
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm A Ngày 31 - 5 - 2020
THIỆN ÁC, SINH TỬ PHÁT SINH TỪ CÁI LƯỠI

Sách Huấn Ca nói rằng: “Từ tâm não mà tư tưởng phát sinh hướng về bốn 
lãnh vực: thiện với ác, sinh với tử, nhưng cả bốn luôn bị cái lưỡi chi phối” 
(37:17-18). Thật vậy! Cái lưỡi của con người ta phát ra những lời nói khiêm 
nhường, vui vẻ, nhã nhặn, lịch sự, tử tế và cảm thông thì sẽ đem lại những điều 
THIỆN HẢO. Còn khi lưỡi phát ra những lời chia rẽ, hận thù, khích bác, chê bai, 
phê bình, chỉ trích…thì nó sẽ gây ra những sự ÁC. Tôi xin đơn cử ra đây vài ví 
dụ cụ thể: 

• Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận trong lúc ở trong tù 
cải tạo, đã biết dùng lưỡi của ngài để phát ra những lời nói yêu thương, cảm 
thông, vì thế những điều thiện hảo và tốt lành đã nảy sinh trong lòng những 
người cán bộ, công an, và quản giáo…“… Ngày hôm sau tôi bắt đầu yêu Chúa 
Giêsu nơi họ hơn nữa, bằng cách cười nói trao đổi với họ vài câu thân tình. 
Tôi bắt đầu kể cho họ nghe về những chuyến đi ngoại quốc của tôi, cho họ 
biết các dân tộc tại Mỹ, tại Nhật Bản, tại Phi Luật Tân ... sống như thế nào, và 
nói với họ về kinh tế, về sự tự do, về kỹ thuật. Tôi đã kích thích tính tò mò của 
họ và đưa họ tới chỗ đặt rất nhiều câu hỏi. Dần dần chúng tôi trở thành bạn 
với nhau. Họ muốn học tiếng ngoại quốc: tiếng Pháp, tiếng Anh...Và như thế 
những người canh tù trở thành học trò của tôi.”

• Megan Meier, một thiếu nữ 13 tuổi, cư dân tại thành phố Dardenne Prairie, 
tiểu bang Missouri, vào ngày 16 tháng 10 năm 2006 đã treo cổ tự tử trong 
phòng chỉ vì một người hàng xóm giả làm bạn trai của cô trong internet nói 
rằng cô là một người dơ dáy, bẩn thỉu, nhếch nhác và mập béo và thế giới này 
sẽ tốt đẹp hơn nếu không có sự hiện diện của cô ta. 

• Laura Rhodes, một học sinh 13 tuổi tại thành phố Neath, South Wales, đã 
uống thuốc tự tử vì nghe bạn bè trong lớp nói những lời bất nhã, khinh thường, 
chế nhạo và độc ác.

Tắt một lời, cái lưỡi của ta lợi hại vô cùng, nó là một con dao hai lưỡi, nó được 
thánh Giacobe ví giống là một ngọn lửa, nó có thể làm cho toàn thân bị ô nhiễm, 
đốt cháy bánh xe cuộc đời …cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ 
không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người (3:6,8). 

Bạn có muốn dùng lưỡi của bạn đem lại những điều THIỆN, tức là SINH ra 
những sự tốt lành, đem lại sự sống cho người khác không? Nếu bạn không muốn 
thì Chúa cũng chịu thua, còn nếu bạn muốn miệng lưỡi của bạn có thể uốn lên để 
phát ra những lời đem lại sự sống, những lời nói lịch sự, nhã nhặn, yêu thương, 
bác ái, thông cảm, đem lại hy vọng, và sự sống cho tha nhân…thì xin bạn hãy 
cầu xin với Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự vào trong lòng bạn, để Ngài biến 
đổi và thanh tẩy miệng lưỡi của bạn qua bảy ơn của Ngài, đó là: Ơn thông minh, 
ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức, và ơn kính sợ 
Thiên Chúa. 

• Với ơn HIỂU BIẾT, Chúa Thánh Thần sẽ mở lòng mở trí, sẽ soi sáng để bạn 
và tôi nhận ra những nguy hiểm và tránh không nói những lời gian dối, điêu 
ngoan, tục tĩu, thâm độc, chua cay và thù hận. 

