
Chúa Nhật Thứ 27 Quanh Năm - Năm B Ngày 3 - 10 - 2021
“HÃY ĐỂ CÁC TRẺ EM ĐẾN VỚI TA, ĐỪNG NGĂN CẤM CHÚNG!”

•   “Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. 
Nhưng các môn đệ la rầy chúng” (Mc 10:13).

Ngày xưa, các môn đệ đã ngăn cấm các trẻ em đến với Chúa Giê-su qua việc 
la rầy chúng mà thôi.  Còn ngày hôm nay, người ta ngăn cấm trẻ em đến với 
Chúa bằng nhiều kiểu, và bằng cách khác nhau lắm, ví dụ:

•  Đang lúc giảng, thấy có một em nhỏ la hét, chạy nhảy ở cuối nhà thờ, cha 
Jos liền ngưng lại, nhăn nhó, tỏ thái độ bực bội và nói lớn: “Sao cứ để cho nó 
chạy nhảy lung tung, khóc lóc, la hét, ồn ào như vậy?  Tôi không thể nào tập 
trung để giảng được !” Thế là cha mẹ bế đứa nhỏ bước ra khỏi nhà thờ và từ 
đó không thấy họ quay trở lại nhà thờ nữa.     

•  Người Công Giáo đi lễ hàng tuần, thường xuyên nghe những lời Giáo Huấn 
của Giáo Hội về vấn đề bảo vệ sự sống, phải bảo vệ các thai nhi vô tội … 
nhưng họ lại ủng hộ, đóng góp tài chánh, cắm những bảng cổ động trước sân 
cỏ, và bỏ phiếu cho những chính trị gia có lập trường và có chủ trương phò 
phá thai, dùng tiền thuế của dân để chi trả cho các dịch vụ phá thai …    

•   Người ta lo đi làm, lo tạo dựng thiên đàng trần thế, lo tạo dựng cơ nghiệp 
đến độ không có thời giờ để cùng với con cái đến tham dự thánh lễ Chúa 
Nhật; không có giờ đưa con cái đi học Giáo Lý, dự tĩnh tâm hay đi xưng tội 
vào những dịp mùa Vọng và mùa Chay…  

Bạn thân mến, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng mình, và còn quan 
trọng hơn thế nữa, đó là một mệnh lệnh của Chúa Giê-su: “Hãy để trẻ em đến 
với Ta, đừng ngăn cấm chúng…” (Mc 10:14).  

•   Xin ĐỪNG nhăn nhó, khó chịu hoặc buông ra những lời chê trách, những 
lời thiếu bác ái… vì thấy trẻ em ồn ào, la hét, khóc lóc hoặc chạy nhảy nô giỡn 
… ở trong nhà thờ, bởi vì nếu trẻ con không chạy nhảy, không đùa giỡn hay 
không khóc lóc … thì chúng nó là người lớn mất rồi, đâu còn phải là trẻ thơ 
nữa!  Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô cũng đã từng nói: “Trẻ con khóc, làm ồn, 
chạy bên này, chạy bên kia. Nhưng vì sao lại khó chịu khi trẻ con khóc trong 
nhà thờ và đem chúng ra khỏi nhà thờ? Tiếng khóc của trẻ em là tiếng nói của 
Chúa: đừng đem chúng ra khỏi nhà thờ.”

•  Xin ĐỪNG quá lo kiếm tiền, lo business quá đến nỗi quý vị không có giờ 
để đem con cháu của mình tới nhà thờ tham dự thánh lễ, xưng tội, tĩnh tâm và 
học hỏi Giáo Lý, chăm lo cho đời sống tâm linh.  Xin đừng để cho tiền bạc, 
của cải vật chất và những sự bận rộn của mình trở thành những chướng ngại 
vật, thành những hàng rào cản không cho con cái của mình đến với Chúa! 

