
SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2017 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
“LỜI CHÚA LÀ MỘT HỒNG ÂN. THA NHÂN LÀ MỘT HỒNG ÂN”
( Tiếp theo tuần trước )
3. Lời Chúa là một hồng ân
Đoạn Phúc Âm về người giàu có và Lazarô giúp chúng ta chuẩn bị chu đáo 
cho Lễ Phục sinh. Phụng vụ Thứ Tư Lễ Tro mời gọi chúng ta đến với một kinh 
nghiệm gần giống với kinh nghiệm của người giàu có. Khi linh mục xức tro 
trên đầu chúng ta, ngài lặp lại những lời này: “Hãy nhớ mình là tro bụi, và sẽ 
trở về bụi tro”. Quả vậy, cả người giàu và người nghèo đều chết, và phần quan 
trọng hơn của dụ ngôn này diễn ra ở đời sau. Hai nhân vật bỗng nhiên khám 
phá ra rằng “chúng ta đã chẳng mang gì vào trần gian này, thì cũng chẳng mang 
gì ra được” (1 Tm 6,7).
Chúng ta cũng thấy những gì xảy ra ở đời sau. Ở đó người giàu năn nỉ với 
Abraham mà ông gọi là “cha” (Lc 16,24,27), như một dấu chỉ cho thấy ông 
thuộc về dân Chúa. Chi tiết này làm cho cuộc đời của ông càng thêm mâu 
thuẫn, vì cho đến lúc này, chẳng có gì cho thấy ông có mối tương quan với 
Thiên Chúa. Thực tế, trong cuộc đời của ông không có chỗ nào dành cho Thiên 
Chúa. Vị thần duy nhất của ông là chính ông.
Người giàu có chỉ nhận ra Lazarô khi ông phải chịu những cực hình ở đời sau. 
Ông xin người nghèo lấy một giọt nước làm cho ông bớt đau đớn. Điều ông xin 
Lazarô cũng giống như điều ông có thể làm được nhưng đã chẳng bao giờ làm. 
Abraham nói với ông: “Cả đời con, con đã nhận được bao điều tốt lành, còn 
Lazarô chỉ nhận toàn điều bất hạnh. Bây giờ Lazarô được an ủi nơi đây, còn con 
thì phải chịu khốn khổ” (c. 25). Ở đời sau, một loại công bằng được phục hồi và 
những bất hạnh trong đời được đền bù bằng những điều tốt lành.
Dụ ngôn tiếp tục đưa ra một thông điệp cho tất cả các Kitô hữu. Người giàu xin 
Abraham sai Lazarô đến cảnh báo các anh em của ông còn đang sống. Nhưng 
Abraham trả lời: “Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy lắng nghe các 
ngài” (c. 29). Và đáp lại lời phản bác của người giàu có, Abraham nói thêm: 
“Nếu chúng không nghe Môsê và các tiên tri, thì dù người chết sống lại chúng 
cũng chẳng tin” (c. 31).
Như thế đã lộ ra vấn đề thực sự của người giàu có. Gốc rễ của mọi bất hạnh 
của ông là không chịu nghe lời Chúa. Kết quả là ông không còn yêu mến Thiên 
Chúa và càng ngày càng khinh miệt người thân cận của mình. Lời Chúa thì 
sống động và mạnh mẽ, có khả năng biến đổi những cõi lòng và đưa chúng trở 
về với Chúa. Khi chúng ta đóng cửa lòng mình trước hồng ân lời Chúa, thì rốt 
cuộc chúng ta cũng sẽ đóng cửa lòng mình trước hồng ân là những anh chị em 
của chúng ta.
Anh chị em thân mến, Mùa Chay là mùa thuận lợi để đổi mới cuộc gặp gỡ của 
chúng ta với Chúa Kitô, Đấng đang sống trong lời của Người, trong các bí tích 
và nơi người thân cận của chúng ta. Chúa là Đấng đã chiến thắng sự lừa dối 
của Tên Cám Dỗ trong bốn mươi ngày ở sa mạc, sẽ chỉ cho chúng ta con đường 
chúng ta phải đi. Nguyện xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào một cuộc 
hành trình thực sự của hoán cải, để chúng ta có thể tái khám phá hồng ân lời 
Chúa, được thanh tẩy khỏi tội lỗi đã làm cho chúng ta ra mù loà, và phục vụ 
Chúa Kitô hiện diện trong những anh chị em của chúng ta đang túng thiếu. Tôi 
khuyến khích tất cả các tín hữu cũng hãy thực hiện sự đổi mới thiêng liêng này 
bằng cách tham gia các Chiến dịch Mùa Chay được nhiều tổ chức Giáo hội 
phát động tại nhiều nơi trên thế giới, để thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ trong gia 
đình nhân loại duy nhất của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để 
nhờ tham dự vào chiến thắng của Chúa Kitô, chúng ta biết mở cửa lòng mình 
cho những ai yếu đuối và nghèo khổ. Như thế chúng ta mới có thể sống và làm 
chứng cho niềm vui Phục Sinh cách trọn vẹn.
Minh Đức chuyển ngữ 
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170210/37795              
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( Tiếp theo tuần trước )
65. Lời chuyển cầu trong Kinh Tạ Ơn đề cập đến 
những thành phần nào trong Hội Thánh ?
Phần chuyển cầu nhớ đến mọi thành phần của Hội Thánh:
-   Hội Thánh khải hoàn gồm Đức Maria và các Thánh.
-   Hội Thánh lữ hành gồm : Đức Giáo Hoàng, các giám 
mục, linh mục, phó tế và toàn thể cộng đoàn tín hữu.
-   Hội Thánh đau khổ là những người đã chết và đang 
được thanh luyện.