PHUÏC VUÏ DAÂN CHUÙA
Caùc Linh Muïc:

LM Đaminh Phạm Tĩnh, S.D.D. Chánh Xứ
LM Giuse Nguyễn Văn Minh, S.D.D. Phó Xứ
LM Phanxicô Xaviê Nguyễn V Vinh, S.D.D.Phó Xứ
LM Giuse Võ Đình Thanh, S.D.D. Phó Xứ
Thầy Sáu Giacôbê Nguyễn Nam Tiến

Caùc Nöõ Tu Doøng Meán Thaùnh Giaù Ñaølaït,
Mieàn Portland, Oregon

Sr Phuï Traùch Maria Buøi T. Kim Chi, M.T.G
HOÄI ÑOÀNG GIAÙO XÖÙ:

Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Xöù
OÂng Ñoã Vaên Haûi & caùc Thaønh Vieân

HÖU DÖÔÕNG
Msgr. Giacoâbeâ Phaïm Vaên Ninh, Nguyeân Chaùnh Xöù
LM. Giuse Nguyeãn Ñöùc Haäu, Nguyeân Phoù Xöù

CHÖÔNG TRÌNH MUÏC VUÏ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRỰC TUYẾN 

 Thứ Hai đến thứ Bảy: 
7:30am (Thánh Lễ Trực Tuyến) & 6:00pm.

Chúa Nhật có 5 thánh lễ:  
7:00am – 9:00am (Thánh Lễ Trực Tuyến) 
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HỌC HỎI GIÁO LÝ

THE CHURCH: PEOPLE OF GOD, 
BODY OF CHRIST, TEMPLE OF THE SPIRIT

153. Why is the Church the ‘people of God’?

The Church is the ‘people of God’ because it pleased God 
to sanctify and save men not in isolation but by making 
them into one people gathered together by the unity of the 
Father and the Son and the Holy Spirit.

HỘI THÁNH : DÂN THIÊN CHÚA, THÂN THỂ 
ĐỨC KITÔ, ĐỀN THỜ CHÚA THÁNH THẦN 

153.  Tại sao Hội thánh  là Dân Thiên Chúa ?

Hội thánh là Dân Thiên Chúa, bởi vì Ngài muốn thánh 
hóa và cứu độ mọi người không phải cách riêng rẽ, nhưng 
thiết lập họ thành một Dân duy nhất, được qui tụ trong sự 
hợp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

• Với ơn KHÔN NGOAN & ơn THÔNG MINH của Chúa Chúa Thánh Thần ban cho, tôi và bạn sẽ có dễ dàng uốn 
lưỡi bảy lần trước khi nói, và sẽ dùng lưỡi để phát ra những lời nói lịch sự, nhã nhặn, tế nhị, và ngọt ngào dễ nghe. 

• Với ơn LO LIỆU, ơn SỨC MẠNH, ơn ĐẠO ĐỨC & ơn KÍNH SỢ THIÊN CHÚA, chúng mình sẽ có khả năng 
uốn lưỡi để nó phát ra những lời nói bác ái, yêu thương, lạc quan, hy vọng và cảm thông…nhờ vậy, những người chung 
quanh ta sẽ sống vui vẻ, lạc quan và phấn khởi.

Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện xin với Chúa Thánh Thần ban xuống trên 
chúng ta BẢY ƠN THÁNH CỦA NGÀI, để bất cứ khi nào chúng ta uốn lưỡi để phát ngôn, thì bạn và tôi đều có khả năng 
nói những lời nói hay, những lời nói làm đẹp lòng Chúa, làm phấn khởi lòng người và đem lại niềm vui cho mọi người, 
bắt đầu từ những người trong gia đình của chúng ta. Amen! 

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Hoa kính Đức Mẹ, nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân ái, qua lời chuyển cầu của 
Mẹ Maria, chúc lành, ban bình an, và xin Ngài gìn giữ bạn cùng những người thân của bạn được mạnh khỏe hồn xác, thoát 
khỏi những nỗi sợ hãi cùng những hiểm nguy của dịch bệnh Covid. Với những ai đã hay chuẩn bị đi làm tại những tiệm 
tóc, tiệm nail, nhà hàng…tôi cầu chúc các bạn may mắn và được bình an. Xin Chúa qua Mẹ Maria, chúc lành và gìn giữ 
bạn khỏi những nguy hiểm của dịch bệnh Covid.