•  Xin ĐỪNG vận động, quảng bá và đừng bỏ phiếu cho những ứng cử viên 
và những chính trị gia có lập trường và có chủ trương ủng hộ cho việc ngừa 
thai và phá thai, cũng ĐỪNG tiếp tay hay tham gia vào những việc phá thai 
hay triệt sản … Đó là những hành động ngăn cấm trẻ em đến với Chúa dã man 
nhất và vô nhân đạo nhất, dĩ nhiên đó là một tội nặng nhất và kinh khủng nhất!  

“HÃY ĐỂ CÁC TRẺ EM ĐẾN VỚI TA, ĐỪNG NGĂN CẤM CHÚNG!”PHỤC VỤ DÂN CHÚA
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HỌC HỎI GIÁO LÝ

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

170. What is the bond that exists between the Catholic 
Church and non-Christian religions? 
There is a bond between all peoples which comes 
especially from the common origin and end of the 
entire human race. The Catholic Church recognizes that 
whatever is good or true in other religions comes from 
God and is a refl ection of his truth. As such it can prepare 
for the acceptance of the Gospel and act as a stimulus 
toward the unity of humanity in the Church of Christ.

171. What is the meaning of the affi  rmation “Outside 
the Church there is no salvation”?

This means that all salvation comes from Christ, the 
Head, through the Church which is his body. Hence they 
cannot be saved who, knowing the Church as founded by 
Christ and necessary for salvation, would refuse to enter 
her or remain in her. At the same time, thanks to Christ 
and to his Church, those who through no fault of their 
own do not know the Gospel of Christ and his Church 
but sincerely seek God and, moved by grace, try to do his 
will as it is known through the dictates of conscience can 
attain eternal salvation.

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

170.  Liên hệ giữa Hội thánh Công giáo với các tôn 
giáo ngoài Kitô giáo như thế nào ?

Trước hết, đó là mối liên hệ về nguồn gốc và cứu cánh 
chung của toàn thể nhân loại. Hội thánh Công giáo nhìn 
nhận những gì tốt lành và chân thật trong các tôn giáo 
khác đều xuất phát từ Thiên Chúa. Đó là một tia phản 
chiếu chân lý của Ngài. Điều này có thể chuẩn bị cho 
việc đón nhận Tin Mừng và thúc đẩy đến sự hợp nhất 
nhân loại trong Hội thánh của Đức  Kitô.
 
171.Câu khẳng định “Ngoài Hội thánh không có ơn 
cứu độ” có nghĩa gì ?

Câu này muốn nói rằng ơn cứu độ xuất phát từ Đức 
Kitô-là-Đầu thông qua trung gian là Hội thánh, thân thể 
Người. Những ai biết rằng Hội thánh được Đức Kitô thiết 
lập và cần thiết cho ơn cứu độ mà không muốn bước vào 
hay không muốn gắn bó với Hội thánh, thì sẽ không được 
cứu độ. Ngoài ra, nhờ Đức Kitô và Hội thánh Người, 
những người, không vì lỗi mình mà không biết Tin Mừng 
của Đức Kitô và Hội thánh Người, nhưng chân thành đi 
tìm Thiên Chúa và dưới ảnh hưởng của ân sủng, cố gắng 
thực hiện ý Thiên Chúa qua sự hướng dẫn của lương tâm, 
vẫn có thể đạt được ơn cứu độ muôn đời.  

 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà 
ném xuống biển còn hơn” (Mc 9:42).  Chớ gì tất cả mọi người trên thế giới, nhất là bạn và tôi, đừng có ai dại dột mà 
đi làm cớ cho các trẻ em vấp phạm, hoặc ngăn cấm các trẻ em đến với Chúa qua những lời nói, qua những cách cư 
xử thiếu bác ái, thiếu tế nhị và thiếu tình người, hay qua những hành động vô nhân đạo, giết hại các thai nhi ở trong 
lòng mẹ của chúng… nhưng xin hãy cố gắng tạo điều kiện và nỗ lực giúp cho các trẻ em đến gần Chúa Giêsu, bằng 
cách  kiên nhẫn khi thấy các em nô đùa trong nhà thờ, siêng năng đưa con cái đi tham dự thánh lễ, đi xưng tội, đi học 
giáo lý…  nhờ được ở gần bên Chúa, các em sẽ trở nên giống như Ngài, các em biết thương xót, biết tha thứ, biết 
chia sẻ, biết quan tâm đến những người chung quanh, và sẽ được Chúa chúc lành.   