66. Kinh Tạ Ơn kết thúc như thế nào ?
Kinh Tạ Ơn kết thúc bằng một Vinh Tụng Ca long trọng. 
Chỉ một mình chủ tế đọc lời tung hô này để chúc vinh và 
tạ ơn Thiên Chúa về mọi điều Thiên Chúa đã thực hiện 
để cứu chuộc nhân loại trong Đức Giêsu Kitô. Cộng đoàn 
hân hoan biểu lộ sự hiệp ý khi thưa “Amen”.

67. Nghi thức “Hiệp lễ” gồm những gì ?
Nghi thức Hiệp lễ gồm : kinh Lạy Cha, kinh xin bình an, 
cử chỉ chúc bình an, hiệp lễ và lời nguyện hiệp lễ.
68. Kinh Lạy Cha đọc trong Thánh lễ có mục đích gì ?
Đây chính là lời kinh Chúa dạy. Kinh Lạy Cha được đọc 
trong Thánh lễ giúp chúng ta dọn lòng hiệp lễ. Chúng ta 
hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu và hiệp nhất với mọi 
người là anh em của chúng ta.

69. Kinh “Xin bình an” nhắc chúng ta điều gì ?
Linh mục đọc kinh này nhắc chúng ta nhớ rằng bình an là 
ơn của Chúa, là ơn mà chúng ta phải luôn luôn xin Ngài 
bằng tâm tình tin tưởng cậy trông.

70. Cử chỉ chúc bình an diễn tả điều gì ?
Cử chỉ chúc bình an là dấu chỉ qua đó Hội Thánh cầu 
xin ơn bình an và hiệp nhất cho chính mình, cho toàn thể 
nhân loại. Khi chúc bình an, các tín hữu tỏ bày cho nhau 
sự hiệp thông trong Hội Thánh và lòng yêu thương nhau, 
trước khi thông hiệp bí tích Thánh Thể (QCTQ/SLR 82).

71. Việc chủ tế bẻ bánh có ý nghĩa gì ?
-   Đây là cử chỉ Chúa Kitô đã thực hiện trong bữa Tiệc Ly, 
là dấu chỉ sự sống được ban cho hết mọi người.
-    Đây cũng là dấu chỉ diễn tả sự hiệp nhất của mọi Kitô 
hữu khi họ cùng chia sẻ một Tấm Bánh là Đức Giêsu.