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

CHƯƠNG TRÌNH SCRIPS 
Nhằm mục đích kiếm thêm lợi tức cho giáo xứ trong những ngày bị cách ly này, và để đáp ứng nhu cầu thiết yếu 
của anh chị em giáo dân. Ban Bán Thẻ Scrips sẽ bắt đầu bán lại các loại thẻ mua hàng. Mỗi một thẻ mua hàng, 
giáo xứ sẽ có lợi tức như sau: 

-   Siêu Thị Hồng Phát 10%  -  Hãng rửa xe Washman 50% 
-   Home Depot 7%  -  Fred Meyer, Safeway, Albertson 4% 
-   Target 8%  -  Walmart 4% … 

MỌI CHI TIẾT VỀ VIỆC MUA THẺ, XIN ANH CHỊ EM LIÊN LẠC:  
 ° Chị Yến:        503-734-7065
 ° Anh Quốc:     503-415-0216

Thay mặt cho anh chị em thiện nguyện viên trong Ban Bán Thẻ Scrips, tôi xin chân thành cám ơn sự quảng đại 
của các cơ sở thương mại đã và đang dành cho giáo xứ, và cũng xin cám ơn sự ưu ái và sự ủng hộ của anh chị 
em. Xin Chúa chúc lành, ban bình an và gìn giữ mọi người trong gia đình anh chị em trong tình yêu thương của 
Ngài. 

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD



fire…no human being can tame the tongue. It is a restless evil, 
full of deadly poison. (3:6,8).

Do you want your tongue to be the source that brings 
GOODNESS, that is to GENERATE beneficial things, that give 
life to others? God will not force himself on you if you don’t 
want to do it, on the other hand, if you want to change your 
tongue to eloquently express words that encompass respect, 
courtesy, love, compassion, benevolence, words that bring hope 
and life to others…then I urge you to pray that the Holy Spirit 
dwells in your hearts, so that He will transform and purify your 
tongues through the seven gifts, which are: knowledge, wisdom, 
understanding, counsel, fortitude, piety, and fear of the Lord. 

• Through the gift of UNDERSTANDING, the Holy Spirit 
will open and enlighten our minds, so that we may be able to 
recognize the threats and perils in our speech. We will avoid 
telling lies and speaking vulgarly or obscenely. Harmful, 
cynical and or speech will not come from our mouths. 

• Through the gifts of WISDOM & KNOWLEDGE from 
the Holy Spirit, we are able to tame our tongues seven times 
before speaking, and we will use our tongues to articulate 
amiable, gentle, subtle, and sweet words that are easy to hear. 

• Through the gifts of COUNSEL, FORTITUDE, PIETY & 
FEAR OF THE LORD, we are be able to train our tongues 
so they can generate words of charity, love, buoyancy, hope 
and tolerance…so that, those who live around us will be 
content, hopeful and elated.

On the Feast of the Descent of the Holy Spirit today, let us pray 
to the Holy Spirit to bestow upon us HIS SEVEN GIFTS, so 
that whenever we turn our tongues to speak, we are capable of 
articulating kind/gentle words to others, words that please God, 
words that will uplift the spirit and bring joy to everyone, begin 
with members of our family. Amen! 

Today is the last day of Mary’s Month, through Mary’s 
intercession, may God bless us, grant us peace, and may He 
keep you and your loved ones physically healthy and free from 
the bondage of fears and danger of Covid-19. For those who are 
getting ready to return to work at hair/nail salons, restaurants…I 
wish you the best of luck and peace. May God, through Mary, 
bless and protect you from the dangers of the COVID disease.

Rev. Ansgar Pham, SDD 
www.chatinh.org 
www.nhachua.net

Good & Evil, Death & Life 
are in the Power of the 

Tongue 
The Book of Sirach states: “The root of all conduct is the 
heart; four branches it shoots forth: Good and evil, death 
and life, and their absolute mistress is the tongue” (37:17- 
18). Certainly! As long as human tongues emit expressions 
of humility, enthusiasm, courtesy, respect, kindness and 
compassion, then in return it will bring a lot of GOODNESS. 

However, if human tongues convey words of division, hatred, 
abhorrence, criticism, reprimand, condemnation…then it will 
bring about WICKEDNESS. Please allow me to present a few 
specific examples: 

• While he was imprisoned in the re-education camps, 
Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan made used of 
his tongue to communicate words of love and compassion; 
as a result, the hearts of the officers, policemen, and guards 
were melted and transformed to become more righteous and 
humane “…On the next day, I started to love them, to love 
Jesus in them, to smile and exchange kind words with them. 
I began to tell stories of my trips abroad, of how people 
live in America, in Canada, in Japan, in the Philippines … 
about economics, about freedom, about technology. This 
stimulated their curiosity, and they began asking me many 
questions. Little by little, we became friends. They wanted to 
learn foreign languages, French, English…and my guards 
became my students!”

