
PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI ?
Đọc qua bốn sách Phúc Âm, chúng ta thấy có bốn nhân vật đã được phục sinh 
từ cõi chết.
1.   Đứa con gái của ông Trưởng Hội Đường tên là Gia-ia (Lc 8:40-56)
2.   Con trai duy nhất của bà góa thành Na-in (Lc 7:13-16)
3.   Lazaro, em trai của bà Mát-ta và bà Maria (Ga 11:41-44)
4.   Chúa Giêsu, người thành Nazareth, là con của bà Maria (Mt 28:1-8).
Nhưng sự phục sinh của bốn nhân vật mà sách Tin Mừng tường thuật không 
giống nhau.  Ba nhân vật đầu tiên: con gái ông trưởng Hội Đường, con trai của 
bà góa và anh Lazaro, họ chỉ được sống lại một thời gian rồi sau đó họ đã chết.  
Còn nhân vật thứ tư là Đức Giêsu thì khác, Ngài đã bị giết chết, nhưng sau ba 
ngày Ngài đã sống lại, và Ngài không bao giờ chết nữa (Rm 6:9).
Bạn thân mến, chỉ còn đúng hai tuần lễ nữa, chúng ta sẽ cùng với hơn 2.3 tỉ 
Kitô Hữu, cách riêng với 1.3 tỉ người Công Giáo trên thế giới, long trọng mừng 
kính lễ Phục Sinh. Lễ Phục Sinh không phải chỉ là một ngày lễ long trọng và có 
nhiều nghi thức phụng vụ theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, nhưng 
đây còn là một dịp mà Giáo Hội nhắc nhở cho chúng ta rằng, trong ngày sau 
hết, linh hồn và thân xác hư nát của tôi sẽ được phục sinh để chịu phán xét về 
những việc lành hay dữ mà tôi đã làm khi còn ở trên dương thế này (Mt 25:31-
46). Ngày ấy, kẻ lành lên Thiên Đàng hưởng phúc đời đời, kẻ dữ sa hỏa ngục 
chịu phạt vô cùng …
Có phải tất cả mọi người đều được phục sinh hay không?  Yes, Sách Giáo Lý 
Toát Yếu Giáo Hội Công Giáo số # 205 và kinh Tin Kính chúng ta thường đọc 
khẳng định rằng trong ngày phán xét chung, tất cả xác loài người sẽ được sống 
lại, và chịu phán xét. Nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ được hưởng 
hạnh phúc vĩnh cửu đâu nhá! Nhưng chỉ có những ai khi còn sống ở trần gian, 
biết thương xót người khác, biết chia cơm sẻ áo cho người đói nghèo, và tuân 
giữ những Giới Luật yêu thương của Thiên Chúa thì những người đó mới được 
vào hưởng sự sống đời đời mà thôi!   
Bạn có muốn được hưởng sự sống đời đời không? Nếu muốn thì ngay hôm nay, 
bạn và tôi hãy cố gắng:
1.   Tỏ lòng thương xót đối với tha nhân, bắt đầu từ những người trong gia đình, 
trong cộng đoàn dòng tu, trong giáo xứ, trong các hội đoàn … bằng cách sẵn 
sàng tha thứ, cảm thông và an ủi … khi họ lầm lỡ, khi họ sa ngã và khi họ xúc 
phạm đến mình. 
2.   Đến thăm viếng, an ủi, động viên và nâng đỡ các bệnh nhân, những người 
đang sống trong cô đơn, buồn phiền, tuyệt vọng hay đang bị con cái bỏ rơi …
3.   Chia sẻ tiền bạc, của cải vật chất, cơm bánh, thực phẩm cho những người 
nghèo túng, khó khăn và kém may mắn hơn chúng ta qua những cuộc lạc quyên 
của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, của Giáo Phận, qua các dòng tu, hay qua 
các tổ chức thiện nguyện như Catholic Charity, Catholic Relief Services, Red 
Cross …  
Khi còn ở dương thế này, mà chúng ta biết thực thi lòng thương xót, biết quảng 
đại chia sẻ, biết cho đi, biết giúp đỡ  tha nhân … thì trong ngày sau hết, vào 
ngày phán xét chung, chúng ta sẽ được chính Chúa Giêsu ân thưởng và ban 
tặng cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên Quốc, vì chính Ngài đã phán: “Nào những 
kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi 
ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các 
ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các 
ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi 
đến hỏi han” (Mt 25:34-36). 
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
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( Tiếp theo tuần trước )

