
Chúa Nhật Thứ 18 Quanh Năm - Năm A Ngày 2 - 8 - 2020
THIÊN CHÚA KHÔNG LÀM PHÉP LẠ MỘT MÌNH!

Giả như các môn đệ sợ đói, lo thủ thân, ích kỷ...không chịu trao cho 
Chúa Giê-su năm chiếc bánh và hai con cá, thì liệu năm ngàn người không 
kể đàn bà và trẻ con có bánh mà ăn không? Tôi nghĩ là Chúa Giê-su sẽ 
có cách của Ngài, Ngài là Thiên Chúa vô cùng quyền năng, Ngài có thể 
tạo dựng muôn loài muôn vật trong vũ trụ này từ hư không, biến nước lã 
thành rượu thì biến đá thành bánh để nuôi dân chúng chỉ là chuyện nhỏ! 
Thế nhưng, Chúa không muốn làm phép lạ đơn phương một mình, nhưng 
Ngài muốn có sự cộng tác và đóng góp của con người vào trong những 
phép lạ của Ngài. Thật vậy! 

•   Khi làm phép lạ cho lòng biển đỏ ráo khô, làm cho nước vọt ra từ 
tảng đá, chữa cho dân khỏi bị chết vì bị rắn lửa cắn…Thiên Chúa không 
làm một mình nhưng Ngài cần đến sự cộng tác của Mô-sê, để ông giơ 
tay trên biển (Xh 14:16); đập gậy xuống tảng đá (Ds 20:8); đúc con rắn 
bằng đồng và treo lên cây cột (Ds 21:8). 

•   Khi làm phép lạ chữa cho viên quan Na-a-man khỏi bệnh phong, 
Đức Chúa cần ông ta cộng tác bằng cách đến dìm mình 7 lần trong dòng 
sông Gio-đan (2 V 5:14). 

•   Khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giê-su cần đến sự cộng tác 
của các môn đệ, họ đã trao cho Ngài năm chiếc bánh lúa mạch và hai 
con cá (Mt 14:18).

Tắt một lời, Thiên Chúa đã, đang và vẫn còn thực hiện nhiều phép lạ trên 
thế gian này, và Ngài vẫn cần đến sự cộng tác của mỗi người chúng ta. 
Không có sự cộng tác của các môn đệ, và không có sự quảng đại, dám cho 
đi, dám chia sẻ của các môn đệ, thì tôi nghĩ, phép lạ sẽ khó lòng mà xảy 
ra được. 

Bạn có muốn Chúa Giê-su tiếp tục thực hiện những phép lạ trong đời sống 
của bạn không? Nếu muốn thì bạn cũng như tôi phải tích cực cộng tác với 
Chúa như hồi xưa ông Mô-sê, quan Na-a-man, và các môn đệ đã làm: 

- Muốn Chúa làm phép lại hóa bánh ra nhiều nuôi những người nghèo 
khổ, đang đói ăn, đang thiếu thốn … thì bạn và tôi phải cộng tác với 
Chúa, phải quảng đại giúp đỡ, chia sẻ cơm áo, gạo tiền cho các cơ 
quan thiện nguyện của Giáo Hội, cho các tổ chức bác ái vô vị lợi …

- Muốn Chúa làm phép lạ cho gia đình bạn được hạnh phúc, được vui 
vẻ, được no ấm thì bạn hãy cộng tác với Chúa bằng cách dành ra nhiều 
thời giờ hơn với chồng, với vợ, với con cái, có những bữa cơm ăn chung 
với nhau, siêng năng lao động, làm việc chăm chỉ, xa lánh những thú 
vui của cờ bạc, casino, rượu chè, trai gái… 
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 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.
•	

GIAÛI TOÄI:

Thöù Hai - Thöù Naêm: 5:30pm-6:00pm
Thöù Saùu vaø Thöù Baûy: 5:00pm-6:00pm

RÖÛA TOÄI:

4:30 pm:Thöù Baûy Ñaàu Thaùng (Nhaø Nguyeän)
(Ghi danh tröôùc 3 tuaàn)

Hoân Phoái (Ghi danh tröôùc 6 thaùng)
XÖÙC DAÀU

971-506-6019 (Ñeå lôøi nhaén)
Thaêm Vieáng Beänh Nhaân:503-515-9542

Website: www.gxlavangoregon.com
www.facebook.com/giaoxuLavang

Tröôøng Giaùo Lyù & Vieät Ngöõ
Chuùa Nhaät: 9:00am - 2:00pm

Nhaø Quaøn Ñòa Phaän:
(503) 659-1350
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Phone: 503 - 249 - 5892 Fax: 503 - 249 - 1776

( xin đọc tiếp trang 2 )



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.

