
 

 

 

 

 

      Chiropractic Center 
        

 
 

       

 

Khai Thuế và Dịch Vụ Kế Toán 
   B & V Inc.          

 Belinda Bo Chang, CPA 

 

 

5434 South Tacoma Way 

Tacoma, WA 98409 

253-475-6165 

http://www.phovandv.com 

No MSG  (Hoàn toàn không bột ngọt) 

PHỞ - CƠM – BÚN 
Mở cửa 7 ngày: 

Thứ Hai – Thứ Bảy 10AM-9PM,Chủ Nhật 10AM-7PM 

 

 Thuế cho công ty tư nhân, thuế liên bang và thuế tiểu 

bang cho tổ hợp 

 Dịch vụ giữ sổ sách kế toán và lương bổng cho công tỵ  

 Đaị diện công ty khi sở thuế kiểm toán sổ sách 

Trong Siêu Thị Á Dông (East Asia Market) 

    602 S. 38th St. Tacoma, WA (253) 671-4142 

 LẤY LẠI TIỀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NHIỀU HƠN 

 

USVNTech.net 
Hotline: +84.898.444.959  

(zalo/viber) 

Bảo vệ độc quyền thương hiệu 

Top Google Search 

Sở hữu một website chuyên nghiệp, hiện  

đại, và bảo mật theo chuẩn Hoa Kỳ 

Quản lý kinh doanh một cách tiết kiệm,  

hiệu quả bằng smartphone 

Nhân dịp Xuân 2019, ưu đãi cực sốc  

50% off cho tất cả các dịch vụ. 

 

 

 
 

 

 

 

3826 So.  Yakima Ave 
Tacoma, WA 98418 

Thân mời quý đồng hương 

 

 

UY TÍN – LÂU NĂM – KỶ LƯỠNG 
Free Estimate – Giá cả phải chăng    

 Remodel A-Z 

 Làm thêm, phòng - Làm sàn nhà 

 Thay mái nhà, siding,sổ 

 Nhận tất cả các việc lớn nhỏ 

 
 

Cần tuyển người làm việc, lương từ $18 - $35 / giờ 

PN  CONSTRUCTION 

31830 Pacific Hwy S 
Federal Way, WA 98003 

Phone: (253) 945-6294 
Thứ Ba – Chúa Nhật: 10am – 9:30pm 

Đặc biệt: phở, cơm sườn nướng, bún 

thịt nướng, bún măng vịt, canh chua cá 

kho tộ, chè 3 màu. 

Vietnamese Cuisine 
 

 
Vinh Bui 
Case Manager 
vinhbui@comcast.net 
 
 
 

Immigration. Personal Injury. SSD/SSI 
 
331 Andover Park E, Suite 310 
Tukwilla, WA 98188 

 

B & A International Food 
3918 E Portland Ave 
Tacoma, WA 98404 

(Under New Management) 

 Thịt, cá, và hải sản tươi sống 

 Trái cây, rau tươi đủ loại 

 Đầy đủ các thực phẩm Á Đông 

 Có đồ sale, giá đặc biệt hang tuần 

Mở cửa 7 ngày trong tuần Từ 8 am đến 8 pm 

 Hân hạnh kính mời quý đồng hương 

 

 

 

 

 

 

Thắng Vũ 
Designated  

Broker  

 

 

 

 

 

 
International Food & Gifts 

 602 South 38th Street             Tel: (253) 473-3799 

 Tacoma, Washington 98418       Fax:(253) 473-0412 

 

 

Đồ Chay – Bánh Mì Thịt Nướng 

Cà phê Việt Pháp – Kem Chuối Chiên 
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Huê Nguyễn 

 
Cell:     253-227-1928  
Office:  253-565-3683  
Fax:      253-301-2954 
E-mail: huen03@yahoo.com 

DOVE REALTY, Inc. 

2633 Louise St. W 

University Place, WA 98466 
Chuyên mua bán bất động sản. 