• Megan Meier, a 13 year-old girl, a resident of Dardenne 
Prairie, Missouri, on October 16, 2006, hung herself in 
her bedroom because a neighbor, who pretended to be her 
boyfriend, sent her a troubling message that said she was a 
slut, promiscuous and fat. He said that the world would be a 
better place without her. 

• A schoolgirl, Laura Rhodes, a 13 year-old at Neath, 
South Wales, committed suicide by taking an overdose of 
medication because she was subjected to a barragage of 
cruel comments, profane name-calling and vicious, untrue, 
rumors. 

In short, the tongue is the deadliest of weapons; it can be like 
a two-edged sword, St. James associates the tongue as a fire, it 
defiles the whole body and sets the entire course of our lives on 
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CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN MÙA PHỤC SINH

• Thứ Hai – thứ Bảy lúc 12:00PM 
•  Chúa Nhật lúc 10:00AM 
•  Lần Chuỗi Mân Côi lúc 3:00 PM

1.   Hiện nay có một số kẻ gian chuyên lường gạt bà con.  Họ 
email hoặc phone để hỏi có muốn nhận $1,200 của ông Trump 
một cách mau lẹ và trực tiếp cho vào nhà bank hay không?  Nếu 
muốn thì cho cố An Sinh Xã Hội, số account number… XIN 
ĐỪNG TRẢ LỜI NHỮNG EMAIL HAY PHONE LOẠI 
NÀY.  BÀ CON MÀ TRẢ LỜI LÀ SẼ KHÔNG CÒN TIỀN 
TRONG BANK ĐỂ TIÊU XÀI VÀ ĐỂ ĐÓNG GÓP MUA 
NEW HOPE ĐÂU! Sở thuế IRS sẽ tự động gửi về cho chúng 
ta, anh chị em không cần phải làm gì cả.

2.   Cám ơn anh chị em đã hưởng ứng mua thẻ đi chợ, thẻ Hồng 
Phát và Home Depot bán được khá nhiều, xin anh chị em liên 
lạc với chị Yến 503-734-7065 và anh Quốc 503-415-0216.

3.   GX có mở cổng cả ngày CN.  Anh chị em có thể drop off 
phong bì đóng góp cho quỹ New Hope và cho quỹ điều hành 
của GX.  Xin bỏ vào hộp thư của VPGX Ban TC sẽ gửi receipt 
về cho ACE.    

4. Tiến trình mua cơ sở New Hope ĐÃ HOÀN TẤT, chúng 
ta chính thức là chủ sở hữu của Cơ Sở New Hope từ ngày 
30/4/2020. Chúng ta đã vay của Quỹ Parish Fund Trust 10 triệu 
với tiền lời là 3.25%.  Mỗi tháng chúng ta sẽ trả $133,262.74 và 
sẽ trả trong vòng 7 năm, tức là 84 tháng.  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GHI DANH THAM DỰ 
THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG & CHÚA NHẬT

1.  Ghi danh tại : www.gxlavangoregon.com bấm vào ô vuông 
có chữ GHI DANH ĐI LỄ/MASS Registration.

2.  Hoặc gọi số phone: 503 927 – 1986 trong giờ làm việc từ 
9:00AM – 5:00PM để ghi danh ( có thể để lại lời nhắn )

XIN LƯU Ý: CHỈ CÓ NHỮNG AI KHỎE MẠNH MỚI 
GHI DANH, QUÝ VỊ CAO NIÊN VÀ ĐANG BỊNH TẬT, 
XIN CHỊU KHÓ Ở NHÀ DỰ LỄ TRỰC TUYẾN THÊM 
MỘT THỜI GIAN NỮA. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN 
SỰ CỘNG TÁC CỦA QUÝ VỊ.

THÔNG BÁO HÀNH HƯƠNG CANCELED

Vì những tình huống không lường trước được do đại dịch 
coronavirus gây ra. Chúng tôi rất tiếc thông báo, Kỳ Hành 
Hương lần thứ 44 tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang năm 2020 buộc 
phải bị hủy bỏ. 
Hy vọng sẽ được đón tiếp quý vị từ thứ Sáu 2/7/2021 đến Chúa 
Nhật 4/7/2021 tại Cơ Sở Mới của Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang tọa 
lạc tại 11731 SE Stevens Rd. Happy Valley, OR 97086.

