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Đọc bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay xong, tôi thấy lòng dạ của Vua 
Hê-rô-đê thật là nham hiểm.  Thật vậy, khi nghe ba nhà chiêm tinh hỏi: “Đức 
Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người 
xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người?” thì ông đã cảm 
thấy bất an, phập phồng lo sợ cho sự vững bền của ngai vàng mà ông đang ngự 
trị. Vậy mà sau đó, ông vẫn gượng cười làm ra vẻ vui mừng và nói với ba nhà 
Chiêm Tinh những lời rất ư là êm ái, thân thiện, và chân thành: “Xin quý ngài 
đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi 
cũng đến bái lạy Người.” Nhưng sau đó, ông đã sai người đi giết tất cả các 
con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống” (Mt 2:16). Quá 
là nham hiểm và độc ác!
Mà không phải chỉ có một mình Hê-rô-đê là kẻ nham hiểm và độc ác như vậy 
đâu nhé!  Kinh Thánh còn ghi lại hai ông vua khác cũng nham hiểm và ác độc 
y như Hê-rô-dê vậy:

1.   Vua Sa-un bề ngoài thì vồn vã, vui vẻ và ngọt ngào, nhưng trong thâm 
tâm, ông lại có âm mưu hãm hại Đa-vít: “Các ngươi hãy nói với Đa-vít-thế 
này: ‘Nhà vua không đòi sính lễ nào khác ngoài một trăm bao quy đầu người 
Phi-li-tinh, để trả thù quân địch của nhà vua.’ Vua Sa-un tính dùng tay người 
Phi-li-tinh mà hạ ông Đa-vít” (1 Sam 18:25).

2.   Vua Đa-vít, sau này cũng vậy, bề ngoài thì ông tỏ ra thân thiện, lộ vẻ quan 
tâm đến tướng U-ri-gia, cho ăn uống no say, cho ông về ngủ với vợ, nhưng sau 
đó ông đã ra lệnh: “Hãy đặt U-ri-gia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi 
rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết” (2 Sam 11:15).

Ngày xưa sao thì nay cũng vậy, vẫn còn đó những Hê-rô-đê đang lởn vởn đâu 
đó ở trong xã hội, trong nơi làm việc, trong các hội đoàn, trong giáo xứ, và 
thậm chí ở trong các dòng tu… nữa.  Đây là một một lối sống giả nhân giả 
nghĩa, và là một tội gian dối mà mỗi Kitô Hữu cần phải cảnh giác và phải loại 
trừ ra khỏi cuôc sống của mình.  

Nếu có ai đó đang sống hai mặt và hành xử hai lòng, hay có lối cư xử nham 
hiểm theo kiểu miệng nam mô bụng một bồ dao găm, thì xin hãy suy nghĩ lại 
và xin thay đổi ngay từ hôm nay đi bởi vì “Không có gì che giấu mà sẽ không 
bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết” (Lc 12:1).  Trước sau 
gì thì những người chung quanh cũng sẽ nhận ra chân tướng gian xảo, và nham 
hiểm của mình và như thế mình sẽ chẳng có bạn có bè, sẽ bị cô lập và sẽ phải 
sống cô đơn, buồn lắm!  
Tệ hơn nữa, những người cố tình sống theo kiểu miệng thì thơn thớt nói cười, 
mà lòng nham hiểm giết người không dao đối với cha, với mẹ, với ông, với bà, 
với bạn bè, đồng nghiệp, và với những người chung quanh … mà không chịu 
thay đổi, thì họ sẽ không bao giờ nếm được mùi vị của hạnh phúc cả ở đời này 
lẫn ở đời sau, bởi vì sách Châm Ngôn cho biết: “Có bảy điều khiến Đức Chúa 
ghê tởm: Mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính 
những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian 
thốt ra lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em (6:16-19).

Chỉ khi nào chúng ta đối xử với cha mẹ, với anh chị em, với con cháu, với đồng 
nghiệp, với cộng đoàn giáo xứ một cách thành thật, miệng nói sao thì lòng như 
vậy, thì lúc đó mình mới có bình an, mới có được niềm vui hạnh phúc, và mới 
có cơ hội hưởng Thánh Nhan Chúa ở đời sau vậy.  Amen!