Xin gọi Huê.  Tận tâm - Uy tín - 

Chuyên nghiệp - Full Time - BONUS 

 

 

 

Xin Liên Lạc Phương 206-488-7322 

 

 

 

Better Properties 
4108 S M St 

Tacoma, WA 98418 

253-906-5986 Cell 

253-507-7466 Fax 
thangv630@gmail.com 

 

3803 S. Yakima Ave. Tacoma WA 98418 
(Kế bên nhà hang Viễn Đông) 

Giờ Làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 
10am – 6pm 

 

Khi bị tai nạn, xin gọi ngay: 

Bác Sĩ Nguyễn Hân & Nguyễn Hảo D.C 

Phone: 206-673-0199 
Bác Sĩ Nguyễn Vũ Huy Tưỡng D.C 

Phone: 425-772-0251 

 

 

NGUYEN LAW FIRM, PLLC 

  

Tel: 253-310-7913 

        253-273-2785 

Fax: 206-577-5036 

 

 

$69 

Exam 

Xray 

 

$79 

Trám 

Bạc 
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SỐ: 893 

 

Lễ Chúa Nhật 5 Quanh Năm  

Ngày 10/02/2019 

7025 S. Park Ave, Tacoma, WA 98408 
www.cdgiusetacoma.org 

https://www.facebook.com/stanntacoma/ 

 

Nha Khoa Tổng Quát / 
Cấy Răng / Niềng Răng 
Không Cần Nhổ Răng / 
Nhức Đầu Kinh Niên , 
Đau Cổ, Đau Vai, Lưng, 
Ù Tai, Chóng Mặt, Hàm 
không mở lớn, Hàm có 
tiếng động khi mở lớn 
(do đau quai hàm) 

 

Văn phòng có nhân viên ngân 

hàng làm việc trực tiếp với quý 

vị để mượn tiền mua nhà 

We are hiring and training agent 
 

Ban Mục Vụ Cộng Đoàn: 

 Tổng Quát: 
 Phaolô  Đào Văn Khoa  (253) 973-8281 

 Ngoại Vụ:  
 Đa Minh  

 Trần Minh Lương          (206) 715-3185 

 Kế Hoạch & Tài Chánh:  
 Anna Maria  

 Trần Thị Minh Nghĩa     (253) 583 6703 

 Anna  Chung Thái Vân  (253) 226-5102 

 Ban Giáo Lý Giới Trẻ:  

 Phêrô Phạm Tấn Phúc  (253) 226-0157 

 Ban Văn Hóa:  
 Philiphê  Lê Ba       (253) 223-9573 

 Ban Xã Hội:  
 Maria Trần Thy Minh   (253) 761-7691 

 Ban An Ninh:  
 Phaolô Trần Thế Phú   (253) 970-5075 

 Liên Lạc Giáo Khu:  

Antôn Nguyễn Tư Sinh  (253) 223-7023 

 Sinh Hoạt & Diễn Nguyện: 
Vincente  

Chu Minh Thiên              (253) 314-1184 

 Thông Tin Kỹ Thuật:  
Phaolô Nguyễn Phúc      (253) 279-0189 

Phaolô Chung Vũ           (253) 223-6485 

 Thông Tin Phụng Vụ:  

Phaolô Đỗ Xuân Phong  (480) 227-4424 

 Liên Lạc Phụ Huynh/Trợ Tá: 

Giuse Vũ Quang Hùng   (253) 503 9408 
 

 Ban Âm Thanh Ánh Sáng:  
Luca  

Dương Nghiệp Hưng     (206) 403-5810 

Ban Ngành & Hội Đoàn:  

 Giúp Lễ:   

Vincente  

Chu Minh Thiên            (253) 314-1184 

 Thừa Tác Viên Lời Chúa:   

Ysavê Phan Thị Lý         (253) 226-0714 

 Phòng Thánh:  

Vincente Đỗ Quyên      (253) 651-2439 

Đaminh Đinh Châu        (253) 267-8261 

 Thừa Tác Viên Thánh Thể: 

 Vincente  

Chu Minh Tân                (253) 343-2429 

 Dâng Lễ Vật:  
Maria Ngô Thị Đào        (253) 588-2887 
 Ca Đoàn Emmanuel:  

Têrêsa  

 Vũ Thị Kim Thu           (253) 970-9295 

 Ca Đoàn CTTĐVN:  

Phêrô Nguyễn Huê         (253) 227-1928 

 Ca Đoàn Têrêsa Calcutta 

Phêrô Vũ Quốc Thắng   (253) 906-5986 

 Đoàn TNTT Têrêsa:  

Maria  

Đoàn Thị Bảo Trân        (253) 886-7268 

 Hội Con Đức Mẹ:  

Anna Đoàn Thị Tư      (253) 394-8166 

 Hội Con Thánh Cả Giuse:  

Martino  

Nguyễn Ngọc Tâm      (253) 686 4667 

 Hội Lêgiô Maria:  