72. Việc chủ tế bỏ một chút Mình Thánh vào Máu 
Thánh có ý nghĩa gì ?
Đây là dấu chỉ sự sống của Chúa Kitô là một, gồm cả 
Mình và Máu Ngài.

(Còn tiếp)

30 CÂU HỎI GIÁO LÝ MÙA CHAY
( Tiếp theo tuần trước )
11. Tại sao Chúa Nhật thứ VI Mùa Chay được gọi là 
Chúa Nhật Lễ Lá ?

Chúa Nhật bắt đầu Tuần Thánh gọi là Chúa Nhật Lễ Lá, 
vì có cuộc kiệu lá để kỷ niệm việc Chúa Giêsu long trọng 
tiến vào thành Thánh Giêrusalem để hoàn tất Mầu Nhiệm 
Vượt Qua của Người. Tục lệ này khởi đầu tại Giêrusalem 
vào cuối thế kỷ thứ IV.

12. Nghi thức làm phép lá và rước lá nhắc nhở chúng 
ta điều gì ?

Nghi thức làm phép lá và rước lá nêu cao vương quyền 
của Đức Kitô, đồng thời để giúp chúng ta sống lại cảnh 
tượng Chúa Kitô khải hoàn tiến vào Giêrusalem. Người 
muốn tỏ uy quyền và vinh quang của Người để chúng ta 
bền vững, tin tưởng và trung thành với Người.

13. Tuần Thánh là gì ?

Tuần Thánh là tuần lễ chủ yếu của Năm Phụng Vụ, bắt 
đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá đến Chúa Nhật Phục Sinh.

14. Trong tuần Thánh, Giáo Hội cử hành những cuộc 
tưởng niệm nào ?

Trong Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành cách đặc biệt hơn 
các biến cố trong những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu, 
tức là cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục Sinh của Người. 
Trong tuần lễ này, Tam Nhật Vượt Qua là những ngày 
quan trọng nhất.

15. Hằng năm, người Do Thái mừng lễ Vượt Qua để 
làm gì ?

Hằng năm người Do Thái mừng lễ Vượt Qua để tưởng 
nhớ lại biến cố Vượt Qua Biển Đỏ mà ngợi khen, cảm tạ 
Thiên Chúa đã yêu thương giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ 
Ai Cập, và nhắc nhở họ phải sống xứng đáng là dân riêng 
của Chúa.

16. Hội Thánh cử hành Tam Nhật Vượt Qua với mục 
đích nào ?

Hội Thánh cử hành Tam Nhật Vượt Qua để cho ta thấy 
trước và sống trước những thực tại của ngày cánh chung, 
ngày mà Chúa Kitô sẽ tập hợp tất cả chúng ta lại trong 
Nước của Cha Người. Mầu nhiệm Thương Khó và Phục 
Sinh của Chúa Giêsu đã khơi mào và bảo đảm cho ta được 
hưởng ngày hồng phúc ấy.

(Còn tiếp)

HỌC HỎI PHỤNG VỤ



suffering with a drop of water. What he asks of Lazarus 
is similar to what he could have done but never did. 
Abraham tells him: “During your life you had your fill of 
good things, just as Lazarus had his fill of bad. Now he is 
being comforted here while you are in agony” (v. 25). In 
the afterlife, a kind of fairness is restored and life’s evils 
are balanced by good.

The parable goes on to offer a message for all Christians. 
The rich man asks Abraham to send Lazarus to warn 
his brothers, who are still alive. But Abraham answers: 
“They have Moses and the prophets, let them listen to 
them” (v. 29). Countering the rich man’s objections, he 
adds: “If they will not listen either to Moses or to the 
prophets, they will not be convinced even if someone 
should rise from the dead” (v. 31).