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD
www.chatinh.org / www.nhachua.net
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Kính thưa Cộng Đoàn Dân Chúa,

Cổ nhân có câu: “Vô tri bất mộ” nếu không biết thì không 
thể nào yêu mến được. Riêng với những vấn đề liên quan 
đến Thánh Lễ, đến Phụng Vụ trong Giáo Hội, nếu chúng 
ta không biết và không hiểu thì còn tệ hơn nữa, chúng ta 
sẽ khó có thể tham dự các Nghi Thức Phụng Vụ một cách 
tích sực, sống động và không thể yêu mến được.  Chính vì 
thế, bắt đầu từ Chúa Nhật hôm nay, xin mời Cộng Đoàn 
Dân Chúa cùng nhau đọc và học hỏi về những điểm rất 
quan trọng trong Phụng Vụ của Giáo Hội, để chúng ta 
mỗi ngày một yêu mến Thánh Lễ và tham dự một cách 
sốt sắng và tích cực hơn. Bài học về Phụng Vụ Thánh 
Thể này được trích từ trang web của Giáo Phận Đà Lạt.   
http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/
TuSachGiaoLyGP/GiaoLyPhoThong/01PhungVuThanhT
he.htm

Trong Chúa Kito,
Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD 

CHƯƠNG MỘT
PHỤC VỤ TRONG HỘI THÁNH

 
I. HỘI THÁNH LÀ MỘT CỘNG ĐOÀN.
1.      Hội Thánh là gì ?
Hội Thánh là cộng đoàn Dân Chúa mà Đức Giêsu đã qui 
tụ và dẫn dắt dưới sự soi sáng và thúc đẩy của Chúa Thánh 
Thần, để tiến về Quê Trời.
2.      Giáo phận là gì ?
Giáo Phận là một phần Dân Chúa được giao phó cho một 
Giám mục săn sóc, cùng với sự cộng tác của Linh mục 
đoàn, để nhờ Phúc Âm và Thánh Thể, cộng đoàn ấy lập 
thành Giáo Hội địa phương.
3.      Giáo phận còn được gọi là gì ?
Giáo phận còn được gọi là “Giáo Hội địa phương”.
4.      Giáo xứ là gì ?
Giáo xứ là một cộng đoàn tín hữu được thiết lập cách bền 
vững ở trong Giáo Hội địa phương, mà việc săn sóc mục 
vụ được ủy thác cho cha quản xứ làm chủ chăn riêng, dưới 
quyền của Giám mục Giáo phận (GL 515).

II. CỘNG ĐOÀN KITÔ HỮU LÀ CỘNG ĐOÀN DÂN 
THÁNH ĐƯỢC QUY TỤ CÓ PHẨM TRẬT.
5.      Cộng đoàn Kitô hữu là gì ?
Cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn dân thánh, được 
quy tụ có phẩm trật dưới quyền Đức Giám Mục (QCTQ/
SLR 91).
6.      Nhìn vào đâu để nói lên cộng đoàn Kitô hữu là 
một cộng đoàn có phẩm trật ?
Nhìn vào buổi cử hành thánh lễ để thấy cộng đoàn Kitô 