Due to unforeseen circumstances regarding the Covid-19, we 
regret to inform you that our 44th Annual Pilgrimage in 2020 is 
cancelled.  
We look forward to welcome you to our 45th Annual Pilgrimage 
starting from Friday July 2nd, 2021 to Sunday July 4th, 2021 at 
our new location at 11731 SE Stevens Rd. Happy Valley, OR 
97086. 

Fr. Dominic Pham Tĩnh, SDD

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LỄ

Kính thưa quý vị,
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2020, chương trình mục vụ của 
Giáo Xứ chúng ta sẽ có những thay đổi sau đây.

1.     Tất cả các thánh lễ sẽ được cử hành bên nhà thờ lớn.

Thứ Hai đến thứ Bảy: 
7:30am (Thánh Lễ Trực Tuyến) & 6:00pm.

Chúa Nhật có 5 thánh lễ:  
7:00am – 9:00am (Thánh Lễ Trực Tuyến) 

11:00am – 1:00pm & 6:00pm.

2.   Mỗi thánh lễ sẽ có 23 người ngồi trong Nhà Thờ, và 25 người 
ngồi ngoài Hội Trường.

3.     Giải Tội vào tối thứ sáu và thứ bảy từ 5:00pm – 6:00pm

XIN LƯU Ý:

1.     Quý vị trên 65 tuổi, hoặc đang bị ho, bị sốt, có tiền bệnh 
… xin ở nhà tham dự thánh lễ trực tuyến & rước lễ thiêng liêng.  
Giáo Hội vẫn đang ban ơn miễn chuẩn tham dự thánh lễ Chúa 
Nhật và các Lễ Buộc cho mọi tín hữu trong kỳ đại dịch này, nên 
xin quý vị an tâm.

2.     Xin quý vị tiếp tục ghi danh trước đi tham dự thánh lễ. 

3.     Khi ghi danh xin vui lòng ghi rõ số người tham dự (ví dụ 
gia đình có 4 người thì đánh vào số 4).  Nếu quý vị ghi chỉ có 1 
mà lại đến nhà thờ 4 thì rất khó xử cho các Thiện Nguyện Viên.

4.     Xin quý vị ghi rõ tên, địa chỉ, email & số phone.  Sau đó 
quý vị sẽ lập tức nhận được email xác nhận anh chị em đã có tên 
trong danh sách tham dự thánh lễ. 

5.     Xin đến Nhà Thờ sớm, để có thời gian check in với Ban An 
Ninh & Ban Phụng Vụ.

6.     Xin vui lòng nghe theo sự hướng dẫn của các Thiện Nguyện 
Viên.

7.     Xin giúp cho Hội Phụ Huynh Học Sinh khử trùng chỗ ngồi 
của quý vị bằng cách NGỒI ĐÚNG CHỖ QUY ĐỊNH.

Thay mặt cho quý cha, Hội Đồng Giáo Xứ, Ban An Ninh, Ban 
Phụng Vụ và Hội Phụ Huynh Học Sinh, tôi xin chân thành cám 
ơn sự cộng tác của quý vị. 

THOÂNG TIN HAØNG TUAÀN



Xin Thiên Chúa là Cha nhân ái, qua lời chuyển cầu của Mẹ 
Maria, chúc lành, ban cho anh chị em sức khỏe, sự bình an và 
xin Ngài gìn giữ anh chị em khỏi những nguy hiểm hồn xác.   
Trong Chúa Kitô,

LM Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

PHÂN ƯU
Nhận được tin:

CỤ CỐ ĐÔMINICÔ HOÀNG MẠNH CHI
Sinh ngày 13 tháng 1 năm 1938

Đã được Chúa gọi về 
ngày 22 tháng 5 năm 2020

Tại Portland, Oregon – Hưởng thọ 82 tuổi

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ HÁT
Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1946

Tại Hưng Yên - Việt Nam
Đã được Chúa gọi về tối Thứ Bảy

ngày 22 tháng 5 năm 2020
Tại Portland, Oregon – Hưởng thọ 74 tuổi

Cha Chánh Xứ, quý Cha, quý Sơ, và toàn 
thể cộng đoàn xin chân thành phân ưu 
cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin 
Thiên Chúa là Cha nhân từ đoái thương, 
tha thứ và đón nhận linh hồn Đôminicô 
và Maria về hưởng Nhan Thánh Chúa 
trên quê Trời.