The rich man’s real problem thus comes to the fore. At 
the root of all his ills was the failure to heed God’s word. 
As a result, he no longer loved God and grew to despise 
his neighbor. The word of God is alive and powerful, 
capable of converting hearts and leading them back to 
God. When we close our heart to the gift of God’s word, 
we end up closing our heart to the gift of our brothers 
and sisters.

Dear friends, Lent is the favorable season for renewing 
our encounter with Christ, living in his word, in the 
sacraments and in our neighbor. The Lord, who overcame 
the deceptions of the Tempter during the forty days in the 
desert, shows us the path we must take. May the Holy 
Spirit lead us on a true journey of conversion, so that we 
can rediscover the gift of God’s word, be purified of the 
sin that blinds us, and serve Christ present in our brothers 
and sisters in need. I encourage all the faithful to express 
this spiritual renewal also by sharing in the Lenten 
Campaigns promoted by many Church organizations in 
different parts of the world, and thus to favor the culture 
of encounter in our one human family. Let us pray for 
one another so that, by sharing in the victory of Christ, 
we may open our doors to the weak and poor. Then we 
will be able to experience and share to the full the joy of 
Easter.

From the Vatican, 18 October 2016

FRANCIS

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/
lent/documents/papa-francesco_20161018_messaggio-
quaresima2017.html

Đáp Ca

MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS 
FOR LENT 2017

( continued )

3. The Word is a gift

The Gospel of the rich man 
and Lazarus helps us to make 
a good preparation for the 
approach of Easter. The liturgy 
of Ash Wednesday invites us 
to an experience quite similar 
to that of the rich man. When 
the priest imposes the ashes 
on our heads, he repeats the 
words: “Remember that you 

are dust, and to dust you shall return”. As it turned out, 
the rich man and the poor man both died, and the greater 
part of the parable takes place in the afterlife. The two 
characters suddenly discover that “we brought nothing 
into the world, and we can take nothing out of it” (1 Tim 
6:7).

We too see what happens in the afterlife. There the rich 
man speaks at length with Abraham, whom he calls 
“father” (Lk 16:24.27), as a sign that he belongs to 
God’s people. This detail makes his life appear all the 
more contradictory, for until this moment there had been 
no mention of his relation to God. In fact, there was no 
place for God in his life. His only god was himself.

The rich man recognizes Lazarus only amid the torments 
of the afterlife. He wants the poor man to alleviate his 
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LỊCH GIẢI TỘI MÙA CHAY 
THỨ HAI 13/3 – THỨ BA 14/3 – THỨ TƯ 15/3 

NĂM 2017

• 6:00PM: Thánh Lễ 
• 6:40PM: Nghi Thức Sám Hối & Xét Mình chung
• 7:00PM – 9:00PM: Giải Tội.

LỄ KÍNH THÁNH GIUSE

Năm nay, thánh lễ Trọng mừng kính Thánh Cả Giuse, 
được Giáo Hội chuyển qua mừng vào ngày thứ Hai 20/3.  
Giáo Xứ sẽ có ba thánh lễ: 7 giờ 30 sáng ; 12 giờ trưa; và 
7 giờ tối.  Kính mời cộng đoàn dân Chúa 

HỌC SINH LỚP THÊM SỨC

Để chuẩn bị tâm hồn và những công việc cần thiết cho 3 
ngày tĩnh tâm của các em lớp thêm sức (lớp 10 giáo lý). 
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 3, các em sẽ có mặt tại giáo 
xứ từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều. Xin quý phụ huynh 
thêm lời cần nguyện và đứa đón con em đúng giờ.

THÔNG BÁO

1.   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 18 tháng 3 năm 2017 tại Phòng Lasan. Trong buổi 
họp lần này, chúng ta sẽ bàn thảo về chương trình Phục 
Sinh, 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.    

2.   Trường GL/VN tổ chức buổi nói chuyện giúp phụ 
huynh biết cách kiểm soát, giảm thời gian con em dùng 
Digital Media, cũng như những nguy hiểm của các 
phương tiện này. Workshop sẽ vào ngày Chúa Nhật 19 
tháng 3 tại phòng Lasan từ 12:45 PM đến 2:00 PM.  Xin 
kính mời quý phụ huynh tham dự. Chân thành cám ơn.