Clara  

Huỳnh Thị Quốc Hảo   (253) 472-2162 

 Hội Tông Đồ Cầu Nguyện:  

 Phêrô Đoàn Nông        (253) 472-6102  

 Hội Thánh Linh:  

Antôn Nguyễn Phụng   (253) 229-8945 

Giáo Khu: 

 GK  Anna:   

Vincente  

Chu Minh Chính            (253) 228-6678 

 GK GioaKim:  

Phêrô Nguyễn Văn Lâm (253) 260-8664 

 GK Giacôbê:  

Phanxicô Xaviê 

Nguyễn Văn Vĩnh          (253) 394-1057 

 GK Thiên Thần Micae:  

Đaminh  

Nguyễn Văn Cường       (253) 224-5158 

 GK Vinh Sơn Liêm:  

Giuse Trần Văn Lý         (253) 307-3982 

 GK Các Thánh:  

 Maria Đỗ Wendy         (206) 458-0419 

Thánh Lễ: Chúa Nhật – 7:45 giờ sáng & 4 giờ chiều 

 Thứ Sáu – 7 giờ tối 

 Giải Tội: Mỗi Chúa Nhật - 3 giờ  chiều 

 Rửa Tội Trẻ Em:  Mỗi Chúa Nhật thứ ba trong 

tháng.  Xin liên lạc Sơ Thêrêsa 1 tháng trước ngày 

Rửa Tội.  

 Chầu Thánh Thể: Mỗi thứ Sáu đầu tháng - 7 giờ tối. 

 Xức Dầu & An Táng: Bất kỳ lúc nào. Xin liên lạc 

Cha hoặc Ban Mục Vụ.  

Khẩn cấp xin gọi Cha Tuấn (253) 882-9943 hay Sơ 

Hằng  (253) 592-2455 

 Hôn Phối: Cần liên lạc với Linh Mục Chánh Xứ hoặc 

Sơ Thêrêsa 8 tháng trước ngày cử hành hôn lễ.  

Linh Mục Chánh Xứ:  Cha Đaminh Nguyễn Anh Tuấn 

Phone: (253) 472-1360 / (253) 882-9943   

Email: frtuan@msn.com 
Hỗ Trợ:                

Ban Giáo Lý:  

              Sơ Thêrêsa Nguyễn Thị Phượng       (253) 592-2541  

Phụng Vụ & Giới Trẻ:  

              Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Mai Trinh     (253) 592-3025 

Bác Ái Tông Đồ:  

                Sơ Anna Nguyễn Thị Lệ Hằng         (253) 592-2455  

Thông Tin và Đóng Góp Online:  
                Sơ Lucia Trần P. Kim                      (253) 304-8929 

   

EXCELLENT DENTAL CARE 
www.nguyenedc.com      

** 
Thái Vinh Nguyễn, DDS, IBO, 
AFAAID, FADI, FIAO 

(Bác sĩ Thái niềng răng ở trình độ 
diplomate level) 

Audrey Trang Nguyễn, DDS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhận hầu hết các bảo hiễm PPO & 
Provider One (dưới 21 tuổi) 

 
 1212 S. 11th St.  Ste. 20, Tacoma, WA 98405 

             (253) 272 6242  
 3415 Auburn W. S.  Ste. 201, Auburn, WA 

98092 

                (253) 275 3366 
--- Call for details --- 

 

 

 

http://www.phovandv.com/
mailto:vinhbui@comcast.net
mailto:huen03@yahoo.com
mailto:thangv630@gmail.com
http://www.cdgiusetacoma.org/
https://www.facebook.com/stanntacoma/
mailto:frtuan@msn.com


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 Họp Ban Phụng Vụ với giáo xứ ngày Thứ Năm 

14/2 lúc 7 giờ tối tại thư viện Milner Center. 

 Thánh Lễ dành cho giới trẻ, ngày Thứ Bảy 

23/2, lúc 5 giờ tối. Xin quý phụ huynh đưa các 

em nhỏ đi dự lễ. 

