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Chuùa Nhaät 15/9: Chuùa Nhaät 24 Thöôøng Nieân 
Thöù Hai 16/9: Th.Corneâlioâ vaø Cyprianoâ
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Chuùa Nhaät 24 Thöôøng Nieân Naêm C Ngaøy 15 - 9 - 2013

TÌNH YEÂU CAO VÔØI
   Ñaïo coâng giaùo laø ñaïo tình thöông. Thieân Chuùa laø tình yeâu nhö thaùnh 
Gioan ñònh nghóa vaø bôûi vì ñaïo phaùt töø Thieân Chuùa laø tình yeâu, neân 
ñaïo coâng giaùo ñöôïc goïi laø ñaïo tình yeâu hay ñaïo yeâu thöông. Neáu, 
chuùng ta coù dòp ñoïc Tin Möøng cuûa Ñöùc Gieâsu, ñoïc roài suy gaãm, ñoïc 
ñi ñoïc laïi, laéng ñoïng ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn vaø soi chieáu, 
chaéc chaén chuùng ta nhaän ra raèng Thieân Chuùa yeâu thöông con ngöôøi, 
yeâu ñeán hy sinh maïng soáng vaø yeâu ñeán cheát treân thaäp giaù. Chuùa yeâu 
moïi ngöôøi khoâng loaïi tröø baát cöù ngöôøi naøo, Ngaøi yeâu thöông caû nhöõng 
keû toäi loãi bieát saùm hoái aên naên. Ba baøi ñoïc Chuùa nhaät XXIV thöôøng 
nieân, naêm C seõ cho chuùng ta caùi nhìn ñích thöïc veà con ngöôøi nhaân töø 
cuûa Chuùa Gieâsu.
   Trong cuoäc ñôøi rao giaûng cuûa Chuùa Gieâsu nhöõng ngöôøi choáng ñoái, 
baét beû vaø leân aùn Ngöôøi laø nhoùm Phariseâu vaø caùc Kinh sö. Nhöõng ngöôøi 
naøy töï cho mình laø voâ toäi, do ñoù, hoï gheùt, hoï khinh bæ, leân aùn nhöõng 
ngöôøi toäi loãi. Chính vì theá, khi thaáy Chuùa Gieâsu ñoàng baøn, tieáp ñoùn 
nhöõng ngöôøi toäi loãi, yeáu heøn thì hoï laåm baåm keâu traùch Ngöôøi. Tröôùc 
nhöõng lôøi keâu ca, traùch moùc vaø leân aùn cuûa nhöõng nhoùm quaù khích naøy, 
Chuùa Gieâsu khoâng baøo chöõa, khoâng traû lôøi tröïc tieáp nhöng Ngöôøi ñem 
ra ba duï ngoân : con chieân bò laïc, ñoàng baïc bò ñaùnh rôi vaø ngöôøi con 
hoang ñaøng ñeå noùi leân taám loøng nhaân haäu vaø nieàm haïnh phuùc, nieàm 
vui cuûa Thieân Chuùa daønh cho nhöõng ngöôøi toäi loãi bieát aên naên hoái caûi, 
saùm hoái. Ñoïc Tin Möøng chuùng ta heát söùc ngôõ ngaøng vaø sung söôùng vì 
Thieân Chuùa luoân yeâu thöông con ngöôøi, ñaëc bieät yeâu thöông nhöõng 
con ngöôøi beù nhoû, nhöõng con ngöôøi thaáp coå beù hoïng, nhöõng con ngöôøi 
bò gaùn cho laø toäi loãi. Con ngöôøi luoân laø ñoái töôïng cuûa Thieân Chuùa. 
Ngöôøi goïi teân töøng ngöôøi, Ngöôøi hieåu bieát töøng con chieân. Ngöôøi ñeán 
ñeå con ngöôøi ñöôïc soáng vaø soáng doài daøo. Muïc ñích cuûa Chuùa Gieâsu laø 
