùo xöù. Kính môøi quyù vò ñaïi dieän ñi hoïp ñoâng ñuû.
TEÁT TRUNG THU: Giaùo xöù seõ baét ñaàu Baùn Baùnh Trung Thu trong boán tuaàn lieân tieáp töø ngaøy 24 thaùng 8 cho ñeán 15 thaùng 9.  
Xin quyù oâng baø vaø anh chò em mua uûng hoä.  Taát caû soá tieàn lôøi thu ñöôïc seõ xung vaøo quyõ toå chöùc ngaøy Teát Trung Thu cho caùc 
em thieáu nhi töø 2 giôø chieàu ñeán 7 giôø toái, Chuùa Nhaät ngaøy 22 thaùng 9 naêm 2013. 
NGAØY KHAI GIAÛNG TRÖÔØNG GL-VN LAVANG: Thaùnh Leã Khai Giaûng Nieân Hoïc môùi, 2013-2014 seõ vaøo luùc 9 giôø saùng, 
Chuùa Nhaät ngaøy 8 thaùng 9 naêm 2013 taïi Khaùn Ñaøi cuûa Giaùo Xöù.  Löu yù: Giaùo xöù seõ KHOÂNG COÙ THAÙNH LEÃ 11 GIÔØ SAÙNG 
trong ngaøy Leã Khai Giaûng.
CHÖÔNG TRÌNH DAØNH RIEÂNG CHO NGAØY KHAI GIAÛNG: muøng 8 thaùng 9: 9:00AM -10:15AM: Thaùnh Leãõ Khai Giaûng; 
10:15AM- 11:15AM: Lôùp Vieät Ngöõõ; 11:20AM-12:05PM: Lôùp Giaùo Lyù. Caùc em seõ ra veà luùc 12:05PM. 
Löu yù: Caùc em trong chöông trình Muïc Vuï Giôùi Treû (Youth Ministry) seõ taäp hoïp taïi Nhaø Nguyeän sau Thaùnh Leã Khai Giaûng. 
LÔÙP KINH THAÙNH: Lôùp Kinh Thaùnh daøi haïn do Cha Bathoâloâmeâoâ Phaïm Höõu Ñaït, SDD, höôùng daãn seõ baét ñaàu hoïc laïi vaøo toái Thöù 
Hai moãi tuaàn.  Ngaøy ñaàu tieân cuûa nieân hoïc naøy seõ  vaøo ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2013, töø 7 giôø toái ñeán 8 giôø toái taïi Phoøng Lavang. Thaùnh 
Gieâroânimoâ ñaõ noùi: “Khoâng bieát Kinh Thaùnh laø khoâng bieát Chuùa Kitoâ.” Xin quyù oâng baø vaø anh chò em coá gaéng daønh moät tieáng trong tuaàn 
ñeå hoïc hoûi theâm veà Kinh Thaùnh, ngoõ haàu ñôøi soáng taâm linh cuûa chuùng ta ñöôïc vöõng maïnh tröôùc nhöõng thaùch ñoá cuûa thôøi ñaïi.
LÔÙP TAÂN TOØNG:  Lôùp Taân Toøng seõ baét ñaàu hoïc töø giöõa thaùng 9 naêm nay cho ñeán Ñeâm Voïng Phuïc Sinh naêm sau.  Neáu quyù oâng baø 
vaø anh chò em bieát nhöõng ai muoán gia nhaäp Ñaïo Coâng Giaùo hoaëc ngöôøi lôùn ñaõ ñöôïc Röûa Toäi nhöng chöa laõnh nhaän Bí Tích Theâm Söùc, 
xin ghi danh taïi VPGX.
THAÀY PHEÂROÂ LEÂ ÑOÃ TUAÁN, SDD GIUÙP XÖÙ TAÏI GIAÙO XÖÙ ÑÖÙC MEÏ LAVANG: Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Ñöùc Toång Giaùm 
Muïc Portland, Oregon vaø Cha Beà Treân Tu Ñoaøn Toâng Ñoà Giaùo Syõ Nhaø Chuùa, Thaày Pheâroâ Leâ Ñoã Tuaán seõ giuùp xöù taïi Giaùo Xöù Ñöùc 