Tài Chánh 
 

Thánh Lễ chiều Thứ Bảy   02/02:  $1,594 
Thánh Lễ sáng Chúa Nhật    03/02:   $1,185 

Thánh Lễ chiều Chúa Nhật   03/02:  $1,196 

Thánh Lễ chiều Thứ Hai       04/02:  $ 385          

Thánh Lễ chiều Thứ Ba        05/02:  $ 684              

Thánh Lễ chiều Thứ Tư        06/02:  $ 341 

Thánh Lễ chiều Thứ Năm     07/02:  $ 394 

Xin Chúa chúc lành cho lòng quảng đại quý vị 

Lịch Phụng Vụ  

 Dâng Của 

Lễ 

Đọc  Ý lễ Ca Đoàn Đọc Sách 

 (Bài đọc) 

Đọc Lời 

Nguyện GD 
Giúp Lễ  Vệ Sinh Nhà 

Thờ 

10-02-19 

(Sáng CN) 
GK Anna 

Đỗ Quỳnh 

Mai 

CĐ Các 

Thánh TĐVN 

Trần Quỳnh An 

Trần Thu Trang 

Ngô Đình 

Thiên Hương 

Kevin (C.Yến), Alex Ng, Kevin (C.Vĩnh), 

JacksonT, Joseph T, Jaco T, Tommy, Tom Ng 
  

10-02-19 

(Tối CN) 
GK Anna 

Ngô thị 

Đào 

CĐ 

Emmanuel 

Nguyễn văn Tôn 

Chu Minh Tâm 
Thầy Sáu 

Đăng Ng, Trung Đ, Catlyn Ng, Brandon V, 

Aidan V, Dylan Đ, Johnny H. 
  

15-02-19 

(Thứ Sáu) 
  

CĐ Các 

Thánh TĐVN 
  

Jennifer Ng, Darlene B, Jason C, Randy C, 

Tuấn C, Thiên Ân 
  

17-02-19 
(Sáng CN) 

Hội Con 
Đức Mẹ 

Huỳnh 
Thắng 

CĐ 
Emmanuel 

Nguyễn văn 

Hồng 
Trương thị 

Phương Liên 

Lâm văn Ban 
Kevin (C.Vĩnh), Alex Ng, Kevin (C.Yến), 

Michael Đ,  Brandon V, Dylan Đ, Aidan V, 

Thomas O. 

  

17-012-19 

(Tối CN) 

Hội Con 

Đức Mẹ 

Phan thị 

Lý 

CĐ Têrêsa 

Calcutta 

Trần văn Lý 

Vũ thị Tĩnh 

Bùi Gia Minh 

Tâm 

Jennifer Ng, Catlyn Ng, Darlene B, Vỹ P, Vỹ 

Ng,  

Quốc Bình, Johnny H, Thiên Ân 

 
GK Anna & 

GK Micae 

22-02-19 
(Thứ Sáu) 

  Các Sơ   
Johnny M, Kevin (C.Vĩnh), Đăng Ng, Jennifer 

Ng, Quốc Bình, Thiên Ân 
  

24-02-19 

(Sáng CN) 

GK 

GiacôBê 

Trần thị 

Thu Trang 

CĐ Các 

Thánh TĐVN 

Đỗ Quỳnh Mai 

Lê thị Thu Hà 
Trần Thị Tín 

Kevin (C.Vĩnh), Tommy Ng, Johnny M, 

Jackson T, Joseph T, Jacob T, Đạt P, Tom Ng 
  

24-02-19 

(Tối CN) 

GK 

GiacôBê 
Vũ Tuyên 

CĐ Têrêsa 

Calcutta 

Nguyễn thị Liểu 
Chi 

Phạm thị Tuy 

Thầy Sáu 
Trung Đ, Jennifer Ng, Catlyn Ng, Darlene B, 

Jason C, Randy C, Tuấn C, Johnny H 
 

GK Giacôbê 
& GK 

GioaKim 

01-03-19 

(Thứ Sáu) 
Chầu Hội Con 

Thánh Cả Giuse 

CĐ Têrêsa 

Calcutta 
     

03-03-19 

(Sáng CN) 

CĐ Các 

Thánh 

TĐVN 

 
CĐ Các 

Thánh TĐVN 
     

03-03-19 

(Tối CN) 

CĐ Các 

Thánh 

TĐVN 

 
CĐ Têrêsa 

Calcutta 
    

GK VS Liêm 

& GK Các 

Thánh 

 

 

Thư Mục Vụ của Cha Chánh Xứ 

Anh chị em thân mến, 

 

Cuối tuần qua chúng đã cùng Cộng Đoàn Việt Nam, Giáo 

Xứ St. Ann, đón mừng Tết âm lịch. Xin cảm ơn ban điều 

hành cộng đoàn đã lên chương trình và tổ chức đón Xuân 

mừng Tết thật tốt đẹp. Cảm ơn anh chị em đã hợp tác và hỗ 

trợ ban điều hành tổ chức ngày lễ cổ truyền, đóng góp một 

nét văn hóa đặc sắc vào sinh hoạt của liên giáo xứ chúng ta. 