25. Trên Thập Giá, Đức Giêsu đã nói những lời 
nào ?

•   Lời thứ nhất: Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha 
xin Người tha cho những kẻ làm khổ mình: “Lạy Cha 
xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 
34);
•   Lời thứ hai: Đức Giêsu chấp nhận lời xin của tên 
trộm bị đóng đanh cùng: “Tôi bảo thật anh, hôm nay 
anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên Đàng” (Lc, 23, 43);
•   Lời thứ ba: Đức Giêsu trao gửi Thánh Gioan cho 
Đức Mẹ: “Thưa Bà, đây là Con Bà” (Ga 19, 26);
•   Lời thứ tư: Đức Giêsu trao gửi Đức Mẹ cho Thánh 
Gioan: “Đây là Mẹ của anh” (Ga 19, 27);
•   Lời thứ năm: Đức Giêsu than thở với Chúa Cha: 
“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của Con, sao Ngài 
bỏ rơi Con !” (Mt 27, 46);
•    Lời thứ sáu: Đức Giêsu phó thác linh hồn cho 
Chúa Cha: “Lạy Cha, Con xin phó thác linh hồn Con 
trong tay Cha” (Lc 23, 46);
•   Lời thứ bảy: Đức Giêsu kêu khát và sau khi uống 
chút giấm chua, Đức Giêsu nói: “Thế là mọi sự đã 
hoàn tất”. Rồi Người tắt thở. (Ga 19, 30).

26. Khi chết trên Thập Giá, Đức Kitô muốn nói 
với chúng ta điều gì ?

Đức Kitô muốn nói rằng Thiên Chúa yêu thương 
chúng ta vô cùng: “Không có tình yêu nào lớn lao 
cho bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống 
mình vì người mình yêu” (Ga 15, 13).

27. Tại sao gọi tình yêu của Thiên Chúa là tình 
yêu cứu chuộc ?

Chúng ta gọi tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu 
cứu chuộc vì qua hy lễ của Đức Kitô, tình yêu Thiên 
Chúa giải thoát loài người khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự 
chết. (Rm 5, 8).

28. Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu chết trên Thập 
Giá, chúng ta phải có những thái độ nào ?

Suy tôn: vì Chúa đã chiến thắng sự chết;

Kính phục: vì Chúa đã hy sinh chịu chết;

Cảm mến: vì Chúa đã dùng cái chết để tỏ lòng yêu 
thương ta;

Tri ân: vì Chúa đã chịu chết để chuộc tội cho ta;

Ngưỡng mộ: vì Chúa muốn chúng ta noi theo Người: 
“Ai muốn theo Ta, thì hãy bỏ mình và vác thập giá 
mình mà theo”.

Vì thế, chúng ta hãy giục lòng ăn năn tội và quyết 
tâm sống mỗi ngày một đẹp lòng Chúa Giêsu hơn.

29. Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh muốn 
chúng ta làm gì ?

Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh mời gọi 
chúng ta cùng với Mẹ Maria cầu nguyện bên Mồ 
Chúa, cùng Người suy ngắm các đau khổ, cái chết 
và việc mai táng của Chúa Giêsu trong niềm hy vọng 
và tin tưởng.

30. Trên hình Thánh Giá ở cây nến Phục Sinh, 
Linh Mục ghim năm hạt hợp hương mang ý nghĩa 
gì ?

Trên hình Thánh Giá ở cây nến Phục Sinh, năm hạt 
hợp hương chính là biểu tuợng của năm dấu đanh 
Chúa Giêsu (dấu đanh trên cổ tay trái, dấu đanh trên 
cổ tay phải dấu đanh trên cổ chân trái, dấu đanh 
trên cổ chân phải, và dấu đanh bên cạnh sườn Chúa 
Giêsu). 

NGUỒN: http://www.liendoanconggiao.net

HỌC HỎI PHỤNG VỤ



What must I do 
to Inherist Enternal life ?

Reading through all four Gospels, we see that four 
persons have been resurrected from the dead. 

1.   Jesus raised the daughter of Jairus, a ruler of the 
synagogue (Lk 8:40-56)
2.   Jesus raised the widow’s son at Nain (Lk 7:13-16)
3.   Jesus raised Lazarus, the brother of Mary and Martha  
(Ga 11:41-44)
4.   Jesus the Nazarene, son of Mary, rose from the dead 
(Mt 28:1-8).