3.   VPGX đã gửi bản tường trình tổng kết tiền niên liễm 
và đóng góp trong nguyên năm 2016 về cho mỗi gia 
đình. Ngoài bản tường trình dùng để khai thuế này, quý 
vị còn nhận được có hai tờ nhãn hiệu (labels) có in sẵn số 
gia đình để dùng dán lên phong bì trong việc đóng góp. 
Trong tuần tới quý gia đình nào không nhận được thư 
báo này, xin vui lòng liên lạc với VPGX. VPGX cũng có 
phong bì trống cho quý vị tiện dụng để bỏ giỏ. Xin chân 
thành cám ơn sự đóng góp của toàn thể quý gia đình, xin 
chúc quý vị và toàn thể gia quyến một năm mới an lành 
và gặp nhiều may mắn.

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

THÔNG TIN HÀNG TUẦN

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.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Quý Cha, HĐGX cùng toàn thể giáo dân xin chúc mừng 
hai cha phó Giuse Nguyễn Văn Minh và Giuse Đặng 
Hoàng Nhật, dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt và hội Bảo 
Trợ, cùng tất quý cụ, quý ông, và quý bạn trẻ có bổn mạng 
Giuse ngày 19 tháng 3 này. Nguyện xin Thiên Chúa qua 
sự cầu bầu của Mẹ Maria và sự cầu thay nguyện giúp của 
Thánh Bổn Mạng chúc phúc và ban cho quý Cha, quý 
Sơ, và quý vị tràn đầy sức khoẻ ân sủng và bình an.

LUẬT GIỮ CHAY – KIÊNG THỊT

Theo Giáo Luật Điều 1251 thì các tín hữu tới tuổi phải 
kiêng thịt tất cả các ngày Thứ Sáu trong năm. Nhưng tại 
Hoa Kỳ, theo quyết định của Hội Cộng Đồng Giám Mục 
thì các tín hữu tại Mỹ chỉ buộc ăn chay kiêng thịt Ngày 
Thứ Tư Lễ Tro và Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Còn các 
ngày Thứ Sáu khác trong Mùa Chay chỉ buộc kiêng thịt 
(NCCB, ngày 18/11/1966, CLD 6:679-84).

Luật giữ chay, kiêng thịt là luật buộc ngặt:

·   Tuổi Giữ Chay: Từ 18 tới đến hết 59 tuổi trong hai 
ngày thứ Tư lễ tro & thứ Sáu tuần Thánh. Every person 
between the age of 18 and 60 must fast on Ash Wednesday 
and Good Friday.

·  Tuổi Kiêng Thịt: Tất cả những người từ 14 tuổi trở lên 
phải kiêng thịt (và những thực phẩm làm ra từ thịt) 
vào ngày thứ Tư Lễ Tro, thứ Sáu Tuần Thánh và tất cả 
các ngày thứ Sáu trong mùa Chay (Năm nay chỉ có 7 ngày 
thứ Sáu mà thôi!). Every person 14 years of age or older 
must abstain from meat (and items made with meat) on 
Ash Wednesday, Good Friday, and all the Fridays of Lent 
(In 2017, there are only 7 Fridays).

 
THIÊN ĐÀNG – LUYỆN NGỤC & HỎA NGỤC 

KHÔNG PHẢI LÀ NƠI CHỐN NHƯNG LÀ TÌNH 
TRẠNG!