 Tháng 10 là tháng Mân Côi, là tháng cầu nguyện cho Phong Trào Bảo Vệ Sự Sống, chúng ta hãy siêng năng 
Lần Chuỗi Mân Côi, xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, hoán cải lòng trí những chính trị gia, các bác sĩ, y tá 
và những người đang ủng hộ hay hô hào cho việc nạo thai, phá thai, và cho cả những bà mẹ đang có ý định phá thai 
… xin cho họ ơn khôn ngoan để tất cả biết tuân thủ mệnh lệnh của Chúa Giê-su: “Hãy để trẻ em đến với Ta, đừng 
ngăn cấm chúng…” (Mc 10:14).   Thay mặt cho các em tôi xin chân thành cám ơn bạn! 

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



I

“LET THE CHILDREN COME TO ME, 
DO NOT PREVENT THEM!”

have time to bring your children to Mass, to confession, to 
attend retreats and to learn the Catechism, thus neglecting 
their spiritual life.  Please do not let money, material 
possessions and your busy-ness become obstacles or 
barriers that prevent your children from coming to God!
•   Please DO NOT rally, promote or vote for political 
candidates who are advocates for contraception and 
abortion.  DO NOT assist or engage in abortions. These 
are cruel and inhuman acts that prevent children from 
coming to God, and they are the most terrible and most 
horrible sins!

“Whoever causes one of these little ones who believe [in 
me] to sin, it would be better for him if a great millstone 
were put around his neck and he were thrown into the 
sea” (Mk 9:42).   I pray that you and all the people of 
the world will refuse to foolishly provide occasions 
that cause children to stumble; that you will refuse to 
prevent children from coming to God through words and 
deeds that are hostile, uncharitable or lacking in human 
aff ection; that you will refuse to consider the inhuman act 
of aborting a baby in its mother’s womb…instead make 
the eff ort to create opportunities to help children get 
closer to Jesus by being more patient when you see them 
playing in church; that you will be diligent in bringing 
your children to attend Mass, taking them to confession, 
and that you will make sure that they are learning 
their Catechism…by being close to Jesus, our children 
will become more like Him in being compassionate, 
understanding, forgiving, caring toward people around 
us, and be blessed by God. 

October is the month of the Holy Rosary, and it is also 
the month when we pray for Respect for Life.  Let 
us diligently pray the Rosary, that God, through the 
intercession of Blessed Mother Mary, will convert the 
minds and hearts of politicians, doctors, nurses, those 
who support or promote abortion, and all mothers who are 
considering an abortion…May the Holy Spirit give them 
all the wisdom and the courage to obey the command 
of Jesus: “Let the children come to me, do not prevent 
them…” (Mk 10:14).   On behalf of all born and unborn 
children, please accept my sincere thanks! 

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

•  “People were bringing children to him that he 
might touch them, but the disciples rebuked them” 
(Mk 10:13). 

  In the past, the disciples had prevented children from 
coming to Jesus, and He scolded them for doing so.  
Nowadays, children are still being prohibited from 
coming to Jesus in numerous ways and by many diff erent 
approaches, for example:

•  During the homily, a small child started to scream 
and run around in the back of the church. Father Jos 
immediately stopped preaching. He frowned, and in a 
loud, infuriated voice he said: “Why do you let your child 
run all over the place, crying, screaming, and creating 
such chaos? I cannot focus on my preaching!” The 
parents immediately picked up their child and rushed out 
of the church. They have not returned since that incident.
•  Catholics go to Mass weekly and frequently hear the 
teachings of the Church about the sanctity of human life 
and the protection of the unborn…and yet some people 
still support, contribute money, place campaign signs in 
front of their private homes, and cast votes for politicians 
who are advocates for abortion and the use of taxpayers’ 
money to pay for abortions… 
•  People work days and nights, so that they can build 
heaven on earth.  They work so hard to build up their 
business that they have no time to be with their children at 
Sunday Mass, no time to take their children to Catechism 
classes, to attend retreats or go to confession, especially 
during the Advent and Lenten Season…