hữu là một cộng đoàn có phẩm trật : trong buổi cử hành 
thánh lễ, thừa tác viên cũng như tín hữu giáo dân, không ai 
là khán giả câm lặng nhưng mỗi người đều tham gia tích 
cực vào buổi cử hành và thực hiện phận vụ của mình theo 
qui tắc phụng vụ.
7.      Chủ tế là ai ?
Chủ tế là người trong Hội Thánh có chức thánh để dâng hy 
lễ nhân danh Đức Kitô, để chủ tọa cộng đoàn tín hữu được 
quy tụ (QCTQ/SLR 93) ; ngài thay mặt Đức Kitô là Đầu mà 
hành động (LM 2).
8.      Phó tế là ai ?
Phó tế là người có chức thánh để phục vụ : thầy công bố Tin 
Mừng, đôi khi diễn giảng Lời Chúa, xướng các ý nguyện 
trong lời nguyện cho mọi người, giúp chủ tế khi chuẩn bị 
bàn thờ và khi cử hành hy tế, cho các tín hữu rước lễ, nhất 
là dưới hình rượu (QCTQ/SLR 94).
9.      Người giúp lễ là ai ?
Là người phục vụ bàn thờ, giúp chủ tế và thầy phó tế 
(QCTQ/SLR 98). Khi sốt sắng tham dự và thi hành phận 
sự mình, thì người giúp lễ góp phần tạo nên bầu khí tôn 
nghiêm, giúp cho cộng đoàn cầu nguyện để tôn vinh Thiên 
Chúa.
10.   Người đọc sách làm gì ?
Người đọc sách có sứ mạng cao cả là công bố Lời Chúa : 
Bài đọc I, Thánh vịnh đáp ca, Bài đọc II.
11. Người dẫn lễ là ai ?
Là người giải thích và hướng dẫn, giúp giáo dân tham dự 
thánh lễ cách ý thức hơn. Vì vậy, lời hướng dẫn này phải 
được sửa soạn trước, vắn tắt và rõ ràng (QCTQ/SLR 105 
b).
12. Ca viên và ca đoàn giữ vai trò nào trong phụng vụ ?
Ca viên và ca đoàn giữ vai trò quan trọng để việc cử hành 
phụng vụ được tốt đẹp. Bằng lời ca tiếng hát, họ tạo nên 
tâm tình sốt sắng và nâng đỡ cộng đoàn đang cầu nguyện.
13. Cộng đoàn tham dự phụng vụ là những ai ?
Là các tín hữu hợp thành dân thánh, dân riêng của Thiên 
Chúa, hoàng tộc chuyên lo tế tự, để tạ ơn Thiên Chúa 
(QCTQ/SLR 95).
14. Vai trò của các nhạc công là gì ?
Họ đóng vai trò quan trọng, vì âm nhạc là nền để cộng đoàn 
phụng vụ tựa vào đó mà ca hát tôn vinh Chúa.
15. Người giữ phòng thánh là ai ?
Là người sắp đặt cẩn thận các đồ dùng cần thiết trong việc 
cử hành phụng vụ (x. QCTQ/SLR 105), và cũng gìn giữ 
phòng thánh được an toàn, trật tự .

( Còn Tiếp )

HỌC HỎI PHỤNG VỤ THÁNH THỂ



Đáp Ca

A WICKED HEART

As I finished reading this Sunday’s Gospel, I could see 
that Herod’s heart is full of malice and wickedness.  
Indeed, when King Herod heard the magi asked: “Where 
is the newborn king of the Jews? We saw his star at its 
rising and have come to do him homage.” he was greatly 
troubled, his heart filled with throbbing fear for the throne 
that he reigned and ruled. And yet, he still pretend to be 
happy, excited and he used friendly, loving and sincere 
words to please the Magi that he also desire to worship 
Jesus. He told the Magi: “Go and search diligently for 
the child. When you have found him, bring me word, that 
I too may go and do him homage.” In accordance with 
the time he had ascertained from the magi “he ordered 
the massacre of all the boys in Bethlehem and its vicinity 
two years old and under.” (Mt 2:16) King Herod is truly 
vicious and malicious.
King Herod is not the only one that is wicked and evil. 
In the Bible also recorded the others two kings that are 
malice and wicked as King Herod:

1.   King Saul is superficial, he appeared to be sweet, 
friendly and kind but deep down in his heart he plotted 
to harm David. He commanded: “Say this to David: 
The king desires no other price for the bride than the 
foreskins of one hundred Philistines, that he may thus 
take vengeance on his enemies.” Saul intended to have 
David fall into the hands of the Philistines. (1 Sam 
18:25).

2.    King David is not much different than King Saul, 
he pretended to be sweet, kind and care toward Uriah, he 
summoned Uriah and he ate and drank with him, gave 
him permission to return home to be with his wife, and 

then he wrote a letter to Joab with the ordered: “Place 
Uriah up front, where the fighting is fierce. Then pull back 
and leave him to be struck down dead.” (2 Sam 11:15)

Whatever happened in the old days is also repeated 
nowadays, there are still images of King Herod hovering in 
our society, work place, different organizations, parishes, 
and even in the religious communities…It is hypocritical 
lifestyle, and a crime that every Christians should be alert 
and aware of so that it could be excluded from our lives.

