
Chúa Nhật Thứ 6 Phục Sinh - Năm B Ngày 9 - 5 - 2021
YÊU NHƯ CHÚA YÊU

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh 
em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34). Bạn có 
biết yêu như Chúa yêu là yêu như thế nào không? 

Qua các sách Tin Mừng, tôi thấy muốn yêu như Chúa yêu thì tình yêu của chúng 
mình phải có ít nhất ba yếu tố này: CHẤP NHẬN – KIÊN NHẪN & QUAN 
TÂM. Khi tình yêu của chúng mình có đủ 3 yếu tố này, thì lúc đó là bạn và tôi 
yêu như Chúa yêu đấy! 

CHẤP NHẬN: Chúa Giêsu đã chấp nhận tất cả những cái hay cũng như những 
cái dở, những tính tốt và những sự bất toàn và yếu đuối của các môn đệ. Ví dụ, 
Phêrô là một con người bốc đồng, huênh hoang, và kiêu ngạo: “Dầu tất cả có 
vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” (Mt 26:33). 
Hay Gio-an và Gia-cô-bê là hai con người tham chức hám quyền, đam mê danh 
vọng… “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một 
người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10:37). 

KIÊN NHẪN: Khi các môn không hiểu những dụ ngôn, Ngài không la mắng, 
không chê bai, không khinh thường, nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì 
Người [mới]giải nghĩa hết cho họ hiểu (Mc 4:34). Khi thấy các môn đệ cứng 
lòng, không tin vào lời của những phụ nữ, lại còn dám cho là chuyện vớ vẩn (Lc 
24:11), Chúa Giêsu đã không nổi nóng, cũng không la mắng nhưng chỉ hỏi: “Sao 
lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ 
xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” (Lc 24:38-39). 

QUAN TÂM: Chúa Giêsu quan tâm đến sức khoẻ của các môn đệ: “Người bảo 
các ông: ‘Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi 
đôi chút.’ Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì 
giờ ăn uống nữa” (Mc 6:31). Và của dân chúng: “Thầy chạnh lòng thương đám 
đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không 
muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường” (Mt 15:32). 

Nếu bạn đồng ý với tôi rằng, yêu như Chúa yêu là phải chấp nhận tất cả những ưu 
khuyết điểm, phải kiên nhẫn, và phải biết quan tâm đến những nhu cầu của người 
mình yêu…thì bạn và tôi hãy cố gắng noi gương bắt chước Chúa Giêsu: 

CHẤP NHẬN: Chúng mình hãy chấp nhận những ưu khuyết điểm của ông bà, 
cha mẹ, vợ chồng, con cái, của các giám mục, của các linh mục, của bề trên, của 
bề dưới... 

•   Chín người thì mười ý. Tính tình mỗi người khác nhau, không ai giống ai 
cả. Xin hãy chấp nhận cái hay cũng như cái dở, cái giỏi cũng như cái dốt, cái 
xấu cũng như cái đẹp...của tha nhân. 
•   Sinh, bệnh, lão, tử, ai ai cũng phải trải qua cái tứ khổ này, và khi về già, thì 
tâm lý và thể lý cũng như diện mạo của cha mẹ, của vợ chồng…sẽ thay đổi. 
Xin hãy chịu khó chấp nhận những sự thay đổi của nhau! 

KIÊN NHẪN: Bạn và tôi cũng hãy noi gương bắt chước Chúa Giêsu: 
•   Kiên nhẫn khi giáo dục, hướng dẫn, và dạy dỗ các thanh thiếu niên, đừng 
nản chí, đừng thất vọng hay bỏ cuộc… 
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CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRỰC TUYẾN 
THỨ HAI – THỨ BẢY:

• 7:30am: Thánh Lễ sáng
• 6:00pm – 6:45pm: Chầu Thánh Thể 
 (Thứ Năm & Thứ Sáu)

CHÚA NHẬT:
• 7:00am: Thánh Lễ 1 (Nhà Thờ Lớn)
• 9:00am: Thánh Lễ 2 (Nhà Thờ lớn) 
 & Thánh Lễ 3 (Nhà Nguyện)
• 11:00am: Thánh Lễ 4 (Nhà Thờ lớn) 
 & Thánh Lễ 5 (Nhà Nguyện)
• 1:00pm: Thánh Lễ 6 (Nhà Thờ lớn)
• 5:00pm: Thánh Lễ 7 (Nhà Thờ Lớn)
• 7:00pm: Thánh Lễ 8 (Nhà Thờ lớn) 