:”…ñeán tìm kieám nhöõng gì ñaõ maát “. Con ngöôøi thaät laø quí hoùa tröôùc 
maët Chuùa. Ngöôøi tìm kieám con ngöôøi vaø khoâng muoán baát cöù moät ai 
bò hö maát. Thieân Chuùa yeâu thöông ngöôøi toäi loãi, Ngöôøi saün saøng ñeå 
chín möôi chín con chieân vaø ñi tìm moät con chieân bò laïc maát. Khi ñaõ 
tìm ñöôïc chieân laïc, Ngöôøi vui möøng vaùc chieân treân vai, sung söôùng 
vaø haïnh phuùc. Chuùa yeâu thöông keû laàm ñöôøng laïc loái, keû laàm lôõ, vaø 
nhö ngöôøi ñaøn baø sieâng naêng, lanh lôïi, Ngöôøi ñoát ñeøn, queùt nhaø tìm 
cho baèng ñöôïc ñoàng baïc bò ñaùnh rôi vaø khi ñaõ tìm ñöôïc ñoàng baïc ñaùnh 
maát, Ngöôøi haân hoan chia seû vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh. Chuùa yeâu 
thöông toäi nhaân nhö ngöôøi cha giaø hieàn laønh, nhaân haäu, Ngöôøi ra taän 
ngoõ tìm chôø con vaø khi ñaõ tìm thaáy roài oâng vui söôùng haân hoan cho 
gieát beâ beùo ñeå theát ñaõi moïi ngöôøi chung vui vôùi oâng vì con oâng maát 
nay ñaõ tìm thaáy, con oâng cheát nay ñaõ hoài sinh. Chuùa yeâu thöông con 
ngöôøi vaø tuyeät ñænh cuûa yeâu thöông laø söï tha thöù. Nhö ngöôøi cha giaø 
tha thöù cho ngöôøi con thöù duø ngöôøi con naøy phung phí, chôi bôøi nhöng 
haønh ñoäng quyeát taâm quay trôû laïi gia ñình, quay trôû veà vôùi ngöôøi cha 
giaø, ngöôøi cha hoaøn toaøn yeâu thöông vaø tha thöù.
   Thieân Chuùa laø Cha cuûa chuùng ta, laø Cha cuûa moãi ngöôøi. Ñeå nhaän bieát 
vaø hieåu ñöôïc Ngöôøi, chuùng ta phaûi bieát chuùng ta laø ai. Vaâng, chuùng 
ta laø con caùi cuûa Ngöôøi, neân luùc naøo Ngöôøi cuõng yeâu thöông chuùng ta 
duø coù nhöõng luùc chuùng ta ngoã nghòch töø boû Ngöôøi. Thieân Chuùa luoân 
ñeán vôùi chuùng ta baèng chính aân hueä cuûa Ngöôøi. Moãi khi ñeán nhaø thôø, 
Thieân Chuùa luoân ñoùn môøi chuùng ta baèng tình thöông voâ cuøng cao quí 
cuûa Ngöôøi. Ngöôøi môøi chuùng ta röôùc laáy chính Mình Maùu cuûa Ngöôøi 
laøm löông thöïc nuoâi soáng chuùng ta. Chính caùi cheát treân thaäp giaù maø 
moãi laàn Linh muïc taùi dieãn laïi cuoäc hy teá cuûa Chuùa Gieâsu thì chuùng ta 
phaûi hieåu roõ raèng tình yeâu quaû thöïc maïnh hôn söï cheát vaø söï tha thöù 
cuûa Chuùa khi con ngöôøi thaät loøng saùm hoái aên naên laø moät cuûa leã lôùn lao 
khoâng gì so saùnh noåi.Chuùa ñaõ tha thöù cho chuùng ta, Ngöôøi cuõng xin 
chuùng ta haõy tha thöù cho anh em.
Laïy Chuùa, xin giuùp chuùng con coù taám loøng quaûng ñaïi bieát tha thöù cho 
nhau nhö Chuùa ñaõ tha thöù cho chuùng con. Amen.