Whoever are living doubled lived or having two-faced in 
dealing with others with the cynical behaviors…kind in 
words but harmful motives, starting right now, I beg you 
to think over and try to change your attitudes/behavior 
“There is nothing concealed that will not be revealed, 
nor secret that will not be known (Lc 12:2). Sooner or 
later, people around us will realize the truth and see how 
cunning, malignant we are and the result of these behaviors 
will isolate us and nobody would want to be around us, we 
would be so alone and lonely. 

Worse than that, those who deliberately choose to live this 
lifestyle, kind in words yet full of malice in motives in the 
way they treat parents, grandparents, friends, coworkers, 
and those around them...and they are reluctant to change to 
convert, they will never experience the true happiness and 
peace in this life and the life after, as the Book of Proverbs 
stated: “There are seven things the LORD hates: haughty 
eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a 
heart that plots wicked schemes, feet that are quick to run 
to evil, the false witness who utters lies, and the one who 
sows discord among kindred. (Prov. 6:16-19)

Only when we are treating our parents, siblings, relatives, 
friends, coworkers, and people around us with kindness 
and sincerity, every words comes from out mouth we 
meant it and not otherwise…then we will truly inherit 
peace, joy, and happiness, and hopefully by doing so we 
will have more chance to inherit the life after with God in 
heaven. Amen!
Fr. Ansgar Pham, SDD   
www.chatinh.org / www.nhachua.net
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THÔNG TIN HÀNG TUẦN

KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 2017

Giáo xứ sẽ mở Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân vào ngày 
thứ bảy 25 và ngày Chúa Nhật 26 tháng 2 năm 2017, từ 9 
giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Phòng Lasan. Lệ phí cho mỗi 
người là $125.00 bao gồm các tài liệu, giải khát, snacks 
và các bữa ăn trưa. Các bạn trẻ chuẩn bị hay dự tính sẽ 
lập gia đình, xin đến ghi danh tại Văn Phòng Giáo Xứ. 
Hạn chót để ghi danh là ngày 17 tháng 2 năm 2017.  

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY THỤ PHONG 
LINH MỤC

Quý Cha Cố, thầy Phó Tế, Quý Sơ, HĐGX và toàn thể 
cộng đoàn dân Chúa chúng con xin chia vui và chúc 
mừng:

·   Cha Phó Phan-xi-cô Xavier Nguyễn Văn Vinh kỷ niệm 
2 năm thụ phong linh mục Jan 10, 2015 – Jan 10, 2017.
 
Xin Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và 
các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban cho quý cha được nhiều 
sức khỏe, sự thánh thiện và lòng nhiệt thành để Cha chu 
toàn trọng trách chăm lo và hướng dẫn đoàn chiên của 
Chúa tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang và tại Cộng Đoàn 
Anrê Dũng Lạc sống thánh thiện và đi đúng con đường 
của Chúa muốn.

THÔNG BÁO CỦA GIÁO XỨ

1.   Vì vấn đề khó khăn và phức tạp của vấn đề đậu xe, 
và vì số người quá đông trong thánh lễ 9 giờ sáng, trong 
buổi họp thường kỳ của Giáo Xứ vào ngày 19 tháng 11 
năm 2016 vừa qua, quý cha, Ban Thường Vụ (BTV) Hội 
Đồng Giáo Xứ (HĐGX) cùng tất cả các đại diện của các 
ban ngành đoàn thể trong Giáo Xứ đã đồng ý quyết định 
tất cả các Thánh Lễ đoàn, và các Thánh Lễ mừng Bổn 
Mạng sẽ được cử hành trong thánh lễ 11 giờ sáng.  Sự 
thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày Chúa Nhật ngày 1 
tháng 1 năm 2017.