GIẢI TỘI:

Thứ Hai - Thứ Bảy: 6:0pm-6:45pm

RỬA TỘI:

4:30 pm: Thứ Bảy Đầu Tháng (Nhà Nguyện)
(Ghi danh trước 3 tuần)

Hôn Phối (Ghi danh trước 6 tháng)

XỨC DẦU
971-506-6019 ( Để lời nhắn )

Thăm Viếng Bệnh Nhân: 503-515-9542
Website: www.gxlavangoregon.com
www.facebook.com/giaoxuLavang

Trường Giáo Lý & Việt Ngữ
Chúa Nhật: 9:00am - 2:00pm

Nhà Quàn Địa Phận:
(503) 659-1350

( xin đọc tiếp trang 2 )



•   Kiên nhẫn trước những tính hư nết xấu, trước những sự bất toàn của con cái, của cháu chắt, của chồng, của vợ, của 
hàng giáo phẩm, hàng giáo sĩ và tu sĩ… 
•   Kiên nhẫn khi gặp những chống đối những sự bất đồng gây ra từ những người trong gia đình, trong dòng tu, trong 
giáo xứ… 

QUAN TÂM: Xin hãy quan tâm đến tha nhân, bắt đầu từ những người trong gia đình của mình: 
•   Thường xuyên đến thăm hỏi, an ủi, động viên, và giúp đỡ cho ông bà, cha mẹ và những người già yếu…đưa các ngài 
đi nhà thờ dự lễ, đọc kinh, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, làm vệ sinh nhà cửa, cắt cỏ… 
•   Gửi quà cáp, gửi tiền, đi ủy lạo, giúp đỡ cho những trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, những người khiếm thị, những 
người nghèo khổ, túng thiếu, lâm nạn… 
•   Tích cực tham gia vào những công việc chung của giáo xứ, làm việc thiện nguyện, nấu ăn, làm vệ sinh, giữ gìn trật 
tự, cắt cỏ, dạy giáo lý, dạy Việt Ngữ… 

Yêu như Chúa yêu có dễ không vậy bạn? Không dễ một chút nào cả, bởi vì cái tôi và cái tính ích kỷ cũng như tính tự ái 
trong mỗi người chúng mình thì to lớn và kềnh càng lắm! Chúng mình cần Thiên Chúa ban ơn giúp sức, đó là điều kiện 
tiên quyết! Nếu bạn và tôi biết cậy dựa vào ơn Chúa, liên lỉ cầu nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức cho, thì chắc chắn 
chuyện yêu người như Chúa yêu sẽ không khó như mình nghĩ đâu bởi vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể 
làm được (Lc 1:37). Xin hãy cố gắng yêu thương nhau như Chúa yêu bằng cách chấp nhận nhau, kiên nhẫn với nhau và 
quan tâm tới nhau, nhờ vậy gia đình, cộng đoàn dòng tu và giáo xứ của chúng mình sẽ sống an bình và hạnh phúc hơn. 
Hôm nay cũng là ngày Hiền Mẫu, xin Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, qua bàn tay nhân ái 
của Mẹ Maria, chúc lành, ban bình an, và sức khỏe cho tất cả các bà mẹ. Xin cho các bà mẹ nhận được thật nhiều niềm 
vui và cảm nhận được tình yêu của con cái dành cho các bà, không phải chỉ có trong ngày Lễ Hiền Mẫu nhưng trong mọi 
ngày của các bà. Happy Mother’s Day!

LM Đaminh Phạm Tĩnh, SDD          www.chatinh.org / www.nhachua.org
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7:30AM
 Đức Mẹ Fatima
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Tông Đồ
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9:00AM
Chúa Nhật Lễ 
Thăng Thiên

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
30/5/2020 Maria Nguyễn Thị Riềm

Lễ Chúa Nhật           Quán Ăn             Quỹ Thiết Kế          Niên Niễm             Tổng Cộng    
  $8,365.00           $5,270.00                $4,310.00              $2,900.00               $20,845.00



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

“I give you a new commandment: love one another. As I 

have loved you, so you also should love one another” (Jn 
13:34).   Do you know what it means to love others as God 
loves us?  
 