- Nếu muốn Chúa làm phép lạ biến đổi những đứa con đang sống xa nhà, đang bỏ lễ, bỏ xưng tội lâu năm…
để chúng quay trở về cùng Chúa và với gia đình …thì bạn và tôi phải cộng tác với Chúa bằng cách siêng 
năng cầu nguyện, hy sinh ăn chay hãm mình, làm việc bố thí, bác ái….

“Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13:8) Ngài vẫn 
tiếp tục làm những phép lạ để nuôi sống, chữa lành và giải thoát dân của Ngài khỏi những đau khổ, bất hạnh và 
những hiểm nguy, nhưng Ngài luôn cần đến sự cộng tác của con người ta, trong đó có tôi và có bạn. Xin hãy 
tích cực và quảng đại cộng tác với Chúa, để ngày càng có nhiều phép lạ được thực hiện trong gia đình, trong 
giáo xứ, trong dòng tu, trong Giáo Hội và trong xã hội đầy bất ổn này. 

Nhờ và qua sự cộng tác của bạn, tôi tin chắc rằng Chúa sẽ tiếp tục làm nhiều phép lạ lớn nhỏ để chữa lành những 
tâm hồn tan vỡ, để hoán cải những tâm hồn khô khan, nguội lạnh, và làm cho thế giới của chúng ta mỗi ngày 
được đẹp hơn và hòa bình hơn. Xin Chúa gìn giữ, chúc lành, ban cho bạn và những người thân yêu của bạn sức 
khỏe, niềm vui và sự bình an trong tuần lễ mới này.

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



God as Moses, commander Naaman, and the disciples 
earnestly did in the past:

-  If you wish Jesus to perform miracles of the 
multiplication of loaves to feed the poor, the hungry, 
and the underprivileged…we need to collaborate 
with God by being generous in donating money to 
charity organizations of the Church, or non-profit 
organizations… 

-   If you so desire that Jesus would perform 
miracles for your family to be happy, content, and at 
peace…you need to work in partnership with God 
by spending more quality time with your spouse and 
children. Try to have meals together, be diligent in 
labor, strive to work hard, eliminate the pleasures of 
gambling, drinking, and illicit affairs… 

-    If you long for Jesus to do the miraculous 
transformation/conversion of the stony heart, of 
those children who are running away from home, 
turning away from God by missing Holy Mass, 
avoiding Confession for a long time…to return 
to God and reunite with your family…we need to 
cooperate with God by diligently praying, fasting 
and practicing abstinence, and performing work of 
charity…

“Jesus Christ is the same yesterday, today, and 
forever” (Hb 13:8). Jesus continues to work miracles 
nowadays to nourish, to heal, and to free His people 
from all sufferings, misery and dangers; however, He is 
always in need of human collaboration, including you 
and me! Please be keenly and generously interested 
in cooperating with God, so that more miracles 
can be enacted in our families, parishes, religious 
communities, in the Church, and this tumultuous 
society. 

By means of and through your ardent collaboration, I 
firmly believe that God will continue to perform great 
and small miracles to heal broken hearts, to transform 
lukewarm souls, and to bring peace and beauty into our 
world. May God protect you, bless you, and bestow 
upon you and your loved ones good health, joy, and 
peace in this new week.

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

GOD DOESN’T 
PERFORM MIRACLES 

ALONE! 
Suppose the disciples had refused to offer five 
loaves and two fish to Jesus because they wanted them 
for themselves, would five thousand men, women, and 
children have had food to eat after a long day following 
Jesus? I am sure Jesus could have fed those people in 
His own way. After all, He is the most powerful God; 
He created all things in this universe out of nothing, He 
turned water into wine, so multiplying loaves of bread 
and a few fish to feed a large crowd was a piece of cake 
for Him! However, Jesus does not want to perform 
miracles alone. He desires humans to participate and 
collaborate in His miracles. Seriously! 

-    When God turned the sea into dry land and split 
the rock where water came out, when He cured 
the people bitten by the snakes…God did not do it 
alone. He requested Moses’ cooperation by telling 
him to “lift up his staff and stretch out his hand over 
the sea (Ex 14:16), command the rock to yield its 
waters (Num 20:8); make a seraph and mount it on 
a pole (Num 21:8).” 