My dear friends, the Word for today reminds us about the 
command from Jesus: “Let the children come to me; do 
not prevent them…” (Mk 10:14). Therefore:

•  Please DO NOT grumble, gripe, or speak words that 
are harsh and lacking in charity when you see children 
making noises, crying, squealing, or running around…
in church. They are merely acting like the children they 
are! Pope Francis once said: “Children cry, they are 
noisy, they don’t stop moving. Why are we irritated when 
a child is crying in church, and even insist that they must 
go out? God’s voice is in a child’s tears: they must never 
be kicked out of church.” 

•  Please DO NOT worry too much about making money, 
or be so concerned about your business that you do not 



1.   Thông báo trường Giáo Lý - Việt Ngữ
  PHHS đưa học sinh (drop-off ) ở bãi đậu xe phía 

trước cổng chính của nhà thờ và ở bãi đậu xe phía dưới 
(lower level) trước văn phòng nhà trường. GX có các 
bảng hướng dẫn và có nhân viên ANTT chỉ dẫn quý 
phụ huynh chạy xe vào phía trước sân nhà thờ hay vào 
bãi phia sau để thả các em xuống. Xin quý phụ huynh 
tuân theo quy định và hướng dẫn của ban ANTT.

  Vì sự an toàn cho các em học sinh xin quý huynh 
hay quý vị đoàn thể ban ngành và ca đoàn không đi 
vào khu vực trường học từ 8:30 AM đến 1:00 PM. Mọi 
việc cần, xin đến văn phòng ban Giáo Dục (ngay cửa 
ra vào của trường học). Phụ huynh học sinh lớp Mẫu 
Giáo xin đến văn phòng Giáo Dục để nhận bảng tên 
gắn trên áo trước khi vào lớp với con em. Nhà trường 
sẽ ngưng phát bảng tên cho phụ huynh lớp MG sau 2 
tuần đầu niên học.

  Vào giờ ăn trưa xin quý PHHS các em lớp MG 
lớp 1, lớp 2 và lớp 3 đến hội trường vì các em sẽ được 
quý sơ và giáo viên đưa lên hội trường lúc 12 giờ trưa.

  Xin quý phụ huynh đón con em sau Thánh Lễ 
1:00 PM ở ngay cuối thánh đường (hallway) 

  PHHS có trách nhiệm báo cho nhà trường biết 
nếu con em có kết quả dương tính thử nghiệm Covid 
(positive Covid test). PHHS phải báo cho nhà trường 
khi con em có các triệu chứng như ho, sốt cao, sổ mũi 
và cần giữ các em cách ly ở nhà.

  Vì sức khỏe của các em học sinh và quý thiện 
nguyện viên trong trường học ngày Chúa Nhật, xin 
quý anh, quý chú bác hút thuốc cách xa các cửa ra vào 
trường học. Cám ơn sự hy sinh của quý chú bác, quý 
anh đi ra xa trường học khi đứng hút thuốc.

2.   Họp Phụ Huynh Học Sinh: Xin mời toàn thể quý 
PHHS từ lớp MG đến lớp 5 tham dự buổi họp vào Chúa 
Nhật 3 tháng 10.  Họp đầu năm với cha Chánh xứ và ban 
Giám Hiệu, sau đó họp riêng với giảng viên.  Chương 
trình họp như sau:
+ 12:00 - 12:50 PM họp tại phòng 152/154 ở tầng dưới 
(lower level)
+ 1:00 - 1:30 PM họp với giảng viên Việt Ngữ ở lớp học
+ 1:30 - 2:00 PM họp với giảng viên Giáo Lý ở lớp học
+ Xin quý PHHS theo hướng dẫn của ban Giám Thị để 
đến phòng 152/154 và sau đó về lại các lớp học.
+ Xin quý PHHS các lớp MG, lớp 1, và lớp 2 chuẩn bị 
viết chì màu (Crayola Colored Pencil Set) để các em dùng 
trong giờ học GL-VN.
3.   Quỹ Chủng Sinh Giáo Phận: Giáo xứ sẽ có xin giỏ 
lần II cho quỹ Archdiocesan Seminarian Appeal. Xin quý 
ông bà và anh chị em quảng đại giúp đỡ.
4.   Quán Ăn GX: Quán ăn của Giáo Xứ chúng ta đã  