209. “Thiên đàng” là gì?  “Thiên đàng” là tình trạng hạnh 
phúc tối thượng và vĩnh viễn. Ai chết trong ân sủng của Thiên 
Chúa và ai không cần bất cứ sự thanh luyện cuối cùng nào, sẽ 
được qui tụ quanh Chúa Giêsu và Đức Maria, các thiên thần và 
các thánh. Như vậy các ngài tạo thành Hội thánh thiên quốc, 



nơi các ngài được chiêm ngắm Thiên Chúa “mặt giáp mặt” 
(1 Cr 13,12); các ngài sống trong sự hiệp thông tình yêu với 
Chúa Ba Ngôi và chuyển cầu cho chúng ta.  What is meant 
by the term “heaven”?  By “heaven” is meant the state of 
supreme and definitive happiness. Those who die in the grace 
of God and have no need of further purification are gathered 
around Jesus and Mary, the angels and the saints. They thus 
form the Church of heaven, where they see God “face to face” 
(1 Corinthians 13:12). They live in a communion of love with 
the Most Blessed Trinity and they intercede for us.

210. Luyện ngục là gì?  Luyện ngục là tình trạng của những 
người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng, dù đã được 
đảm bảo ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước 
khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng. What is purgatory?  
Purgatory is the state of those who die in God’s friendship, 
assured of their eternal salvation, but who still have need of 
purification to enter into the happiness of heaven. 

212. Hoả ngục hệ tại điều gì?  Hoả ngục hệ tại án phạt đời 
đời dành cho những ai, do sự lựa chọn tự do của mình, chết 
trong tình trạng có tội trọng. Hình phạt chính yếu của hỏa 
ngục là xa cách đời đời khỏi Thiên Chúa. Chỉ nơi Ngài con 
người mới có sự sống và hạnh phúc; con người được tạo dựng 

là để hưởng những điều ấy và họ luôn khao khát những điều 
ấy. Đức Kitô diễn tả thực tại hoả ngục bằng những lời này : 
“Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời 
đời” (Mt 25,41).  In what does hell consist?  Hell consists in 
the eternal damnation of those who die in mortal sin through 
their own free choice. The principal suffering of hell is eternal 
separation from God in whom alone we can have the life and 
happiness for which we were created and for which we long. 
Christ proclaimed this reality with the words, “Depart from 
me, you cursed, into the eternal fire” (Matthew 25:41).

Trong buổi Triều Yết vào ngày 21 tháng 7 năm 1999, Thánh 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố: “Thiên đàng là một 
trạng thái sống (state of being) chứ không phải là một nơi chốn 
(place) theo nhận thức của ngôn ngữ loài người.”  Ngài còn 
nói rõ thêm,“Thiên đàng không phải là một khái niệm trừu 
tượng hay là một địa điểm cụ thể trong những cụm mây, 
nhưng là một lối sống, là mối quan hệ giữa cá nhân với 
Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là cuộc gặp gỡ Chúa Cha, diễn ra 
trong Chúa Kitô phục sinh, và hiệp thông với Chúa Thánh 
Thần.”

Baùo Caùo Taøi Chaùnh Tuaàn Qua:
 Tieàn Gioû I        Tieàn Gioû Toång Ñòa Phaän     Quaùn AÊn        Nieân Lieãm          Toång Coäng              
$7,753.00       $560.00                            $3,750.50      $6,507.00        $21,240.50