Through the Gospels, I realize that to love as God loves, 
then our loves must embrace at least these three 
characteristics: ENDURANCE – PATIENCE & 
COMPASSION. When our loves embody these three traits, 
that is when we love others as God loves us!  
 

ENDURANCE: Jesus accepted the good and bad, virtuous 
imperfections and weaknesses of the disciples. For instance, 
Peter is an impulsive, boastful, and arrogant man: “Though 
all may have their faith in you shaken, mine will never be” 
(Mt 26:33).  đam mê danh vọng Besides, John and James 
are two people who are hungry for power and ambitious… 
“Grant that in your glory we may sit one at your right and 
the other at your left” (Mk 10:37). 
  

PATIENCE:   When the disciples did not understand the 
parables, Jesus did not scold, ridicule, or despise them, but 
to his own disciples, he explained everything in private. (Mk 
4:34).  When he perceived that the disciples’ hearts were 
hardened, they did not believe the words of the women, thus 
supposed their story seemed like nonsense (Lk 24:11), Jesus 
was neither infuriated nor reproached, but he asked: “Why 
do questions arise in your hearts? Look at my hands and my 
feet, that it is I myself. Touch me and see, because a ghost 
does not have flesh and bones as you can see I have?” (Lk 
24:38-39).  
 

COMPASSIONATE: Jesus concerned about the well-being 
of the disciples: “He said to them: ‘Come away by 
yourselves to a deserted place and rest awhile.’  People 
were coming and going in great numbers, and they had no 
opportunity even to eat” (Mk 6:31).  And the crowd: “My 
heart is moved with pity for the crowd, for they have been 
with me now for three days and have nothing to eat. I do not 
want to send them away hungry, for fear they may collapse 
on the way” (Mt 15:32). 
 

If you agree with me, to love as God loves is to accept all 
the strengths and weaknesses, to be patient, and be attentive 
to/mindful of the needs of our loved one…then we must 
imitate the exemplars of Jesus:  
 

ENDURANCE: Let us accept and endure the pros and cons 
of our grandparents, parents, spouses, children, bishops, 
priests, superiors, and peers… 
• Chín người thì mười ý – So many men, so many 

minds. Everyone's temperament/personality is 
different; no one is the same. Please accept the pros 
and cons, good and bad, repulsiveness and beauty...of 
others. 

• Sinh, bệnh, lão, tử - Birth, sickness, old age, death: 
everyone must undergo these quad-miseries, and as 
we grow older, both psychological and physical well-
being, as well as the appearance of our parents, 
spouses...will change. Please ease off and endure 
each’s other circumstances!  

 

PATIENT:  We should imitate Jesus:  

PATIENT:  We should imitate Jesus:  
• Be patient in teaching, guiding, and educating young 

people, do not be discouraged, despair, or 
relinquish...    

• Be patient with bad habits/behaviors, imperfections 
of our children, grandchildren, spouse, ecclesiastical, 
clergy, and consecrated men/women... 

• Be patient when going through/facing conflicts, a 
crisis caused by family members, religious 
community, parish… 

 

COMPASSIONATE: Please being empathetic and showing 
concern for others; begin with your family members: 
• Regularly visit, reassurance, encourage and assist 

grandparents, parents, and the elderly…take them to 
church for Mass, prayer, take time for grocery 
shopping, cooking, laundry, cleaning, and mowing 
grasses… 

• Send gifts, money to support orphans, children with 
disabilities, the visually impaired, the poor, destitute, 
and those who are wounded... 

• Actively participate in the collective work of the 
parish, do volunteering work such as cooking, 
cleaning, school safety and security, mowing grasses, 
teaching catechism and Vietnamese language... 

 

Is it easy to love as God loves?  Definitely not, because our 
ego, greediness, and pride that lies in each of us are huge 
and cumbersome! We need God to help us; that is a 
prerequisite! If we rely on God's grace, pray unceasingly 
for God to strengthen us, then surely, love others as God 
will not be as difficult as we imagine because for nothing 
will be impossible for God (Lk 1:37).  Please strive your 
best to love one another as God loves by bearing one 
another, being patient with each other, and caring for one 
another; by doing so, our families, religious, and parish 
communities will live a more peaceful and happy life. 
 