Xin cảm ơn ban điều hành giáo xứ luôn dành thời giờ phục 

vụ và hỗ trợ anh chị em trong giáo xứ tổ chức mừng những 

ngày lễ cổ truyền của các cộng đoàn. 

 

Chúng ta cũng đã vui mừng tham dự dạ tiệc Italian tối thứ 

Bảy vừa qua tại Giáo Xứ St. John of the Woods. Xin cảm ơn 

ban điều hành đã tổ chức sự kiện đặc biệt này sau mấy năm 

không tổ chức được vì không đủ thiện nguyện viên hoặc 

người đứng ra điều hợp tổ chức. Chúng ta rất vui vì đã tổ 

chức lại được sự kiện này trong hoạt động của giáo xứ chúng 

ta! Được thưởng thức những món ăn tự làm, gợi nhớ những 

kỷ niệm thời thơ ấu (nhớ lại tập tục truyền thống của mình), 

thật là cảm động. 

 

Lớp Giáo Lý Thêm Sức Anh Ngữ đã có buổi tĩnh tâm thật 

sốt sắng vào cuối tuần này tại Giáo Xứ St. John of the 

Woods. Xin cảm ơn quý phụ huynh đã chuẩn bị thức ăn cho 

các em trong buổi tĩnh tâm này. Cũng xin cảm ơn ban phụ 

trách đã giúp chúng tôi tổ chức và hướng dẫn các em. Chúng 

tôi mời các em sắp lãnh nhận bí tích cùng với các vị bảo trợ 

và quý phụ huynh tham dự Thánh Lễ tĩnh tâm để cầu nguyện 

cho các em trong giai đoạn chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm 

Sức. 

 

Xin cảm ơn quý vị trong các Hội Đồng Mục Vụ và Tài 

Chính Giáo Xứ St. Ann đã tham dự buổi họp thường kỳ. Đây 

là buổi họp chia sẻ những thông tin, xin cảm ơn các ban mục 

vụ trong giáo xứ đã phúc trình những hoạt động cho ban điều 

hành, nhờ đó chúng ta có thể đề ra kế hoạch cho năm tới. 

Các học sinh Lớp Mẫu Giáo đã cùng các phụ huynh đón 

mừng Năm Mới. Các giáo viên đã chuẩn bị rất chu đáo cho 

sự kiện này, giúp các em học hỏi và quý trọng tập tục truyền 

thống văn hóa của mình (chẳng hạn mặc áo dài truyền thống, 

thưởng thức các món ăn cổ truyền). 

 

Chúng tôi đã gửi về nhà anh chị em lá thư về thuế thu nhập, 

nếu anh chị em có thắc mắc gì về việc kê khai (những khoản 

tiền) của anh chị em, xin gọi điện thoại cho văn phòng giáo 

xứ, để chúng tôi điều chỉnh cho anh chị em. Xin cảm ơn anh 

chị em luôn dành cho giáo xứ mọi hỗ trợ rất quý báu. 

Nguyện xin Chúa luôn ban cho anh chị em và gia đình mọi 

ơn lành! 

 

Chúng ta rất vui mừng vì ngày càng thêm nhiều anh chị em 

tham dự Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa 

Giêsu. Chúng ta cũng có thêm nhiều anh chị em tham dự các 

việc đạo đức khác, như đọc kinh kính Lòng Chúa Thương 

Xót, chầu Thánh Thể hằng tuần tại mỗi giáo xứ 

 

Chúng ta có các lớp Kinh Thánh dành cho người lớn, bên 

cạnh các lớp giáo lý chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Tôi rất 

vui mừng được ghé thăm các lớp để ngỏ lời cảm ơn các tình 

nguyện viên đã dành thời giờ chia sẻ Đức Tin và giúp mọi 

người thăng tiến Đức Tin của mình. 

 

Chúng ta sốt sắng cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân 

vào ngày cuối tuần cuối tháng. Quý cha phải dành nhiều 

thời giờ xức dầu cho anh chị em muốn lãnh nhận bí tích 

này. Tôi và quý Cha Patrick và James đến các an dưỡng 

viện và các vị đang an dưỡng tại gia để ban Bí Tích Xức 

Dầu vì các vị không thể đến nhà thờ lãnh nhận bí tích này. 