2.   Hội Đồng Giáo Xứ xin kính mời quý vị đại diện các 
ban ngành, đoàn thể và các hội đồng hương đến tham dự 
buổi họp định kỳ của giáo xứ vào lúc 7:15 tối thứ Bảy 
ngày 14 tháng 1 năm 2017 tại Phòng Lasan. Trong buổi 
họp lần này, chúng ta sẽ bàn thảo về chương trình mừng 
tết Đinh Dậu, gói bánh chưng, những sinh hoạt mục vụ, 

những việc có liên quan đến vấn đề bảo trì, sửa chữa và 
phát triển của giáo xứ.  Xin quý vị đại diện đến tham dự 
đông đủ.

4.   Văn Phòng Giáo Xứ đã có máy để nhận thẻ tín dụng 
(Master, Visa, & Discover). Vì thế, ngoài tiền mặt và 
check, quý vị có thể dùng thẻ tín dụng trong việc đóng 
tiền niên liễm, và những khoản đóng góp khác giúp cho 
giáo xứ.

5.   Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc, Giáo Họ của Giáo 
Xứ Đức Mẹ La Vang, tại Aloha có bán vé xổ số nhằm gây 
quỹ cho việc xây thêm phòng học giáo lý và nới rộng nhà 
thờ. Vé có bán tại các bàn scrips của giáo xứ, mỗi vé là 
$10 (Mười đôla). Xin quý ông bà và anh chị em mua vé 
số ủng hộ.

TẾT ĐINH DẬU BÁNH CHƯNG VÀ DƯA MÓN

Ban Bánh Chưng GX La Vang bắt đầu chương trình gói 
nấu bánh chưng và làm dưa món giúp GX gây quỹ để 
đóng góp cho kế hoạch xây dựng và sửa chửa trường học 
cũng như nhiều nhu cầu khác của GX. Bánh sẽ có để bán 
trong bốn tuần lễ trước Tết, bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 
cho đến ngày Giao Thừa như sau:

1.   Sau các thánh lễ Thứ 7 và Chúa Nhật tại các hành 
lang cửa ra vào nhà thờ lớn 

2.    Sau lễ chiều ngày thường dưới phòng cafeteria. 

Chương trình bánh chưng và dưa món là một nỗ lực tập 
họp công sức thiện nguyện của nhiều ACE từ nhiều ban 
ngành và đoàn thể trong giáo xứ, xin quý giáo dân tận 
tình hưởng ứng và ủng hộ mua thật nhiều trong những 
tuần lễ sắp tới. ACE trẻ có tinh thần muốn đóng góp công 
sức cho chương trình bánh chưng gây quỹ hàng năm của 
giáo xứ xin liên lạc với anh Hòa (phó chủ tịch ngoại vụ) 
hoặc anh Hoàng (ca trưởng ca đoàn La Vang)



Baùo Caùo Taøi Chaùnh Tuaàn Qua:
 Tieàn Gioû I                 Nieân Lieãm               Toång Coäng              
$7,225.00               $3,165.00             $10,390.00

Chuùa Nhaät
8 - 1

Thöù Hai 
9 - 1

Thöù Ba 
10 - 1

Thöù Tö 
11 - 1

Thöù Naêm
12 - 1

Thöù Saùu 
13 - 1

Thöù Baûy 
14 - 1

Chuùa Nhaät 
15 - 1

Lễ Hiển Linh Chúa Giêsu Chịu 
Phép Rửa

KN Thụ Phong 
LM Cha Vinh, 

SDD

Chầu Thánh Thể 
12:00 PM - 6:00 

PM

Chúa Nhật Thứ 
2 QN

LÒCH COÂNG GIAÙO TUAÀN NAØY

04/01/1982  Nghia Thanh Weaver
07/01/1982  Nguyen Bong
13/01/1987  Tran Van Tanh
23/01/1987  Nguyen Duy Minh
02/01/1988  Ser Yang
08/01/1992  Tran Thu Linh
26/01/1992  Tran Thi Söu
24/01/1997  Maria Vuõ Thò Daáu
02/01/2002  Nguyeãn Yeán
11/01/2002  G. Nguyeãn Vaên Nghóa
11/01/2002  Nguyeãn Vaên Baïch
17/01/2002  Traàn Thò Xô
17/01/2004  Giuse Ng. Ñöùc Chính
18/01/2004  Antoân Ng Vaên Ñoã
05/01/2006  Nguyeãn Thanh Söï
20/01/2006  Nguyeãn Thò Lan
01/01/2007  Micae Nguyeãn Xuaân Ôn
18/01/2008  Nguyeãn Thò Bích Lieân
01/01/2009  Pheâroâ Leâ Luaân Nhö Bình