Chuùa Nhaät
31 - 5

Thöù Hai 
1 - 6

Thöù Ba 
2 - 6

Thöù Tö 
3 - 6

Thöù Naêm
4 - 6

Thöù Saùu 
5 - 6

Thöù Baûy 
6 - 6

Chuùa Nhaät 
7 - 6

Chúa Thánh 
Thần Hiện 

Xuống
Thánh lễ trực 

tuyến 
10:00AM

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:30AM
Đức Maria là Mẹ 

Giáo Hội

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:30AM
Thánh 

Marcellinus & 
Peter, Tđ

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:30AM
Thánh Charles 

Lwanga 

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:30AM

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:30AM
Cha Phó Minh

Thụ Phong Linh 
Mục (2010)

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:30AM
Thánh Norbert, 

Gm

Lễ Chúa Ba 
Ngôi

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:00AM
9:00AM

LÒCH COÂNG GIAÙO TUAÀN NAØY

14/5/1985 Dang Van Giap
23/5/1985 Tran Thi Mi
07/5/1988 Nguyễn Thị Hồng
14/5/1990 Phan Thi The
30/5/1991 Nguyen Van Ky
03/5/1995 Phạm Thị Ngô
13/5/1995 Nguyễn Văn Kiếm
13/5/1995 Nguyễn Thị Mầu
27/5/1995 Hoàng Phương Anh
07/5/1996 Phạm Thị Rinh
14/5/1996 Maria Nguyễn T. Doanh
29/5/1998 Lê Thị Nguyễn
15/5/1999 Louis Lê Văn Hơn
02/5/2000 Phú Hoàng
07/5/2000 Lê Văn Tiếp
30/5/2000 Giuse Hoàng Bá
24/5/2002 Nguyễn Phi
25/5/2002 Vincentê Đỗ công Triều
08/5/2003 Pham Van Nghi
17/5/2003 Matthia Nguyễn Văn Danh
14/5/2004 Tôma Nguyễn Phi
15/5/2004 Giuse Mai Huy Hạnh
28/5/2004 Anna Lý Thị Hồ
30/5/2004 Giuse Trần Văn Hinh

GIAÙO XÖÙ TÖÔÛNG NHÔÙ THAÙNG 5
02/5/2005 Louis Hà Kim Trinh
05/5/2005 Maria Võ Thị Tích
15/5/2005 Maria Nguyễn T. Mai
21/5/2005 Maria Vũ Thị Ánh
17/5/2007 Sr. Maria Nguyễn T Kim Phượng MTG
17/5/2008 Giuse Trần Văn Nguyên
20/5/2008 Đaminh Vũ Quang Minh
14/5/2009 Rosa Bùi Thị Tính
25/5/2010 Maria Lý Lợi
31/5/2010 Franxicô Xaviê Phạm Văn Vinh
25/5/2011 Phêrô Nguyễn Việt Huân
26/5/2014 Maria Lý Thị Y
12/5/2016 Anne Trần Thị Mẹo
21/5/2016 Phanxicô Phan Phú Quí
05/5/2017 Phêrô Phạm Như Bút
14/5/2017 Maria Nguyễn Thị Thuận
17/5/2017 Phanxicô Saviê Lê Văn Hồng
01/5/2018 Giuse Đinh Viết Chẩn
10/5/2018 Teresa Nguyễn Thị Kỳ
14/5/2018 Maria Nguyễn Thị Nho
23/5/2018 Maria Trần Thị Bích Vân
02/5/2020 Giuse Vương Trọng Vũ
22/5/2020 Maria Nguyễn Thị Hát

Lễ Chúa Nhật           Quỹ Thiết Kế          Niên Liễm                   Tổng Cộng
    $2,385.50                $500.00                    $4,228.62                    $7,114.12



                               LotuskitchenLLC.com
                                   101 SE 82nd Ave Portland, OR 97216

                        971-666-7149
                                   Bên trong chợ Hồng Phát

NHẬN ĐẶT TIỆC PARTY TRAY PLATTER

Chả Lụa Cô Hiển và Việt Nam Bakery
5913 SE 82nd Ave Portland Oregon 97226   

(503) 444 -7973
(Nằm trên đường 82nd giữa Đường Woodstock và đuờng Forster.)