bắt đầu phục vụ trở lại. Xin kính mời quý ông bà anh chị 
em đến thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị quê 
hương để ủng hộ cho Giáo Xứ.  Xin chân thành cảm ơn.
6. Lễ Đoàn Knight of Columbus: Sẽ vào Chúa Nhật 
ngày 10 tháng 10 lúc 11 AM.  Xin mời các hội viên tham 
dự đông đủ

   Cám ơn 
New Orleans ngày 27 tháng 9 năm 2021
 Kính chào cha chánh xứ Đaminh, quý cha phó, 
thầy Sáu, quý Sơ, Ban Thường Vụ, quý Ân Nhân, cùng 
toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em thuộc Giáo Xứ 
Đức Mẹ Lavang.
 Con xin thay mặt cha Bề Trên hải ngoại Giuse 
Phạm Minh Văn, quý Cha, quý Thầy đang sống và làm 
việc tại Tu Viện thánh Nguyễn Duy Khang New Orleans, 
hết lòng cám ơn quý cha, thầy Sáu, quý Sơ, và cộng đoàn 
dân Chúa, đã hy sinh cầu nguyện, gọi phone thăm hỏi 
và quảng đại giúp đỡ về mặt tài chánh để chúng con có 
phương tiện tu sửa Tu Viện của chúng con vì những thiệt 
hại do cơn bão Ida gây ra vừa qua.
 Nhà Dòng chúng con luôn nhớ ơn và cầu nguyện 
cho toàn thể quý vị trong các thánh lễ và trong những 
giờ kinh nguyện. Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của 
thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, ban tràn đầy ân sủng, 
sức khỏe, niềm vui và ơn bình an xuống trên quý Cha, quý 
thầy, quý Sơ, cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị 
em.
Thân mến trong Chúa Ki-tô
LM Francis Vinh Nguyễn, SDD

.            Chúc Mừng
Toàn giáo xứ xin chúc mừng Ca đoàn Seraphim nhân 
mừng Bổn Mạng Thiên Thần Hộ Thủ. Xin chúc tất cả quý 
thành viên mừng lễ Bổn Mạng sốt sắng và vui vẻ. Cầu xin 
Thiên Chúa, qua lời cầu của Thiên Thần Hộ Thủ, ban đầy 
hồng phúc, bình an, và sức khỏe cho quý vị và gia đình.

   Phân Ưu 
Nhận được tin: 

BÀ TERESA PHẠM THỊ SEN
Sinh ngày 2 tháng 8 năm 1929 

Tại Phát Diệm, Ninh Bình, Việt Nam
Đã từ trần lúc 7:21 tối ngày 24 tháng 9 năm 2021

Tại Portland, Oregon. Hưởng Thọ 92 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 linh hồn Teresa về hưởng Nhan 
Thánh Chúa trên quê Trời.

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
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Lễ Chúa Nhật                       Niên Liễm    Tổng Cộng  

06/10/1984 Pham Van Hen
15/10/1988 Nguyen Van Kha
25/10/1993 Trần Văn Tư
31/10/1993 Nguyễn Thị Ty
21/10/1994 Rev Phaolô Lê Trung Thịnh
23/10/1994 Nguyễn Thị Khải
28/10/1996 Monica Nguyễn Thị Ngân
03/10/1997 Dương Tôn Hoàng
22/10/1997 Nguyễn Thị Tâm
05/10/2000 Dominic Trần Văn Doanh
18/10/2000 Joseph Bùi Văn Cử
22/10/2001 Maria Milessa Đặng M Hạnh
14/10/2002 Phêrô Nguyễn Văn Tý
10/10/2003 G,B, Đào Văn Lập
26/10/2003 Giuse Nguyễn Hữu Hiệp
04/10/2004 Maria Nguyễn Thị Xê
15/10/2004 Têrêsa Nguyễn Thị Tín
28/10/2004 Maria Đoàn Thị Tuyết
30/10/2004 Tôma Nguyễn Thanh Bình
30/10/2004 Tôma Nguyễn Huy Oánh
15/10/2005 Đôminicô Nguyễn Đồng
22/10/2005 Tạ Minh Triết
04/10/2007 Peter Vũ Duy Thịnh
08/10/2008 Martha Trần Thị Lành
28/10/2008 Philliphe Trần Đ Tiến
16/10/2009 Maria Nguyễn Ngọc Lan
16/10/2010 Phêrô Trần Hắc
17/10/2010 Maria Nguyễn Thị Hoàng