GIAÙO XÖÙ TÖÔÛNG NHÔÙ THAÙNG 1
21/01/2009  Traàn Coâng Vinh
03/01/2010  Pheâroâ Ñoaøn Ngoïc Phöông
11/01/2010  Antoân Nguyeãn Thi
15/01/2010  Gioan B. Leâ Troïng Thi
07/01/2011  Pheâroâ Phaïm Nhö Vuõ
18/01/2011  Phaïm Vaên Senh
14/01/2012  Anna Maria Voõ thò Ngoïc Giaøu
20/01/2011  Gioan B. Nguyeãn Vaên Myõ
01/01/2013  Nguyen Thi Duong
25/01/2013  Nöõ tu Maria Hoà Thò San
11/01/2014 Gioan Baotixita Nguyeãn Höõu Ñính
24/01/2014  Giuse Hoaøng Hanh
03/01/2015  Teresa Vuõ Kim Thoa
27/01/2015 Teresa Leâ Thò Maïnh
29/01/2015  Ñaminh Ñoã Ngoïc Nho
30/01/2015  Nguyen Jerry Duy
31/01/2015  Phanxico X. Nguyeãn An Andrew
13/01/2016  Pheâroâ Vuõ Vaên Hoïc
23/01/2016  Pheâroâ Vuõ Töôøng Nhu

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN (TIẾP THEO)

Hongs Inc.    3,500.00
1 Người    50.00
Thuy N Le    2,000.00
Huỳnh Hoàng Xuyên   200.00
1 nguoi    200.00
Columbia Medical Clinic, PC  3,500.00
Huỳnh Bá Nhẫn   300.00
The Stree Bar LLC/Tan Pham  10,000.00
Pacific Dental Care P.C.  5,304.79
Trịnh Văn Khôi   50.00
Mai Viết Thanh   200.00
Ngô Công Đình   50.00
Vũ Văn Năng    260.00
Lê Hoàng Lộc    100.00
Trần Katie    50.00
1 nguoi    50.00
Vũ Đình Giên    1,000.00

BAÙNH CHÖNG &  
                       DÖA MOÙN

Giaùo Xöù LAVANG

Gaây Quyõ Söûa chöõa Heä Thoáng 
Maùy Laïnh & Söôûi

Caùm Ôn Söï UÛng Hoä Cuûa Quyù Vò



- Hoàng Phaùt
- Fredmeyer - Safeway
- Home Depot
- Theû ñieän thoaïi goïi Vieät 
Nam
- Theû röûa xe
- Macy’s - Target  Ross - 
Pizza - Starbuck - Nike - 
Nordstrom Rack - Express 
Visa Prepaid - Gas . . . 

CAÙM ÔN SÖÏ UÛNG HOÄ 
CUÛA QUYÙ VÒ

         MAØN CÖÛA SOÅ GOÃ 100% 
*** SAÛN XUAÁT TAÏI HOA KYØ ***
* THÔØI TRANG * SANG TROÏNG          
* THANH LÒCH * KHOÂNG MOÁI MOÏT   
* KHOÂNG AÅM MOÁC * DEÃ LAU CHUØI
* Chaát löôïng cao / Giaù ñaëc bieät töø 
haõng xöôûng cho quyù ñoàng höông khoâng qua trung gian.
* Ngöôøi Vieät Nam laøm chuû.
* Xin xem cöûa soå maãu trong Vaên Phoøng Giaùo Xöù.