Xin cảm ơn Ban Bác Ái Xã Hội đã sắp xếp thời giờ và lịch 

trình để tôi đến các gia đình, nhà an dưỡng và những người 

đang ở bệnh viện để cử hành Bí Tích Xức Dầu. 

 

Xin cảm ơn ban phụ trách đã tổ chức bữa Điểm Tâm sau 

Thánh Lễ 8 AM Chúa Nhật đầu tháng tại nhà thờ St. John 

of the Woods. Ban phụ trách cần có thêm các tình nguyện 

viên để giúp thu dọn sau bữa ăn sáng. Chúng tôi hy vọng có 

thêm tình nguyện viên phụ giúp công việc này cũng như 

giúp các công tác mục vụ khác trong liên giáo xứ chúng ta. 

 

Chúng ta đang trải qua mùa đông và thời tiết lạnh hơn bình 

thường một chút. Chúng ta phải mở máy sưởi tại các khu 

nhà, phòng họp và phòng lớp. Chúng ta cũng phải bật đèn 

khi sử dụng cơ sở phòng ốc của giáo xứ. Xin được nhắc các 

hội đoàn sử dụng phòng ốc nhớ tắt máy sưởi, đèn, và đóng 

cửa phòng lại trước khi rời khỏi phòng. Nhiều lần tôi đi 

kiểm tra các phòng, thấy không còn sinh hoạt nữa, vậy mà 

máy sưởi vẫn mở và đèn còn sáng tại các khu nhà. Xin anh 

chị em nhớ tắt máy sưởi, đèn và đóng cửa khi họp hoặc sinh 

hoạt xong! 

 

Văn phòng giáo xứ đang giúp chúng tôi nhiều việc tại mỗi 

giáo xứ, nhờ đó chúng ta có thể tiết kiệm được một số chi 

phí của giáo xứ và quản lý tốt những gì mình có. Xin anh 

chị em cùng chúng tôi trở nên những người quản lý tốt 

trong khả năng mình có để hỗ trợ giáo xứ thực thi sứ vụ của 

mình và chúng ta có thể quản lý tốt hơn những ơn Chúa ban 

để hỗ trợ hoạt động mục vụ của giáo xứ. 

 

Cảm ơn anh chị em luôn dành cho giáo xứ sự hỗ trợ, giúp 

giáo xứ thực thi sứ vụ của mình. Xin Chúa tiếp tục ban 

muôn ơn lành cho anh chị em và gia đình! 

 

 

Mến chào anh chị em trong Chúa Kitô, 

 

Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, T.S. Mục Vụ 

Linh Mục Chính Xứ Liên Giáo Xứ 

 

(Khổng Thành Ngọc dịch) 

 

  Quán 3 Miền, Trường Việt Ngữ và Lớp  
Giáo Lý trở lại sinh hoạt sau Tết 

 Mời quý khách đến ủng hộ cà phê và 
thức ăn của quán sau Thánh Lễ sáng 
Chúa Nhật. 

 Quý phụ huynh xin đưa con em đến 
học các lớp Giáo Lý Trẻ Em và Việt 
Ngữ theo giờ học thường lệ mỗi Chúa 
Nhật. 

 

 

Chia Buồn 

Được tin Ông Nicholas Chu Văn Sự mới qua đời 
tại Tacoma.  
Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện 
xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, sớm 
đem linh hồn Cụ Nicholas vào hưởng Nhan 
Thánh Chúa. 

   

Chia Buồn 

Xin cầu nguyện cho linh hồn Anna Chu Thị Ngọc 
Quyên mới qua đời tại Renton. Chia buồn cùng 
anh Nguyễn Anh Vân, cựu thành viên Cộng Đoàn 
Thánh Giuse. 



 

   

 

Tuần này 10/02/19 
 

Nghỉ bán vì thời tiết! 
 

Tuần tới 19/02/19  

Bánh canh, bánh mì thịt nướng, cà phê sửa đá, bánh bò nướng, thịt chà bông, bánh tráng,  

gỏi cuốn, mọc sống đông lạnh 

 

Lịch Phụng Vụ Trong 

Tuần 

Lời Chúa tuần thứ năm Mùa 

Thường Niên năm C 

 
Thứ Hai:     Ðức Mẹ Lộ Ðức 

St 1, 1-19 

Mac-cô 6, 53-56 
"Tất cả những ai chạm tới 

Người, đều được khỏi bệnh". 