However, the resurrection narratives of these four 
persons are ultimately not the same. The first three: the 
daughter of Jairus, the son of the widow, and Lazarus, 
were brought back to life for a while, but then they died. 
The fourth resurrection story, that of Jesus, is totally 
different.  He was crucified and died, and on the third 
day He arose from the dead, but Scripture tells us that, 
unlike those other three persons, “Christ, raised from 
the dead, dies no more; death no longer has power over 
him.”   (Rm 6:9)

My dear friends, in exactly two weeks from now, in 
union with more than 2.3 billion Christians, including 
1.3 billion Catholics around the world, we will solemnly 
celebrate the Resurrection of Jesus Christ.  Easter is 
not just a solemn feast with many traditional liturgical 
celebrations of the Catholic Church, but on this occasion, 
the Church reminds us that, on the last day, our soul and 
mortal body will be resurrected, and we will be judged 
based on the good or evil that we have done while on 
earth. (Mt 25:31-46) On that day, the evil will go off to 
eternal punishment, and the righteous to eternal life…

Đáp Ca
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Will all people be resurrected?  Yes.  We read in the 
Catechism of the Catholic Church #205, and we pray in 
the Creed, that on the day of the general judgment, all 
human bodies will be resurrected and judged.

But, unfortunately, not everyone will inherit eternal 
happiness! Only those who, while living in the world, 
performed merciful acts toward others, shared their food 
with the poor, and faithfully kept the Commandment of 
Love will inherit eternal life!

Do you want to inherit eternal life? If you answer “Yes,” 
then let’s start today, both you and I, and try our best to:  

1.   Express compassion and mercy for others, starting 
with family members, in religious communities, in 
parishes, in various organizations… By being willing 
to forgive, sympathize, and comfort, even when they are 
wrong, when they fall into temptations and when they 
offend us.
2.   Visit, comfort, motivate and support patients in 
nursing homes who are living in loneliness, sadness, 
despaired or are abandoned by their children…
3.   Share our money, material goods, and food with the 
poor and those less fortunate than we, by donating to the 
United States Conference of Catholic Bishops, Catholic 
Charities, Catholic Relief Services, Red Cross...

If, while still living in this world, we know how to perform 
acts of mercy, to share generously, to give, to help others, 
then on the last day, the day of the general judgment, we 
will be rewarded by Jesus Himself and given eternal life 
in Heaven, for He himself proclaimed: “Come, you who 
are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared 
for you from the foundation of the world. For I was 
hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave 
me drink, a stranger and you welcomed me, naked and 
you clothed me, ill and you cared for me, in prison and 
you visited me.” (Mt 25:34-36)

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
www.chatinh.org
www.nhachua.net



THÔNG BÁO

1.   Chúa Nhật, ngày 9 tháng 4, Ban Giáo dục sẽ mừng lễ 
Bổn Mạng Thánh Gioan -Lasan. Kính mời qúy Sơ, quý Giảng 
viên, Ban Giám thị, Ban Phụ huynh học sinh và quý Huynh 
trưởng Thiếu nhi Thánh thể tham dự  Thánh lễ lúc 1 giờ chiều 
tại nhà thờ lớn. Sau Thánh lễ, đại diện các em học sinh chúc 
mừng và tặng hoa cho Ban giáo dục. Kính mong cộng đoàn 
thêm lời cầu nguyện cho quý Cha, quý Sơ và các anh chị em 
phục vụ trong ban Giáo dục nhân dịp mừng lễ Bổn mạng.

2.   Xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em cầu nguyện đặc biệt 
cho 13 anh chị em đang chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thánh 
Tẩy, Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Mình Thánh Chúa trong 
đêm Vọng Phục Sinh thứ Bảy ngày 15 tháng 4 năm 2017 sắp 
tới.  

3.   Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Tu Đoàn Nhà Chúa sẽ có Giờ 
Chầu cùng Thánh Lễ để cầu nguyện cho Ơn Gọi và cho quý 
ân nhân, cùng quý Hội Viên còn sống cũng như đã qua đời vào 
chiều Thứ Năm đầu tháng ngày 6 tháng 4 năm 2017 vào lúc 5 
giờ 15’tại Nhà Nguyện. Kính mời quý Hội Viên và cộng đoàn  
dân Chúa đến tham dự.