Meï Lavang vaøo ba ngaøy cuoái tuaàn töø ngaøy 1 thaùng 9 naêm 2013 ñeán ngaøy 1 thaùng 9 naêm 2014. Muïc ñích cuûa vieäc giuùp xöù laø giuùp Thaày 
Tuaán hoïc hoûi theâm veà kinh nghieäm muïc vuï tröôùc khi tieán chöùc Phoù Teá vaø Linh muïc. Thaày Tuaán seõ giuùp moät caùch tình nguyeän vaø hoaøn 
toaøn mieãn phí. Xin quyù oâng baø vaø anh chò em theâm lôøi caàu nguyeän cho Thaày ñeå Thaày gaët haùi ñöôïc nhöõng thaønh quaû toát ñeïp trong thôøi 
gian thöïc taäp naøy.
TRAÏI VEÀ NGUOÀN CAÙM ÔN: Chuùng con xin chaân thaønh caùm ôn quyù phuï huynh ñaõ khuyeán khích con em tham gia Traïi Veà Nguoàn 
cuoái tuaàn vöøa qua. Ñaëc bieät chuùng con xin caùm ôn cha Chaùnh Xöù vaø Hoäi Ñoàng Muïc Vuï ñaõ khích leä vaø hoã trôï chuùng con veà maët vaät 
chaát cuõng nhö tinh thaàn, vaø cha Matthew Traàn T. Ñaït, S.J. ñaõ cuøng tham gia, linh höôùng vaø giuùp cho chuùng con bieát theâm veà ñöùc tin 
vaø vaên hoùa Vieät Nam. Chuùng con cuõng xin caùm ôn caùc coâ chuù Lam, Lôïi vaø Böûu Uy, caùc anh chò ca ñoaøn La Vang, caùc anh chò huynh 
tröôûng Ñoaøn Thaùnh Taâm, caùc chuù trong ban An Ninh, caùc thaày coâ trong ban Vieät Ngöõ vaø ban Muïc Vuï Giôùi Treû ñaõ giuùp chuùng con naáu 
nöôùng, doïn deïp, quaûn troø, vaø baûo veä chuùng con trong 3 ngaøy traïi ñeå chuùng con ñöôïc sinh hoaït bình an vaø vui veû.  Ñoàng thôøi xin caùm 
ôn anh Duõng vaø Ñoaøn Höôùng Ñaïo Taây Sôn ñaõ giuùp lieân laïc tìm ñaát traïi cuõng nhö ban toå chöùc laäp chöông trình sinh hoaït thaät chu ñaùo 
vaø ñaày ñuû.   Moät laàn nöõa, chuùng con xin chaân thaønh caùm ôn vaø caàu chuùc söùc khoeû vaø ôn laønh cuûa Chuùa ñeán vôùi moïi ngöôøi. Chuùng con, 
Giôùi Treû Giaùo Xöù Ñöùc Meï Lavang.
RAO HOÂN PHOÁI LAÀN I: + anh Ñoaøn Cöôøng John, con oâng baø Ñoaøn Kieân, Eugene,OR.  Xin keát hoân vôùi chò Maria Phan Thuûy Lynna, 
con oâng baø Phan Ngoïc Sinh, Beaverton, OR.
 + anh Antoân Nguyeãn Ngoïc Huøng, con oâng baø Nguyeãn Ngoïc AÙnh, Ñoàng Nai VietNam. Xin keát hoân vôùi chò  Teresa  Nguyeãn Hoaøng 
Nhö Hoa, con oâng baø Giuse Nguyeãn Vaên, Portland, OR.
RAO HOÂN PHOÁI LAÀN III: +anh Vincente Nguyeãn Vaên Tieán, con baø quaû phuï Nguyeãn Vaên Nguyeän, Portland OR. Xin keát hoân vôùi chò 
Maria-Josephine Nguyeãn Ngoïc Söông Mai, con oâng baø Nguyeãn Ngoïc Toaøn, Portland, OR.