Chuùa Nhaät
3 - 10

Thöù Hai 
4 -10

Thöù Ba 
5 - 10

Thöù Tö 
6 -10

Thöù Naêm
7 - 10

Thöù Saùu 
8 -10

Thöù Baûy 
9 - 10

Chuùa Nhaät 
10 - 10

Thánh lễ 
trực tuyến 
9:00AM

Chúa Nhật 
27 QN

Th Francis 
Xavier Seelos, 

Lm

Thánh Bruno, 
Lm

Chầu Thánh Thể
6-6:45PM
Đức Mẹ 
Mân Côi

Chầu Thánh Thể
6-6:45PM

Thánh John 
Leonardi, Lm

Thánh lễ 
trực tuyến 
9:00AM

Chúa Nhật 
28 QN

LÒCH COÂNG GIAÙO TUAÀN NAØY
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28/10/2010 MariaTêrêsa KimChi Phạm
31/10/2011 Antôn Vũ Văn Sang
21/10/2012 Tôma Nguyễn Phú Đức
21/10/2014 Giuse Phạm văn Vân
22/10/2014 Anna Nguyễn thị Thúy
25/10/2014 Catarina Trần T. Thảo Nguyên
01/10/2015 Maria Nguyễn Thị Phi
06/10/2015 Giuse Đỗ Văn Lãnh
14/10/2015 Đôminicô Nguyễn Xuân Diệu
28/10/2015 Helen Nguyễn Thị Ngợi
29/10/2015 Phêrô Vu Yên Viên
13/10/2016 Anna Nguyễn Kim Định
23/10/2016 Annê Nguyễn Thị Trong
31/10/2016 Anna Nguyễn Hồng Thanh
12/10/2017 Phanxicô Nguyễn Văn Thẩn
22/10/2017 Giuse Văn Khiết
23/10/2017 Tôma Nguyễn Ngọc Thương
13/10/2018 Theresa Trần Thị Vân
01/10/2019 Phêrô Trần Minh Hoàng
02/10/2019 Phanxicô Xaviê Nguyễn Huy Hòa
13/10/2019 Giuse Nguyễn Danh Dự
13/10/2019 Matta Nguyễn Thị Thanh
27/10/2019 Gioan Kim Võ Phước
28/10/2019 Nguyễn Thị Tư
03/10/2020 Giacôbê Tống Văn Bá
18/10/2020 Tôma Nguyễn Văn Ngữ
24/10/2020  Giuse Phạm Chí Toàn

DANH SÁCH QUÝ PHỤ HUYNH GIÚP ĂN TRƯA
Ngày 10 tháng 10 năm 2021

Từ 11:30am đến 1:30pm

1. Nguyễn Văn Can
2. Nguyễn Thanh Canny
3. Lê Đăng Cao
4. Lý Trọng Hạnh
5. Nguyễn Ngọc Hoàng
6. Nguyễn Joseph Hoàng
7. Nguyễn Phước Hoàng
8. Trần Mạnh Hùng
9. Nguyễn Quốc Jeff 
10. Trịnh Trung Kenny
11. Đặng Quốc Minh Anh
12. Lê Duy Nghĩa
13. Nguyễn Vĩnh Thanh

14. Đỗ Hữu ThiệnDANH SÁCH QUÝ PHỤ HUYNH GIÚP ĂN TRƯA
Ngày 10 tháng 10 năm 2021