 Linh muïc Giuse Nguyeãn Höng Lôïi   DCCT 

“Toâi seõ choãi daäy vaø ñi veà cuøng cha toâi”   
 (Lc 15, 18).



YÙ Leã Trong Tuaàn
THÖÙ SAÙU NGAØY 13 THAÙNG 9, 2013

 Anna Phaïm Vieâm
 Gioan Kim , Giuse Huyeàn Trang
 Gioan Kim, Bình an Nguyeãn T Thuûy
 Gioan Kim, Taï ôn GÑ Duõng + Haèng
 Giuse Nguyen Thaûo
 LH OÂng Baø Noäi Ngoaïi Thaäp Cao
 Maria, Anna, Pheâroâ, Antoân, Toâma, Moà 
coâi GÑ Baø Traàn Höõu Loäc
 Maria, Gioan Kim Tran Luc
 Moà coâi 1 Ngöôøi
 OÂng Baø Cha Meï Hoaøng N Bang
 Pheâroâ 1 Ngöôøi
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö
 Taï ôn 1 Gia ñình
 Taï ôn, CLH Hoaøng T Ngoïc Sang
 Toå Tieân Noäi Ngoaïi 1 Ngöôøi

THÖÙ BAÛY NGAØY 14 THAÙNG 9, 2013
 Giuse, Phillipheâ GÑ AÂn Lan
 Maria, Gioan Kim Tran Luc
 Mathia Vuõ V Ñöùc
 Phaoloâ Phaïm Vieâm
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö
 Taï ôn 38 naêm ngaøy cöôùi Nguyeãn T Thu 
Hueä

CHUÙA NHAÄT NGAØY 15 THAÙNG 9, 2013
 Anna Maria Pham Cong Hoan
 Bình an, Taï ôn Mai + Queá
 Bình an, Taï ôn Thaùnh Gia OÂ Traàn V 
Cöôøng + Baïn höõu
 Bình an, Taï ôn Thaùnh Gia GÑ Baø Traàn 
Höõu Loäc
 Ñoâminicoâ GÑ Ngoâ Ñöùc Haïnh
 Giuse Phaïm Vieâm

 Giuse, Maria Nguyeãn V Khoan
 Giuse, Moà coâi Le Nhan
 LH ñaõ qua ñôøi Thö Tuyeàn thieân
 LH Traàn Thò Nhieân (Môùi qua ñôøi) GÑ 
Linh + Dieäp
 Lucia Chò Maàu
 Maria (Leã Gioã) GÑ Voïng Queá
 Maria, Gioan Baotixita Sang Huyen
 Maria, Gioan Kim Tran Luc
 Maria, Moà coâi Nguyeãn Taøi Ty
 Maria, Pheâroâ (Môùi qua ñôøi) Nguyeãn T 
Thu Hueä
 Mathia Vuõ V Ñöùc
 Pheâroâ, Maria GÑ Elizabeth Phan
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö
 Taï ôn GÑ Khaån Quyeân
 Taï ôn Nguyeãn T Kim Lyù
 Taï ôn Chuùa & Ñöùc Meï Leâ T Thanh Vaân
 Taï ôn Thaùnh gia, Bình an OÂ Traàn Trung 
Viet
 Taï ôn Thaùnh Gia, Bình an Hoaøng N 
Phöông+ Hoaøng Randy

 Taï ôn Thaùnh Gia, Bình an GÑ OÂ Traàn 
Minh Huy
 Teâreâsa 1 Ngöôøi
 Tieân nhaân Baûng + Phöông
 Vincenteâ (Leã Gioã), CLH 1 Ngöôøi

THÖÙ HAI NGAØY 16 THAÙNG 9, 2013
 Giuse, Moà coâi Le Nhan
 Maria, Gioan Kim Tran Luc
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö
 Taï ôn Thaùnh gia, Bình an OÂ Traàn Trung Viet

THÖÙ BA NGAØY 17 THAÙNG 9, 2013
 Giuse, Moà coâi Le Nhan
 Maria (Leã Gioã) GÑ Bau Ly
 Martinoâ, Maria GÑ Thaéng Haø
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö

THÖÙ TÖ NGAØY 18 THAÙNG 9, 2013
 CLH Hoaøng Anh
 Giuse Uyen Xuan
 Giuse, Moà coâi Le Nhan
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö

THÖÙ NAÊM NGAØY 19 THAÙNG 9, 2013
 Giuse, Moà coâi Le Nhan
 Maria, Gioan Baotixita Haøo + Haø
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö

THÖÙ SAÙU NGAØY 20 THAÙNG 9, 2013
 Anna (Leã Gioã) GÑ Nguyeãn Tuynh
 Giuse, Moà coâi Le Nhan
 Phanxicoâ Xavieâ Phaïm Vieâm
 Pheâroâ, Moà coâi GÑ Sôn - Thö

Gospel 
Lk 15, 1-32

“A man had two sons, and the younger son said to his father,‘Father give me the share of your estate that 
should come to me.’So the father divided the property between them. After a few days, the younger son 
collected all his belongings and set off to a distant country where he squandered his inheritance on a life of 
dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself 
in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens
who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine 
fed,but nobody gave him any. Coming to his senses he thought,‘How many of my father’s hired workers 
have more than enough food to eat, but here am I, dying from hunger. I shall get up and go to my father and 
I shall say to him,“Father, I have sinned against heaven and against you. 
I no longer deserve to be called your son; treat me as you would treat one of your hired workers.”’So he 
got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him, and was 
filled with compassion. He ran to his son, embraced him and kissed him. His son said to him,‘Father, I have 
sinned against heaven and against you; I no longer deserve to be called your son.’But his father ordered 
his servants,‘Quickly bring the finest robe and put it on him; put a ring on his finger and sandals on his feet. 
Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was 
dead, and has come to life again;he was lost, and has been found.’Then the celebration began. 