4.   Trong thánh lễ 12 giờ buổi trưa thứ sáu ngày 7 tháng 4 năm 
2017, sẽ có Nghi Thức Ban Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, xin 
kính mời cộng đoàn đến tham dự.  

5.   Thứ Hai ngày 10 tháng 4 năm 2017, vào lúc 7 giờ tối, Đức 
Tổng Giám Mục Sample sẽ cử hành Lễ Truyền Dầu tại Nhà 
Thờ Chánh Tòa, đây cũng là ngày mà các linh mục sẽ lập lại 
Lời Hứa khi chịu chức Linh Mục, kính mời quý cụ, quý ông 
bà và anh chị em đến tham dự và cầu nguyện cho các linh 
mục. SẼ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ 6 GIỜ TỐI Ở GIÁO 
XỨ.  

6.   Giáo xứ sẽ có chương trình ngắm 15 sự Thương Khó Chúa 
Giêsu trong các ngày thứ Hai, thứ Ba, và thứ Tư Tuần Thánh, 
xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em ghi danh tại Văn Phòng 
Giáo Xứ để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp.

CHÚC MỪNG

Quý Cha, HĐGX cùng toàn thể giáo dân xin chúc mừng quý 
sơ, quý thầy cô và toàn thể quý vị trong Ban Giáo Dục, cùng 
tất cả quý cụ, quý ông, và anh chị em mừng bổn mạng Thánh 
Gioan Lasan, mừng kính vào ngày 7 tháng 4. Nguyện xin 
Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria và sự cầu thay 
nguyện giúp của Thánh Bổn Mạng, chúc phúc cho quý sơ, quý 
thầy cô cùng toàn thể anh chị em trong Ban Giáo Dục và anh 
chị em tràn đầy sức khoẻ, ân sủng, và bình an. 

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

TOÁT YẾU GIÁO LÝ 
CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

DẪN NHẬP

1.    Ngày 11 tháng 10 năm 1992, Đức Giáo hoàng Gioan-
Phaolô II trao cho các tín hữu trên toàn thế giới sách Giáo lý 
của Hội thánh Công giáo, như một “bản văn qui chiếu” [1] 
cho Giáo lý được canh tân từ nguồn gốc sống động của đức 
tin. Ba mươi năm sau ngày khai mạc Công đồng Vaticanô II 
(1962-1965) một ước mơ đã trở thành hiện thực, ước mơ này 
đã được Thượng Hội đồng bất thường của các Giám mục vào 
năm 1985 đạo đạt lên, đó là ước muốn có một sách Giáo lý của 
Hội thánh Công giáo trình bày tất cả đức tin cũng như luân lý.

Năm năm sau, ngày 15 tháng 08 năm 1997, khi công bố Ấn 
bản mẫu của sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, Đức Giáo 
hoàng xác nhận mục đích cơ bản của tác phẩm này : “Đây là 
một trình bày đầy đủ và trọn vẹn giáo lý công giáo, cho phép 
mỗi người nhận ra điều Hội thánh tuyên xưng, cử hành, sống 
và cầu nguyện trong cuộc sống hằng ngày của mình” [2].

2.    Để làm nổi bật giá trị giáo lý và để đáp lại một yêu cầu 
do Đại hội Quốc tế về Giáo lý đạo đạt vào năm 2002, Đức 
Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập một Ủy ban đặc biệt 
vào năm 2003, đứng đầu là Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Bộ 
trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, ủy thác cho ngài công tác viết một 
bản Toát yếu sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, trong đó 
các nội dung đức tin được trình bày một cách tổng hợp hơn. 
Sau hai năm làm việc, Ủy ban viết được bản Dự thảo bản toát 
yếu; bản này được trao cho các Hồng y và Chủ tịch các Hội 
đồng Giám mục để xin ý kiến. Một số đông các phúc đáp đều 
đánh giá cao bản dự thảo này. Vì thế Ủy ban bắt đầu cho duyệt 
lại bản dự thảo dựa theo các đề nghị chỉnh sửa để chuẩn bị cho 
bản văn cuối cùng.

3.    Bản Toát yếu này có ba đặc điểm chính như sau : lệ thuộc 
chặt chẽ vào sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo; hình thức 
hỏi thưa; và việc sử dụng các hình ảnh nghệ thuật vào trong 
Giáo lý.