-    When God healed Naaman of leprosy, He needed 
the man to work together with Him by telling him to 
go down and plunge himself into the Jordan seven 
times (2Ki 5:14). 

-    When Jesus performed the miracle of the 
multiplication of the loaves, Jesus needed people to 
work in partnership with Him. He uses five loaves 
and two fish from the disciples (Mt 14:18). 

In short, God has, and is still performing many 
miracles in this world, and He is still in need of our 
collaboration. Without the cooperation of the disciples, 
and the lacking in love and generosity, miracles will 
hardly happen. 

Do you want Jesus to continue performing miracles for 
you? If yes, please strive your best to cooperate with 
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THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG GIÁO LÝ VIỆT NGỮ 
GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LAVANG

[1]   Vì tình hình dịch bệnh nên trường GL/VN vẫn tiếp tục học 
online cho đến sang năm 2021.  Quý Phụ Huynh chỉ đóng tiền 
mua sách mà thôi.
 
[2]  Văn phòng trường GL/VN đã gởi phiếu điểm cùng đơn ghi 
danh cho học sinh cũ, cũng như học sinh mới, xin điền đơn theo 
hướng dẫn kèm theo các đơn.  Để giúp cho chương trình học 
online thu được kết quả tốt hơn, nhà trường chúng tôi kêu gọi 
quý phụ huynh điền thêm “email” để nhà trường, nhất là quý 
giảng viên sẽ dễ dàng liên lạc về bài học và bài làm ở nhà của 
HS.
 
[3]   Bắt đầu niên khóa 2020-2021 trường GL/VN sẽ dọn về 
nhà thờ mới ở địa chỉ: 11731 SE Stevens Rd. Happy Valley, OR 
97086. 
 
Chân thành cám ơn quý phụ huynh học sinh đã luôn cộng tác 
với nhà trường chúng tôi trong chương trình giáo dục Giáo Lý 
Công Giáo cũng như Văn Hoá, Lịch Sử và tiếng Việt ngỏ hầu 
đào tạo thế hệ con cháu chúng ta luôn sống xứng đáng một 
người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại.”

1.   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.

2.   Địa điểm xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Y tế Hạt 
Đông. Nghĩ rằng bạn có thể có COVID-19? Coronavirus đang 
gia tăng và thử nghiệm hiện đang có sẵn rộng rãi hơn. Nếu bạn 
có triệu chứng và không có bác sĩ, bạn có thể được kiểm tra 
miễn phí tại Trung tâm Y tế Hạt East East, Thứ Hai và Thứ 
Năm, 9:30 sáng - 4:30 chiều. Bảo hiểm không bắt buộc.

Gọi 503-988-8939 để lấy hẹn.
Thử nghiệm COVID-19 cũng có sẵn tại các địa điểm lái xe khác 
xung quanh Hạt Multnomah. Thêm chi tiết: https://multco.us/
nigs-coronavirus-covid-19/covid-19-testing

COVID-19 Test Site at East County Health Center. Think 
you might have COVID-19? Coronavirus is on the rise and 
testing is now more widely available. If you have symptoms 
and don’t have a doctor, you can get tested for no cost at the 
Health Department’s East County Health Center, Monday and 
Thursday, 9:30am - 4:30pm. Insurance not required.

Call 503-988-8939 for appointment.
COVID-19 testing is also available at other drive-up locations 
around Multnomah County. More details: https://multco.us/
novel-coronavirus-covid-19/covid-19-testing

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 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:

ÔNG GIOAN BAOTIXITA HUỲNH VĂN VINH
Sinh ngày 01 tháng 1 năm 1955, tại Vũng Tàu - Việt Nam Đã 

An Nghỉ trong Chúa lúc 4 giờ 45 chiều 
ngày 26 tháng 7 năm 2020,tại Aloha, Oregon, USA 

Hưởng thọ 65 tuổi

ÔNG RAYMONDO DƯƠNG CÔNG BÌNH
Sinh ngày 14 tháng 3 năm 1940, tại Trà Vinh, Việt Nam

Đã được Chúa gọi về Nhà Cha  lúc 12:10 sáng 
ngày 29 tháng 7 năm 2020 tại Longview, WA - USA  