Xin lieân laïc ñeå ñöôïc tö vaán mieãn phí:
VUÕ PHÖÔNG - OWNER - OPERATOR / 360 - 947 - 9277

Email : shutterqueen1024@gmail.com
www.shutterqueen.com

6311 NE St Johns Rd Vancouver WA 98661

 Scrips Cards

3708 NE 122nd Ave. 
Portland, OR 97230

Dòch vuï giuùp tìmvieäc laøm
We are looking for experienced:

 ¾ Medical Office Assistants
 ¾ Warehouse workers
 ¾ Machine Operators
 ¾ Welders
 ¾ Drivers

Benefits: Tieàn löông moãi tuaàn
 ¾ Baûo hieåm y teá

Xin vui loøng lieân laïc: 
Christine Nguyeãn 

ñieän thoaïi 503-254-5959

Theû Mua Saém, Ñi Chôï 
vaø Ñieän Thoaïi

BAÙNH CHÖNG &  
                       DÖA MOÙN

Giaùo Xöù LAVANG

Bánh chưng giáo xứ La Vang
Lá xanh, nếp dẻo, nhân vàng thơm ngon

Đậm đà vị tết quê hương
Ngày xuân mua biếu bà con họ hàng

Caùm Ôn Söï UÛng Hoä Cuûa Quyù Vò



*   XE & NHAØ
*  THÖÔNG MAÏI & NHAÂN THOÏ
  QUYỀN HỒ       THẢO HÀN
 (503) 788-4165  (503) 960-2189

11705 NE Glisan St.   
Portland, OR 97220

Giờ Mở Cửa
Mon - Fri 

8:30AM - 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

                    Hoang Nguyen, MD 
  ► Primary Care
  ►  Agent Care
  ► Accident Care
  ►  Pharmacy

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

SERVICES:  
DELIVERY- Prescription to your door
                         (Giao thuoác taän nhaø)
* Blister card (bubble packaging your medication  
(xeáp thuoác vaøo væ haøng thaùng ñeå bieát caùch uoáng vaø khoâng 
bò queân)
* Most insurance plan accepted  
(nhaän haàu heát baûo hieåm, luoân caû baûo hieåm chính phuû cuûa 
OR vaø WA)
* Accepting $35 Careoregon Advantage OTC 
and $40 Family Care 
(Nhaän theû Careoregon Advantage and Family Care 
ñeå mua thuoác khoâng caàn toa)
* Over the counter supplies  
(coù baùn nhieàu loaïi thuoác khoâng caàn toa baùc só vaø duïng cuï)
* Immunization 
(chích ngöøa cuùm, vieâm phoåi, vieâm gan....)
* Quality services  
(phuïc vuï taän tình vaø chu ñaùo)

YOUR HEALTH ARE OUR TOP PRIORITY  
(söùc khoûe toát cuûa quyù khaùch laø öu tieân haøng ñaàu cuûa 

chuùng toâi)

7901 SE Powell blvd ste J 
Portland, OR 97206
Next to @Pho.com

Phone: 503-384-2475
Web:  www.atpharmacies.com

 Hours:  Mon to Fri 10am- 7pm
              Sat 11am -  4pm 

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

Car Accident ? Tai nạn xe cộ ?
Chiropractic   Massage   Acupuncture
Máy móc tối tân    Kỹ thuật số hiện đại
Kinh nghiệm   Tận tâm   Nhiệt tình   Uy tín    
Tai nạn là điều không ai muốn xảy ra, 
 nhưng đừng đánh mất quyền lợi 
 của mình khi nó đã xảy ra. 

 Hãy gọi (503) 801-8888 
       Để được giúp đỡ tận tình

"Có 3 phòng mạch để giúp giáo dân". 
Salem • NE Portland • SE Portland

"Chuùc Bình An!" Bác sĩ Anthony Pham, DC
         King Smile Dentistry LLC
              10555 SE 82nd Ave Suite D105
              Happy Valley, OR 97086
              Phone: (503) 344 - 4633
              Fax: (503) 344 - 4889
Email: kingsmiledentistry@gmail.com

Grand Openning
Toaøn theå nhaân vieân thaân môøi quyù vò 
ñeán uûng hoä nhaân dòp khai tröông.

Chuû Tröông - Phuïc vuï - Taän Taâm
Thaân Thieän - Uy Tín - Vui Veû

Coù chöông trình giaûm giaù cho 
quyù vò khoâng coù baûo hieåm.
Xin lieân laïc ñeå ñöôïc giaûi thích 
roõ raøng.