(Tieáp Theo)

17. Sôû dó caùi cheát cuûa Chuùa Kitoâ cho ta thaáy 
tính ñaùng tin caäy hoaøn toaøn cuûa tình yeâu Thieân 
Chuùa, tröôùc heát, laø nhôø söï phuïc sinh cuûa Ngöôøi. 
Nhôø Soáng Laïi, Chuùa Kitoâ laø nhaân chöùng ñaùng 
tin caäy, ñaùng ñöôïc tin (xem Kh 1:5; Dt 2:17), 
vaø laø söï hoã trôï vöõng chaéc cho ñöùc tin cuûa ta. 
“Neáu Chuùa Kitoâ khoâng soáng laïi, thì ñöùc tin 
cuûa anh em laø voâ ích” Thaùnh Phaoloâ noùi nhö 
theá (1Cor 15:17). Neáu tình yeâu cuûa Chuùa Cha 
khoâng laøm cho Chuùa Gieâsu soáng laïi töø coõi cheát, 
neáu noù khoâng coù khaû naêng phuïc sinh thaân xaùc 
cuûa Ngöôøi, thì noù khoâng phaûi laø tình yeâu hoaøn 
toaøn ñaùng tin caäy, coù khaû naêng chieáu soi caû söï 
u aùm cuûa caùi cheát. Khi Thaùnh Phaoloâ moâ taû söï 
soáng môùi cuûa ngaøi trong Chuùa Kitoâ, ngaøi noùi 
veà “ñöùc tin vaøo Con Thieân Chuùa, Ñaáng yeâu toâi 
vaø hieán mình vì toâi” (Gl 2:20). Roõ raøng, “Ñöùc 
tin vaøo Con Thieân Chuùa” naøy chæ ñöùc tin cuûa 
Thaùnh Phaoloâ vaøo Chuùa Gieâsu, nhöng noù cuõng 
giaû thieát raèng chính Chuùa Gieâsu laø Ñaáng ñaùng 
tin, döïa khoâng nhöõng vaøo vieäc Ngöôøi yeâu ta cho 
ñeán cheát maø coøn vaøo tö caùch Con Thieân Chuùa 
cuûa Ngöôøi nöõa. Chính vì Chuùa Gieâsu laø Chuùa 
Con, vì Ngöôøi tuyeät ñoái ñaët cô sôû treân Chuùa 
Cha, neân Ngöôøi coù khaû naêng chieán thaéng söï 
cheát vaø laøm cho tính vieân maõn cuûa söï soáng saùng 
leân. Vaên hoùa cuûa ta ñaõ ñaùnh maát caûm thöùc cuûa 
noù veà söï hieän dieän vaø hoaït ñoäng coù theå rôø moù 
ñöôïc cuûa Thieân Chuùa trong theá gian. Ta nghó 
raèng phaûi tìm Thieân Chuùa ôû coõi beân kia, treân 
moät bình dieän khaùc cuûa thöïc taïi, xa rôøi khoûi 
caùc lieân heä haøng ngaøy cuûa ta. Nhöng neáu ñuùng 
theá, neáu Thieân Chuùa khoâng haønh ñoäng trong 
theá gian, thì tình yeâu cuûa Ngöôøi khoâng thöïc söï 
maïnh meõ, khoâng thöïc söï coù thöïc vaø thaäm chí 
khoâng thöïc nöõa, moät tình yeâu coù khaû naêng ñem 
laïi phöôùc haïnh nhö lôøi ñaõ höùa. Noù seõ khoâng taïo 
ñöôïc baát cöù khaùc bieät naøo duø ta tin Ngöôøi hay 
khoâng. Traùi laïi, Kitoâ höõu tuyeân xöng ñöùc tin cuûa 
hoï vaøo tình yeâu coù theå rôø moù ñöôïc vaø raát maïnh 
meõ cuûa Thieân Chuùa, moät tình yeâu haønh ñoäng 
thöïc söï trong lòch söû vaø xaùc ñònh ra soá phaän sau 
cuøng cuûa lòch söû naøy: moät tình yeâu coù theå ñöôïc 
gaëp gôõ, moät tình yeâu hoaøn toaøn ñöôïc maëc khaûi 
trong cuoäc khoå naïn, trong caùi cheát vaø söï phuïc 
sinh cuûa Chuùa Kitoâ. 