Hưởng thọ 80 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 
Gioan Baotixita và Raymondo về hưởng Nhan Thánh Chúa trên 
quê Trời.
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3 - 8
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4 - 8

Thöù Tö 
5 - 8

Thöù Naêm
6 - 8

Thöù Saùu 
7 - 8

Thöù Baûy 
8 - 8

Chuùa Nhaät 
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Chúa Nhật Thứ 
18 QN

Thánh lễ trực 
tuyến 

9:00AM

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:30AM

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:30AM
Thánh Gioan 
Vianney, Lm

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:30AM
Cung hiến Đền 
thờ Đức Bà Cả

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:30AM
Chúa Giêsu Hiển 

Dung

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:30AM
Thánh Sixtus II, 

Gm

Thánh lễ trực 
tuyến 

7:30AM
Thánh Đa Minh, 

Lm

Chúa Nhật Thứ 
19 QN

Thánh lễ trực 
tuyến 

9:00AM

LÒCH COÂNG GIAÙO TUAÀN NAØY

06/8/1986 Nguyên Hung Don
16/8/1987 Peter Khanh Vu
01/8/1998 Soukhith Mounsaveng
08/8/1998 Khanh Trang K. Lương
24/8/1991 Pham Huu Hoat
26/8/1992 Nguyen H. Van
02/8/1993 Nguyen Dung
20/8/1994 Trần Thị Tư
07/8/1995 Ngô Ngọc Tảo
09/8/1997 Nguyễn Văn Chuyên
08/8/1998 KhTrang K. Lương
21/8/1999 Maria Nguyễn Thị Hương
02/8/2000 Antôn Đỗ Văn Trọng
07/8/2001 Peter Vũ Quốc Khánh
17/8/2001 Maria Phạm T Loan
27/8/2003 Micae Ng. Văn Chất
13/8/2007 Mattheu Hoàng Vũ
17/8/2007 Maria Phan Thị Hồng Sương
31/8/2007 Maria Tô Thị Ngọt

GIAÙO XÖÙ TÖÔÛNG NHÔÙ THAÙNG 8
06/8/2009 Têrêsa Phạm Thị Thiên
15/8/2008 Vũ Văn Nguyên
20/8/2009 Yvonne Tran
24/8/2010 Đào Ngọc Duy
03/8/2012 Nguyễn Đức Nhơn
31/8/2012 Nguyễn Khiết
05/8/2013 Giuse Trần Hùng Cường
08/8/2014 Giuse Đinh Văn Vinh
02/8/2014 Maria Nguyễn Bùi Nhài
13/8/2014 Giuse Đỗ Viết Phước
08/8/2015 Giuse Hoàng Văn Kiểm
08//8/2016 Maria Nguyễn Thị Trãi
20/8/2016 Hilariô Nguyễn Hữu Thanh
22/8/2016 Phêrô Nguyễn Văn Toàn
01/8/2018 Giuse Nguyễn Minh Cảnh
07/8/2018 Phêrô Vũ Văn Ân
08/8/2018 Maria Vũ Thị Nghĩ

Lễ Chúa Nhật           Quỹ Thiết Kế          Niên Liễm                   Tổng Cộng
  



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?
• 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.
- Bảo hiểm Răng / Mắt, nhập viện, Ung thư, chăm sóc ngắn và dài hạn.

Xin liên lạc: TINA VANPHUNG 
503-446-4643

Principal Broker at Insurance Resources NW
Tina@insuranceresourcesnw.com

14050 SW Pacific Hwy Ste. 104        8035 SE Holgate Blvd.
   Portland, OR 97224     Portland, OR 97206

                               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...”

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.

THẺ MUA SẮM, ĐI CHỢ VÀ ĐIỆN THOẠI
  - 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 . . .

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.

Văn Phòng Bác Sĩ Nhi Khoa
NORTHERN PEDIATRICS

9243 NE Glisan St.
Portland, OR. 97220
503.255-1432
Northernpdx.com

 � Chuyên chăm sóc sức khỏe cho các em từ tuổi sơ sinh 
     đến trưởng thành

 � Theo dõi và điều trị các chứng bệnh của trẻ em và 
     thanh thiếu niên.

 � Nhận hầu hết các bảo hiểm y tế.
 � Văn phòng có nhận làm test COVID-19
 � Follow us on Facebook and Twitter @NorthernPDX

Ánh Linh Hoàng, MD



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