Thứ Ba:      St 1, 20-2,4a 
Mac-cô 67,1-13 

" Các ngươi gác bỏ một bên các 

giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ 
tập tục phàm nhân". 

Thứ Tư:    St 2, 5-9,15-17 

Mac-cô 7:14-23 

“Những gì từ con người ta xuất 
ra, đó là cái làm cho người ta ra 

ô uế”. 

Thứ Năm:  Thánh Cyrillô và 
Methôdiô  

                     Giám Muc hiễn tu. 

St 2, 18-25 
Mac-cô 7:24-30  

" Những con chó ở dưới gầm bàn 

cũng ăn những mụn bánh rơi của 

con cái". 
Thứ Sáu:     St 3,1-8 

Mac-cô 7:31-37  

" Người làm cho kẻ điếc nghe 
được và người câm nói được". 

Thứ Bảy:      St 3, 9-24 

Mac-cô 8,1-10  

“Họ ăn no nê". 

 

Ý cầu nguyện trong tuần 

 Cầu cho linh hồn Rôsa Đào Thị Ngoan mới qua đời tại VN 

 Cầu cho linh hồn Maria Võ Thị Tươi 

 Cầu cho linh hồn Phaolô Đặng Bửu Long, Giuse Hoàng Văn Lượng & cầu cho 

các linh hồn (Hoàng Thanh Thảo xin lễ) 

 Cầu cho linh hồn Têrêsa Maria Phạm Thị Lý & Mathia Maria Bùi Gia Min 

 Tạ ơn Chúa, xin cho Mẹ & gia đình được bình an khỏe mạnh 

 Cầu cho linh hồn nội ngoại hai bên - Tạ ơn Ba Đấng 

 Cầu cho linh hồn tiên nhân và xin bình an cho gia đình 

 Cầu cho linh hồn Maria, Giuse, Matta và Phêrô 

 Cầu cho linh hồn Têphanô & linh hồn thai nhi - Cầu bình an cho năm mới 

 Cầu cho linh hồn Maria Madalena - Tạ ơn Chúa 

 Cầu cho linh hồn Phanxicôxaviê & Maria lễ giỗ 

 Cầu cho linh hồn ông bà tổ tiên - Cầu bình an cho năm mới 

 Cầu cho linh hồn Rôsa Đào Thị Ngoan & Cầu cho năm mới được bình an 

 Cầu cho linh hồn Gioanbaotixita 

 Cầu cho linh hồn ông bà tổ tiên, cho các linh hồn & bình an cho gia đình 

 Xin lễ bình an đầu năm 

 Cầu cho linh hồn Đaminh Nguyễn Nghĩa 

 Cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Tỵ, Phaolô Đỗ Văn Minh & các linh hồn 

mồ côi 

 Cầu bình an cho gia đình trong năm mới 

 Cầu cho linh hồn tiên nhân ông bà (Tuyết Phạm xin lễ) 

 Xin Chúa cho con chuyển tới chỗ ở mới được mọi sự may mắn tốt đẹp, bình an 

 Tạ ơn & cầu bình an cho năm mới 

 Cầu cho linh hồn Đôminicô, Phêrô & GioanKim 

 Cầu cho linh hồn Phêrô, Maria & các linh hồn tiên nhân 

 Cầu cho linh hồn ông bà tổ tiên - Cầu bình an cho gia đình trong năm mới 

 Cầu cho linh hồn Phaolô Huỳnh Văn Hoa 

 Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse (Huỳnh Quang Hòa xin lễ) 

 Cầu cho linh hồn Mathia Maria lễ giỗ 100 ngày & linh hồn Têrêsa Maria Phạm 

Thị Lý (Cậu mợ Minh) 

  
 

 

Lời Chúc Đầu Năm 

Ban Mục Vụ kính chúc Cha, quý tu sĩ nam nữ và 

cộng đoàn một năm mới an lành, sức khỏe dồi dào, 

nhiều may mắn và tràn đầy hạnh phúc.     