*Chuyên cung cấp các loại giò, chả và bò viên tươi làm mỗi ngày. 
*Có bán đậu hũ, heo quay, dồi huyết và bê thui. *Nước mía, bánh mì 
thịt, phở, cháo lòng, bún bò huế và bún riêu. Cần người phụ bếp 
Xin liên lạc cô Hiển     971-222-9168

HỒNG PHÁT
FOOD CENTER
101 SE 82ND Ave
Portland, OR 97216
(503) 254-4411

HỒNG PHÁT
SUPERMARKET

8919 NE Prescott
Portland OR 97220
(503) 254-8280

Open : 9:00am – 9:00pm Open : 9:00am – 8:00pm
THANKYOU FOR SHOPPING AT HONG PHAT

Người Việt học võ Việt - Yêu nước Việt.  
Vovinam Việt Võ Đạo Chi Lăng

Lớp sẽ nhận môn sinh mới   

(503) 881 - 8381
11525 OR-212 - Clackamas, OR  97015
Hai buổi học / Mỗi tuầnThứ Hai: 
7:00 pm đến 8:30 pm.
Thứ Bảy: 7:00 pm đến 8:30 pm.
Học phí: $50.00 mỗi tháng

     Điạ điểm ghi danh
     Văn phòng Bác sĩ

     Anthony Phạm 
Health & Wellness Chiropractic:

10310 NE Glisan st.  Portland

     LG. SHIPPING
          Laurelgistic LLC.

                   laurelgistic@gmail.com
971 325 - 1758
Sài gòn / Hà nội / Các tỉnh

• Gửi hàng, gửi quà về Việt Nam.
• Dịch Vụ mua hộ hàng Mỹ ( dành cho khách hàng ở VN )
• Cam kết bồi thường cho hàng hoá hư hỏng và thất lạc.

“Miễn phí phụ thu: sữa bột,thực phẩm chức năng, giày, đồng hồ...”

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM 
SỨC KHOẺ CHO QUÝ VỊ CAO NIÊN 

• Quý vị có biết những điều tốt hơn cho cuộc sống không?
- Đã 65 tuổi chưa? Đang nghĩ bệnh được 24 tháng?
- Đang hưu trí, Ly dị, Bị ngưng trợ giúp từ công xưởng?
- Mới chuyển đến sống tại Oregon và Washington?
- Đang trả số tiền quá cao cho bảo hiểm sức khỏe?
• Những quyền lợi nên có và tốt hơn hiện tại qua các chương trình:
- Bảo hiểm Part C / Mua thuốc có toa Bác sĩ Part D.
- Phụ trả những số tiền còn lại mà bảo hiểm không trả.
- Quý vị sẽ trả tiền bảo hiểm rất thấp hoặc không trả một đồng nào hết.
- Bảo hiểm Răng / Mắt, nhập viện, Ung thư, chăm sóc ngắn và dài hạn.
• Quý vị nên tham khảo bắt đầu từ hôm nay.   

Xin liên lạc: TINA VANPHUNG 
503-446-4643

Principal Broker at Insurance Resources NW
Tina@insuranceresourcesnw.com

14050 SW Pacific Hwy Ste. 104    
Portland, OR 97224

8035 SE Holgate Blvd.
Portland, OR 97206

US Realty LLC
Thúy Trần 
Licensed in Oregon

PHONE: 971-297-8888
EMAIL: thuytran.broker@gmail.com

• Rất hân hạnh được phục vụ qúy đồng hương có nhu cầu bán nhà, mua 
nhà để ở hoặc cho thuê.
• Có đội ngũ chuyên nghiệp sẵn sàng giúp quý vị tham khảo, định giá 
sửa chữa và sửa chữa khi khách mua nhà.
• Mua nhà đầu tư cho mướn, quản lý nhà mướn, tìm người muớn nhà, 
kiểm tra Credit, lý lịch...
• THUÝ TRẦN rất mong được phục vụ bất kỳ lúc nào quý vị cần tham 
khảo.

- Hồng Phát - Fredmeyer 
- Safeway- Home Depot
- Thẻ điện thoại gọi Việt Nam
- Thẻ rửa xe- Macy’s 
-Target Ross - Pizza - Starbuck
- Nike - Nordstrom Rack 
- Express Visa - Prepaid - Gas . . .

THẺ MUA SẮM, ĐI CHỢ VÀ ĐIỆN THOẠI

NHẬN DẠY CÁC LOẠI NHẠC CỤ 
- Organ - Piano - Guitar - Violin 
- Ukulele- Mandolin 
- Jazz & Electronic Drums 

Liên lạc cô Nguyên: 
971-341-0944

Email: lethianhnguyen19@gmail.com
Địa điểm :

Trên đường 157th Ave. & Glisan St.