Dr. Phú Bùi D.D.S.
Lannie Võ - Office Manrger
Cindy Nguyễn - Hygienist

Tieäm Vaøng
KEVIN  JEWELERS

8001 SE Powell blvd suite J
Portland O.R 97206

(82nd & powell blvd next to Winco)

        971-255-1882
Môû Cöûa: Thöù 3 - 7 10:00AM-6:00PM
Chuùa Nhaät 11:00AM- 5:00PM

Dzuy T. Nguyen                                      
Attorney at Law                          

9450 SW Gemini Dr#36300 
Beaverton, OR 97008 

Tel. (503) 822-3682 Ext. 101     
    

 ¾   Family Law                                            
 ¾   Estate Planning                                        
 ¾   Personal Injury                                      
 ¾   Intellectual Property     
 ¾   Will,Trust,Probate 
 ¾   Patent,Trademark     



  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
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”

HighLight
Auto 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

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

     Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng
Bác sï Nha khoa

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

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.

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

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

PETER DUÕNG NGUYEÃN

Chuyeân lo moïi thuû 
tuïc lieân quan ñeán 

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

taâm, kín ñaùo.

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

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

Insurance Plus

Haï Nguyeân Nguyeãn
Branch Manager

hanguyen.nguyen@usbank.com
160th&Division Office
16002 SE Division st
Portland, O.R 97236

Office : (503) 761-7775
Direct : (503) 762-4955

BS Nha Khoa:
Christine Vöông Bích Ngoïïc, DDS

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

ĐẶC BIỆT CÓ CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
      

       *     Bảo vệ gia đình
       *     Bảo vệ học vấn con em
       *     Bảo vệ nợ nhà cửa
       *     Bảo vệ cơ sở thương mại
GIÁ HẠ - TẬN TÂM - KÍN ĐÁO - UY TÍN

1203 SE 122nd Avenue
Portland, OR 97233

(503) 252 7095
Tiếng Việt: 

(503)-804-6116
Tiffany Kim

Thaûo / Pacific 
Agent

Bảo hiểm Nhà, Xe, Thương Mại và
Nhân Thọ với Công Ty hàng đầu ở Mỹ.

 

PHILLIP PHAN & FILFANS ASSOCIATES 

Licensed in both Oregon & Washington 
 

 

*KÍN-ĐÁO        *TẬN-TÂM     *THÀNH-THẬT 

*NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM             *UY-TÍN 

 
WA .  O f f i c e :   1 4 9 8  S E  T e c h  Ce n t e r  P l a c e ,  S u i t e  2 9 0   V a n c o u v e r ,  WA .  9 8 6 8 3   T e l :   3 6 0 - 2 5 6 - 0 0 8 8  
O R .   O f f i c e :   9 2 0 1  S E  9 1 s t  S t .   S u i t e  2 0 0     P o r t l a n d ,  O R  9 7 0 8 6                    T e l :   5 0 3 - 6 5 2 - 1 2 3 5  

Real Estate Principal Broker 

Cell:   503-804-4284 

 Đảm Trách Dịch Vụ Mua Bán Nhà Cửa và Commercial. 
 Chuyên lo mọi thủ tục liên quan đến Commercial Leasing Space. 

Khaùm ño maét ngöôøi lôùn vaø treû em
Truy taàm vaø trò beänh maét
Laøm kính vaø contact lens ñuû loaïi
Goïng kính thôøi trang nhieàu 
kieåu daùng haáp daãn.

2460 E Burnside Street, 
Portland, OR 97214

(503) 232 - 1958

 Baùc só Nhaõn Khoa
Nguyeãn Ngoïc Thuûy

Giôø môû cöûa
Thöù Hai—Thöù Saùu
10AM—7:00PM

Thöù Baûy 9AM—6:00PM  

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

Tieäm Vaøng
Ngoïc Vó

       Open 10am - 7pm
         7 day a week
503 - 255 - 3373
8155 SE Ash St
Portland, OR 97215
         (on 82nd near to Hoàng Phaùt)

Linda Cell:

503 484 4072

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 