Now the older son had been out in the field and, on his way back, as he neared the house, he heard the 
sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant 
said to him,‘Your brother has returned and your father has slaughtered the fattened calf because he has 
him back safe and sound.’He became angry,and when he refused to enter the house,his father came out 
and pleaded with him. He said to his father in reply,‘Look, all these years I served you and not once did I 
disobey your orders;yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your 
son returns, who swallowed up your property with prostitutes,for him you slaughter the fattened calf.’He 
said to him,‘My son, you are here with me always; everything I have is yours. But now we must celebrate 
and rejoice,because your brother was dead and has come to life again;he was lost and has been found.’”



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)              Nieân Lieãm          Toång Coäng          
 $4,862.00               $329.00                                   $2,610.00             $  7,801.00                     
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 coù xin gioû laàn II cho Quyõ Baùc AÙi.  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.
BAN THÖØA TAÙC VIEÂN LÔØI CHUÙA HOÏP ÑÒNH KYØ MÖØNG BOÅN MAÏNG:Thaân môøi toaøn theå Quyù 
OÂng Baø Anh Chò Em trong Ban Thöøa Taùc Vieân Lôøi Chuùa ñeán tham döï buoåi hoïp ñònh kyø vaøo Chuùa 
Nhaät Ngaøy 29 thaùng 9 naêm 2013. Thôøi Gian hoïp baét ñaàu 2:00pm - 4:00pm taïi phoøng hoïp La-San. 
Phieân hoïp laàn naøy raát quan troïng. Cha Tuyeân UÙy seõ höôùng daãn veà vai troø, vieäc ñaøo taïo vaø huaán luyeän 
caùc Thöøa Taùc Vieân Coâng Boá Lôøi Chuùa. Tröôûng Ban vaø Quyù Thaønh Vieân seõ cuøng baøn thaûo, chia seû 
ruùt tæa kinh nghieäm theâm trong vieäc Coâng Boá Lôøi Chuùa sao cho ñöôïc trang nghieâm vaø soát saéng. Ñoàng 
thôøi, mong Quyù Vò goùp yù veà chöông trình buoåi Tónh Taâm Hoøa Giaûi Möøng Leã Boån Maïng kính Thaùnh 
Söû Luca, vaøo Chuùa Nhaät ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2013. Xin quyù Thöøa Taùc Vieân yù thöùc traùch nhieäm vaø 
coá gaéng thu xeáp coâng vieäc thôøi giôø ñeán tham döï ñoâng ñuû. Chaân thaønh caûm ôn.
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG TRAØ COÅ:  Xin kính môøi quùy Ñoàng Höông vaø giaùo daân tham döï möøng kính leã 
quan thaày Ñöùc Meï Maân Coâi Boån maïng HÑH Traø Coå luùc 11 saùng thöù baûy ngaøy 28 thaùng 9,2013.  Taïi 
nhaø thôø lôùn.
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. 
LÖU YÙ: Giaùo Xöù seõ KHOÂNG COÙ Thaùnh Leã luùc 6 giôø chieàu Chuùa Nhaät 22 thaùng 9 bôûi vì vaøo giôø ñoù Giaùo xöù 
ñang toå chöùc Teát Trung Thu cho caùc em Thieáu Nhi.
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.  Quyù vò 
naøo muoán Mua Cuoán Kinh Thaùnh Troïn Boä: Cöïu vaø Taân Öôùc, giaù tieàn laø $25.00 Ñoâla moät cuoán, xin lieân laïc 
taïi VPGX.
LÔÙP TAÂN TOØNG:  Lôùp Taân Toøng seõ baét ñaàu hoïc vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 22 thaùng 9 taïi Phoøng 205, töø 9 giôø 
saùng ñeán 11 giôø saùng moãi Chuùa Nhaät.  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.
QUAÙN AÊN GX:Baét ñaàu töø Chuùa Nhaät ngaøy 15/9 Quaùn AÊn giaùo xöù seõ môû cöûa phuïc vuï caùc em hoïc sinh vaø 
quyù giaùo daân. Seõ coù baùn xoâi, hot dogs vaø pizza cho caùc em hoïc sinh taïi hai ñòa ñieåm: Cafeteria vaø phoøng La 
San. Rieâng Cafeteria seõ coù theâm moùn nöôùc cho moïi ngöôøi. Ñeå giuùp caùc em mua thöùc aên ñöôïc deã daøng vaø traät 
töï, xin quyù phuï huynh coù con em töø lôùp MG ñeán lôùp 4 ñöa caùc em sang Cafeteria ñeå mua thöùc aên. Hoïc sinh 
lôùp 5 trôû leân coù theå töï mua thöùc aên taïi caû hai nôi. Xin chaân thaønh caùm ôn.
RAO HOÂN PHOÁI LAÀN III: + 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 Suy, Portland, OR.