Today is also Mother’s Day.  May the Risen Christ, who is 
now seated at the Father's right hand, and His Blessed 
Mother Mary bless and grant peace and health to all 
mothers.  May every mother be filled with the joy of 
knowing the love that their children have for them, not only 
on Mother's Day but every day of their lives. Happy 
Mother’s Day! 
 

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

 

Love One Another As 

God  
Has Loved Us 



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

Chúc Mừng
Quý Cha, quý Sơ, Hội Đồng Giáo Xứ và toàn thể 
Cộng Đoàn Dân Chúa xin chúc mừng các em lãnh 
nhận Bí Tích Thêm Sức. Xin Chúa chúc lành và 
gìn giữ cho các em luôn ngoan ngoãn và sống 

đẹp lòng Chúa.

RAO HÔN PHỐI LẦN 
III

Anh Giuse Đặng Quốc Minh Hòa, con ông 
Gioan Baotixita Đặng Văn Vinh và bà Anna 

Nguyễn Thị Hương, hiện thuộc Giáo Xứ Đức 
Mẹ Lavang Portland, Oregon.  

Xin kết hôn với Chị Anna Hoàng Thạch Thảo, 
con ông Giuse Hoàng Minh Thiệu và bà Maria 

Phạm Thị Thanh Nga, hiện thuộc Giáo Xứ 
Đức Mẹ Lavang Portland, Oregon.  

RAO HÔN PHỐI LẦN II

Anh Kevin Nakhonexay, con ông Tom 
Nakhonexay và bà Khing Nakhonexay, 

hiện sống tại thành phố Beaverton, Oregon.  

Xin kết hôn với Chị Vũ MyKy Vicky, con ông 
Vũ Văn Cẩn và bà Nguyễn Thị Phượng, hiện 

thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Portland, 
Oregon.  

Ai biết những đôi hôn phối có tên trên đây có mắc ngăn trở, chiếu theo Giáo Luật, phải trình cho Cha Chánh Xứ.

    

      SEEK THINGS ABOVE

He is Risen! Alleluia. Greetings from Mount Angel Abbey. 
May you be filled with Easter Joy in the knowledge of the 
Resurrection as we await the Lord’s Return in Glory.
 
We all have persevered through the COVID-19 pandemic 
for over a year now. Our prayer is that the vaccinations 
will bring about an end to the pandemic. All of us have 
had to adapt to the situation the best we can under the 
mandated restrictions and we have learned new skills 
and methods in ministering to the People of God and in 
spreading the Good News.

 
The Saint Benedict Guesthouse and Retreat Center at 
Mount Angel Abbey has been open since last July while 
adapting to the situation. Masks and social distancing are 
the norm while limiting the number of people occupying 
the various meeting rooms and the Dining Room.
 
Despite the limitations we continue to offer the Come and 
See Monastic Discernment Retreats. We conduct them 
ON-SITE and ONLINE simultaneously. The virus cannot 
stop the Holy Spirit from calling men to the monastic life.
 
I ask your help in promoting our upcoming retreat by 
including the attached announcement in your bulletin, 
both paper and electronic versions, and to post a copy of 
the attached flyer where it can be seen by men visiting 
your parish facilities.
 
Thank You and God Bless. Be assured of the prayers of 
the Mount Angel Monks to protect and sustain you.
 
Sincerely yours in Christ,

Father Odo Recker, O.S.B.
Director of Monastic Vocations

Mount Angel Abbey
1 Abbey Drive, Saint Benedict, OR 97373

503.881.8919
vocation@mtangel.edu
mountangelabbey.org



For information or to register: 
Fr. Odo Recker, OSB, Vocation Director  |  503.881.8919  |  vocation@mtangel.edu

The Benedictine monks of Mount Angel Abbey invite you to a free

Discernment Retreat
June 18-20, 2021

for men considering the priesthood or brotherhood in the religious life.
The retreat will be at the monastery and available for online participation.

mountangelabbey.org



Teresa Hanh Nguyen
Sr. Loan Officer  NMLS#: 1954823

(971) 678 – 0056
teresa.nguyen@mottomortgage.com

Mottomortgagepriority.com
MOTTO MORTGAGE  PRIORITY 

9123 SE St. Helen St. Clackamas OR 97015

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 . . .

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
4100 NE 122nd Ave
Portland, OR 97230

(503) 275-3542
(503) 275-6921

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