18. Söï vieân maõn maø Chuùa Gieâsu ñem ñeán cho 
ñöùc tin coù moät khía caïnh coù tính quyeát ñònh nöõa. 
Trong ñöùc tin, Chuùa Kitoâ khoâng nhöõng chæ laø 
Ñaáng ta tin, laø bieåu hieän toái cao cuûa tình yeâu 
Thieân Chuùa; Ngöôøi coøn laø Ñaáng ta keát hôïp vôùi, 

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

chính laø ñeå tin. Ñöùc tin khoâng chæ chaêm chaêm 
nhìn ngaém Chuùa Gieâsu, maø coøn thaáy söï vieäc 
nhö chính ngöôøi thaáy nöõa, baèng con maét cuûa 
Ngöôøi: noù laø söï tham döï vaøo caùch Ngöôøi nhìn. 
Trong nhieàu laõnh vöïc ñôøi ta, ta voán tin töôûng 
nhöõng ngöôøi hieåu bieát hôn ta. Ta tin töôûng 
kieán truùc sö, ngöôøi xaây nhaø cho ta, tin töôûng 
döôïc só, ngöôøi cung caáp thuoác chöõa beänh cho 
ta, tin töôûng luaät sö, ngöôøi beânh vöïc ta tröôùc 
toøa. Ta cuõng caàn moät ai ñoù ñaùng tin caäy vaø 
nhieàu hieåu bieát khi lieân quan tôùi Thieân Chuùa. 
Chuùa Gieâsu, Con Thieân Chuùa, laø Ñaáng laøm 
Thieân Chuùa ñöôïc ta bieát ñeán (xem Ga 1:18). 
Ñôøi soáng Chuùa Kitoâ, caùch Ngöôøi bieát Chuùa 
Cha vaø soáng trong moái lieân heä hoaøn toaøn vaø 
thöôøng haèng vôùi Chuùa Cha, môû ra nhöõng vieãn 
caûnh môùi vaø ñaày môøi goïi ñoái vôùi kinh nghieäm 
nhaân baûn. 

Ñoái vôùi ñöùc tin cuûa ta, Thaùnh Gioan laøm noåi 
baät söï quan troïng cuûa lieân heä baûn thaân vôùi 
Chuùa Gieâsu khi söû duïng nhieàu hình thöùc khaùc 
nhau cuûa ñoäng töø “tin”. Ngoaøi vieäc “tin raèng” 
ñieàu Chuùa Gieâsu noùi vôùi ta laø thaät, Thaùnh Gio-
an coøn noùi tôùi vieäc “tin” Chuùa Gieâsu vaø “tin 
vaøo” Chuùa Gieâsu. Ta “tin” Chuùa Gieâsu khi ta 
chaáp nhaän lôøi cuûa Ngöôøi, chöùng töø cuûa Ngöôøi, 
vì Ngöôøi chaân thaät. Ta “tin vaøo” Chuùa Gieâsu 
khi ta ñích thaân chaøo ñoùn Ngöôøi vaøo ñôøi ta vaø 
leân ñöôøng höôùng veà Ngöôøi, baùm laáy Ngöôøi 
trong yeâu thöông vaø böôùc theo goùt chaân Ngöôøi 
suoát ñöôøng daøi. 

Ñeå ta coù theå bieát, chaáp nhaän vaø böôùc theo 
Ngöôøi, Con Thieân Chuùa ñaõ mang laáy xaùc 
phaøm cuûa ta. Baèng caùch naøy, Ngöôøi cuõng thaáy 
Chuùa Cha theo caùch nhaân baûn, beân trong boái 
caûnh moät cuoäc haønh trình dieãn tieán trong thôøi 
gian. Ñöùc tin Kitoâ Giaùo laø ñöùc tin vaøo söï nhaäp 
theå cuûa Ngoâi Lôøi vaø vaøo söï phuïc sinh thaân 
xaùc cuûa Ngöôøi; noù laø ñöùc tin vaøo moät Thieân 
Chuùa gaàn guõi ta ñeán noãi ñaõ böôùc haún vaøo lòch 
söû nhaân loaïi. Khoâng heà ly dò ta khoûi thöïc taïi, 
ñöùc tin cuûa ta vaøo Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi 
trong Chuùa Gieâsu Nadareùt giuùp ta naém ñöôïc 
yù nghóa saâu xa nhaát cuûa thöïc taïi vaø thaáy ñöôïc 
Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông theá gian naøy vaø 
haèng khoâng ngöøng höôùng daãn noù veà vôùi Ngöôøi 
xieát bao. Ñieàu naøy daãn ta, trong tö 
caùch Kitoâ höõu, soáng cuoäc soáng cuûa 
ta trong theá gian naøy vôùi moät daán 
thaân vaø noàng nhieät moãi ngaøy moät 
lôùn hôn.



  M & J 
Insurance Agency 
     Auto  
  Home  
       Commercial 

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 

  

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. 