M & G Insurance services LLC
Auto -  Home - Commercial 

Life - Health

Hien (Mimi ) Nguyen
Insurance Agen / Broker
License : OR & WA

503 453 2052
8026 SE Division st
PORTLAND O,R 97206

(Đối diện trường PCC)
        Office: 

503 208 9572
       Email:
MJ_ins@yahoo.com

GOLDEN DAWN CLINIC
Nhận tất cả các loại bảo hiểm

Medicare và Care OregonPhone: 503-788-6483
Cell:    503-853-0975
Hours: Thứ Hai-Thứ Bảy
Đóng Cửa: Chúa Nhật   

8035 SE Holgate  Blvd.   
Portland, OR  97206

     Thuyết Trần, MD. PhD
               Bác Sĩ Gia Đình
               Internal Medicine

18428 SE Pine St. Suite 105
Portland, OR  97233

Dzuy T. Nguyen                                      
Attorney at Law                          

9450 SW Gemini Dr#36300 
Beaverton, OR 97008 

Tel. (503) 822-3682 Ext. 101          
Family Law - Estate Planning                                         
• Personal Injury - Intellectual Property      
• Will, Trust, Probate  
• Patent, Trademar

                    Trương Tuấn - Broker
                          BuyAndSell@PremierePropertyGroup.com
                          503-475-4759
                                CHÚ Ý:  NHÀ THỜ MỚI SẼ CHUYỂN VỀ HAPPY VALLEY. 

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, chắc chắn quý vị sẽ hài lòng khi cho phép Trương Tuấn 
đại diện tìm kiếm được căn nhà vừa ý, gần nhà thờ, hợp túi tiền. 
Xin gọi bất cứ giờ nào, Trương Tuấn sẽ vui lòng giúp đỡ quý vị ngay.

   UY TÍN - TẬN TÂM - NHANH CHÓNG
PHONE :   (657) 355 -9027

                 (503) 334 – 8263
                                        (098) 806 – 1015 (VIETNAM)

EMAIL: mtlogistics2017@gmail.com
CHUYỂN HÀNG
VỀ VIỆT NAM

HÀ NỘI + SÀI GÒN : $3.5/LBS (5 – 7 NGÀY)
CÁC TỈNH : $4.2/LBS (8 – 10 NGÀY )

(503) 457 – 2930

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

TD Constructions LLC
Remodel & Landscape Services 

•Property maintenance •Handymen Services 
•Remodeling •Carpentry •Painting •Drywall 
•Flooring & Tile •Fence •Deck •Ceramic 
•Landscaping •Plating •Stone work •Lawn 
maintenance •Weed control •Hedge Trimming 
•Tree work •Yard clean up ...
Xin liên lạc Đạt for free estimates: 

971-204-8880
TDConstructionsLLC@gmail.com



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

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”

               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

Roseway Family Dental
7346 NE Sandy Blvd Suite A

Portland, OR 97213
(503) 287-7899

 y Phòng mới trang bị tất cả bằng hệ thống Computer
 y Nhận tất cả bảo hiểm và Oregon Health Plan

TẬN TÂM-NHẸ NHÀNG-KỸ LƯỠNG
Bác sï Nha khoa

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

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

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

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

LAW OFFICE OF 
KYLE DUKELOW, P.C

ADMINTTED IN OREGON & WASHINGTON

SONY DO 
LEGAL ASSITANT

6007 NE Stanton St.
Portland O,R 97213
Sony.kbdlaw@comcast.com

503-288-1992
Cell: 503-880-6071
FAX: 503-282-8047

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 NHAÂN

DÒCH 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)

POWELL CHIROPRACTIC CLINIC
8001 SE POWELL Blvd suite H,

Portland O,R 97206
(ngay food4less center)

(503) 772-3174 hay (503) 515-2842
Bác Sĩ  KENT ACHTYES, D.C

Chuyên Trị :Tai nạn xe cộ, Lao động
Xin liên lạc: HỒNG hay HÂN

R.C. Constructions
Chuyên tân trang, thiết kế xây dựng:
Nhà ở, nhà mướn, cơ sở thương mại, 

tiệm nails, nhà hàng, v.v .
Định giá miễn phí. Xin liên lạc:

Thanh Nguyễn
503-319-3801

Licensed-Bonded-Insured OR & WA.

BẢO HIỂM MEDICARE-MEDICAID
* Quý vị vừa tròn 65 tuổi hay cao hơn?
* Đang tìm hãng bảo hiểm sức khỏe tốt hơn?
Chúng tôi sẽ giúp quý vị lựa chọn chương trình 
thích hợp và nhiều quyền lợi.Hướng dẫn tận 
tình tại gia hoặc văn phòng
HƯƠNG LƯƠNG / 503-515-3970 

Licensed in OR, WA, CA
4900 SW Griffith D., S 120

Beaverton, OR 97005