Chuùa Nhaät
12 - 3

Thöù Hai 
13 - 3

Thöù Ba 
14 - 3

Thöù Tö 
15 - 3

Thöù Naêm
16 - 3

Thöù Saùu 
17 - 3

Thöù Baûy 
18 - 3

Chuùa Nhaät 
19 - 3

Chúa Nhật Thứ 
2 Mùa Chay

Chầu Thánh Thể 
12:00 PM - 6:00 

PM

Chúa Nhật Thứ 
3 Mùa Chay

LÒCH COÂNG GIAÙO TUAÀN NAØY

GIAÙO XÖÙ TÖÔÛNG NHÔÙ QUYÙ AÂN NHAÂN TRONG THAÙNG 3

03/03/1983    Nguyen Phung
15/03/1984    Pham Thi Dieu
17/03/1985    Nguyeãn Taán Höng
03/03/1986    Taï Quang Troïng
05/03/1987    Nguyeãn Thu Dung
23/03/1990    Traàn Nhaân Nghóa
17/03/1992    Nguyeãn Thò Noäi
18/03/1992    Phan Vaên Tai
07/03/1993    Nguyeãn Phaùp
16/03/1995    Phaïm Vaên Ñònh
16/03/1996    Nguyeãn Kim Lieân
24/03/1997    Phaïm Thò Thaém
05/03/1998    Ñoân Ñinh Nguyeãn
11/03/1999    Rev. Gioan B. Hoàng Phuùc, CSsR.
21/03/1999    Phany Phommarath
07/03/2001    Catarina Leâ Thò Bieân
26/03/2003    Sr. Anna Ñoã T Kim Oanh, MTG
10/03/2005    Pheâroâ Nguyeãn Vieät Huøng
19/03/2005    Giuse Nguyeãn Vaên Thaïch
20/03/2006    Maria Cao Thò Oanh

30/03/2006    Anna Trònh Thò Baïch
07/03/2007    Gioan Baotixita Phaïm Vaên Nghò
02/03/2009    Pheâroâ Hoaøng Vaên Hoàng
08/03/2009    Giuse Doyle Trent
21/03/2009    Maria Traàn Thò Baûo
01/03/2010    Pheâroâ Ñoã Thi
24/03/2010    Anna Maria Vuõ Thò Caân
20/03/2010    Pheâroâ Ngoâ Quang Só
14/03/2011    Maria Nguyeãn Thò Nho
02/03/2012    Theresa Nguyeãn Minh Haäu
03/03/2012    Catarine Nguyeãn Thò An
11/03/2012    Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Ñöùc Tính
03/03/2013    Monica Phaïm Thò Lan
26/03/2013    Maria Pham Thò Hôùi
05/03/2014    Ñaminh Traàn Troïng Kim
13/03/2015    Gioan Baotixita Pham Anh Richard
21/03/2015    Antoân Nguyeãn Vaên Hieáu
24/03/2015    Pheâroâ Voõ Luïc
02/03/2016    Phaoloâ Nguyeãn Ñình Thuaàn
16/03/2016    Maccoâ Cao Vaên Ñieät



- 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

 CCB # 213194   LICENSED - BOND - INSURED

HOAN’s
GENERAL CONTRACTING ING 

   Build New & Remodel
           Commercial & Resident

Tel : 503 453 - 6784
email : kevinpham487@yahoo.com

DỊCH  VỤ DU LỊCH
- Đưa đón sân bay,, đi casino
- Đi thi bằng Nail, đi khám bác sĩ
- Bằng quốc tịch v v …

Xin liên hệ:  
                (971) 901 - 7484

Xe đời mới 
Toyota Sienna XLE 2017

Toyota Camry 2017

Giá cả hợp lý, vui vẻ
Phục vụ ân cần chu đáo



*   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

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     

    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

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

* Phục Vụ  * Tận Tâm * Thân Thiện * Uy Tín * Vui Vẻ *
Coù chöông trình haï giaù cho quyù vò khoâng 
coù baûo hieåm.
Nhaän haàu heát caùc chöông trình baûo hieåm.
Xin lieân laïc vôùùi chuùng toâi ñeå ñöôïc giaûi 
thích roõ raøng hôn nhöõng thaéc maéc cuûa 
quyù vò.
Special gift cho quyù vò môû hoà sô laàn ñaàu.



  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 

Cần thợ bột
Cần thợ bột nam/nữ
Tiệm lớn vùng Vancouver, WA
Mỹ trắng, tip cao
Bao lương và ăn chia
Xin liên lạc Quân (317)603-6793

UYEN “WINNIE” NGUYEN

Mortgage Loan Originator
MNLS# 129812
Stearns Lending , LLC
1498 SE Tech Center Place
Suite 380
Vancouver WA 98683
Branch MNLS #1111260

503 997 9571 C
360 836 4721 O
855 472 4135 F
wnguyen@stearns.com
40504stearnshomeloans.com/
wnguyen
Company MNLS# 1854

Stearns#