Trước hết, bản Toát yếu này không phải là một tác phẩm hoàn 
toàn độc lập và cũng không phải để thay thế cho sách Giáo lý 
của Hội thánh Công giáo; ngược lại luôn qui hướng về sách 
Giáo lý, bằng cách ghi những số liên hệ và theo sát cấu trúc, 
cách trình bày và nội dung của sách Giáo lý. Ngoài ra bản 
Toát yếu muốn khơi dậy mối quan tâm và lòng nhiệt thành đối 
với sách Giáo lý, sách vẫn luôn là bản văn nền tảng cho giáo 
lý của Hội thánh ngày nay bởi cách trình bày khôn ngoan và 
chiều sâu thiêng liêng của nó.  
Như  sách Giáo lý, bản Toát yếu cũng chia ra làm bốn phần 
tương ứng với những lề luật căn bản cho đời sống trong Đức 
Kitô.

(Còn tiếp)



COMPENDIUM OF THE CATECHISM 
OF THE CATHOLIC CHURCH

INTRODUCTION

1.    On 11 October 1992, Pope John Paul II presented the 
Catechism of the Catholic Church to the faithful of the whole 
world, describing it as a “reference text”[1] for a catechesis 
renewed at the living sources of the faith. Thirty years after 
the opening of the Second Vatican Council (1962-1965), the 
desire for a catechism of all Catholic doctrine on faith and 
morals, which had been voiced in 1985 by the extraordinary 
Assembly of the Synod of Bishops,  came to fulfilment.

Five years later, on 15 August 1997, the Pope promulgated 
the editio typica of the Catechismus Catholicae Ecclesiae 
and confirmed its fundamental purpose “as a full, complete 
exposition of Catholic doctrine, enabling everyone to know 
what the Church professes, celebrates, lives and prays in her 
daily life”.[2]

2.     In order to realize more fully the Catechism’s potential and 
in response to the request that had emerged at the International 
Catechetical Congress of October 2002, Pope John Paul II, 
in 2003, established a Commission under the presidency of 
Cardinal Joseph Ratzinger, Prefect of the Congregation for the 
Doctrine of the Faith, which was given the task of drafting a 
Compendium of the Catechism of the Catholic Church, as a 

more concise formulation of its contents of faith.  After two 
years of work, a draft compendium was prepared and distributed 
among the Cardinals and the Presidents of Conferences of 
Bishops for their consultation. The draft, as a whole, was 
evaluated positively in the great majority of the responses that 
were received. Therefore, the Commission proceeded to revise 
the draft and, taking account of the proposals for improvement 
that had been submitted, prepared the final text.

3.    There are three principal characteristics of the Compendium: 
the close reliance on the Catechism of the Catholic Church; the 
dialogical format; the use of artistic images in the catechesis.
The Compendium is not a work that stands alone, nor is it 
intended in any way to replace the Catechism of the Catholic 
Church: instead, it refers constantly to the Catechism by means 
of reference numbers printed in the margins, as well as by 
consistent reliance on its structure, development and contents. 
In fact, the Compendium is meant to reawaken interest in and 
enthusiasm for the Catechism, which, in the wisdom of its 
presentation and the depth of its spirituality, always remains 
the basic text for catechesis in the Church today.

Like the Catechism, the Compendium has four parts, 
corresponding to the fundamental laws of life in Christ.

(To be continued)
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29/4/1985    Dang Thi Hai
19/4/1986    Nguyen Xuan Tan
22/4/1986    Nguyen Van Thanh
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01/4/2000    Vincent Nguyeãn Vaên Thu
20/4/2002    Isave Phan Tôùi
22/4/2002    Huyønh Meán
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30/4/2009    Maria Traàn Thò Lôïi
26/4/2010    Pheâroâ Traàn Quang
08/4/2011    Ñinh Thò Thoa
15/4/2011    Nguyen Van Tinh
09/4/2011    Nguyeãn Coâng Thanh
04/4/2012    Anna Tracie Vuõ Hoaøn Traâm
17/4/1012    Phaïm Tieán Ñöùc
09/4/2013    Anna Trung Thò Nuùi
01/4/2014    Maria Ngoâ Thò Chung
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- 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



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.

LISA THAO HAN  (503) 960-2189

 Î AUTO-XE
 ÎHOME-NHÀ

 Î BUSINESS-THƯƠNG MẠI
 Î LIFE-NHÂN THỌ

INSURANCE AGENT/BROKER - LICENSES: OR & WA
 ¾ Việc bảo vệ gia đình quý vị, chúng tôi sẽ lo trọn.
 ¾ Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết.



  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 
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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#