THOÂNG BAÙO CHÖÔNG TRÌNH GAÂY QUYÕ TU SÖÛA TRÖÔØNG 
GIAÙO LYÙ - VIEÄT NGÖÕ 

Kính thưa toàn thể quý ban ngành đoàn thể, quý hội đồng hương cùng quý ông bà và anh 
chị em thân mến, Ban Tổ Chức chúng tôi xin phép được giải thích thêm về chương trình gây 
quỹ tu sửa trường học  để giải đáp thắc mắc sau khi các gia đình trong Giáo Xứ nhận được 
thư kêu gọi sự ủng hộ vào chương trình này.  Xin liệt kê những công trình xây dựng theo thứ 
tự thực hiện trong thời gian từ năm 2013 đến 2016: 

1. Thay cửa sổ: có hơn 290 cửa sổ đủ cỡ lớn nhỏ khác nhau.  Ước tính giá trung bình cho 
          1 cửa sổ là $600.00.  Ngân quỹ ước lượng:  từ $160,000.00 đến $180,000.00.

2. Gắn màn cửa sổ:  Ước tính giá trung bình cho 1 màn cửa là $150.00.  Ngân quỹ ước
          lượng: từ $35,000.00 - $37,000.00.

3. Hệ thống sưởi (chỉ thực hiện một trong hai cách sau đây):
 a. Thay máy sưởi (boiler) mới.  Ngân quỹ ước lượng từ $250,000 – $300,000.  
 b. Vẫn dùng máy cũ, chỉ thay hệ thống dẫn hơi nóng.  Ngân quỹ ước lượng từ
                   $75,000 - $80,000.00

4. Bàn ghế học sinh:  Có trung bình 55 bộ bàn ghế trong 1 lớp, giá trung bình cho 1 lớp
          là $1,650.00, có tổng cộng khoảng 23 lớp học.  Ngân quỹ ước lượng từ $32,000.00
          đến $38,000.00.

5. Dụng cụ giảng dạy bao gồm máy chiếu hình (projector), máy điện toán (computer), âm
         thanh và màn ảnh (audio/visual), hệ thống network và internet cho 23 phòng học.  Giá 
          trung bình  cho 1 lớp từ $2,500.00 đến $3,000.00.  Ngân quỹ ước lượng từ $55,000.00 
         đến $70,000.00

Ban Tổ Chức xin tha thiết kêu mời quý vị tiếp tục mua vé tham dự tiệc gây quỹ sẽ tổ chức 
vào thứ Bảy, mùng 5 tháng 10 năm 2013, lúc 6:00 giờ chiều tại khách sạn Holiday Inn gần 
phi trường.  Chúng tôi xin được đón tiếp quý ông bà và anh chị em sớm để có thể khai mạc 
chương trình đúng 6:00 PM như đã định và dành nhiều thời gian để chúng ta cùng thưởng 
thức một chương trình gây quỹ đặc sắc và hào hứng.  Đặc biệt chúng tôi sẽ có quà xổ số 
cho những quan khách đến sớm.   Một lần nữa, xin chân thành cám 
ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả quý vi.  Nguyện xin Thiên Chúa 
nhân từ ban muôn ơn lành hồn xác xuống cho quý vị và gia đình.

Ban Tổ Chức Tiệc Gây Quỹ Tu Sửa Trường Giáo lý - Việt Ngữ



  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 

14033 SE Stark  Portland, OR 97233 

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. 