 

Kính chúc mọi người 

Trước là tổ tiên 

Tiếp nối ông bà 

Rồi đến cha mẹ  

Anh em xa gần 

Bạn bè quen thuộc 

Gia đình vui tươi 

Sức khỏe dồi dào 

Làm ăn phát đạt 

 

Chúc mừng năm mới 

Đến với gia đình 

Bạn bè gần xa 

Thành đạt an khang 

Tài lộc hạnh phúc 

 

Chúc mừng năm mới 

Đa lộc, đa tài 

Đa cả phú quý 

Đắc thời, đắc thắng 

Đắc cả nhân tâm 

 

Chúc mừng năm mới 

Nhờ ơn Thiên Chúa 

Hưởng trọn bình an 

Giữ chặt lộc tài 

Công thành danh toại 

Chào năm Kỷ Hợi 

 

Lời Chúa ngày 17/02/2019 -  Lễ Chúa Nhật 6 Quanh Năm 
Bài Ðọc I:  Gr 17,5-8  “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa ". 

Bài Ðọc II: Cr 15, 12. 16-20 " Nếu Ðức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em cũng là hão huyềnNgười". 

Phúc Âm: Lc 6, 17, 20-26 

" Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai 
tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông 

môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, 
miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng 

và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các 

môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, 
vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là 

những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. 

Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì 

các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con 
Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, 

và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các  

 

ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng 

các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối 
xử với các tiên tri y như thế  

"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện 
đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no 

nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi 

là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. 
Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì 

chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri 

giả". 

 

Ðó là lời Chúa 

Quán 3 Miền 

 

Cảm Ơn 

 

 
 

 
 Chân thành cảm ơn Cha Chánh Xứ Đa 

Minh Nguyễn Anh Tuấn đã tạo mọi 

điều kiện để cộng đoàn có những ngày 

gói bánh chưng bánh tét, những ngày 

Xuân vui, và có nhiều Thánh Lễ Việt 

Nam trong suốt tuần lễ đầu năm Xuân 

Kỷ Hợi 2019. 

 
 Chân thành cảm ơn Cha Hoàng 

Phượng và Cha Bảo Anh đã tới dâng 

Thánh Lễ mừng Xuân mới với cộng 

đoàn. 

 
 

Mạnh Thường Quân ủng hộ cho 

chương trình gói bánh mừng xuân- 

CN 2/03/19  
 

 Anh Chính Nguyễn:       $200 

 Anh chị Hải - Yến:        $150 



 

 

  
 

 

Trong khi nhiều bạn trẻ có một mối liên hệ lành mạnh và lâu bền với giáo hội là người mẹ dẫn đưa họ tới Chúa 

Kitô, bản báo cáo lưu ý rằng những vụ tai tiếng và lạm dụng trong nội bộ giáo hội khiến cho nhiều bạn trẻ xa rời 

giáo hội và các nhiệm tích. 

 

Các giám mục cảnh báo rằng những cố gắng thành khẩn của các bạn trẻ tham gia vào các vấn đề này có thể bị hiều 

sai đi và người ta cần phải nhìn nhận cả những ý hướng chân thật của họ cũng như những lợi ích tiềm tàng. 

 

Bản báo cáo kết luận:  “Giới trẻ đòi hỏi Giáo Hội phải nêu gương sáng chứng tỏ giáo hội đáng tin cậy, đáng noi 

gương, có đầy đủ năng lực, biết chia sẻ trách nhiệm, và có lề lối tư duy và hành động vững chắc.” 

 

“Đôi khi sự đòi hỏi này có vẻ như một lời chỉ trích, nhưng thường thường nó mang một hình thái tích cực của 

người quyết tâm xây dựng một cộng đồng huynh đệ, cởi mở mời gọi, vui tươi, một lòng một chí, chống lại bất 

công xã hội như các tiên tri. 

 

(Vũ Vượng dịch) 

 
BÁO CÁO CỦA ĐẠI HỘI VỀ GIỚI TRẺ NÓI RẰNG 

 ĐỨC TIN CÓ THỂ ĐÁNH BẠI THUYẾT GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐỐI 
The youth synod document says faith can combat relativism 

 
Bản tin CNA, nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic ngày 10 tháng 1, 2019. 
Báo cáo của đại hội giám mục về giới trẻ đề cao sự tham dự sôi nổi của giới trẻ trong sinh hoạt giáo hội ở 
nhiều nơi, nhưng cũng cảnh giác về ảnh hưởng tiêu cực tràn lan của thuyết giá trị tương đối là thuyết cho 
rằng kiến thức, chân lý và luân lý chỉ có trong tương quan với văn h óa, xã hội và bối cảnh lịch sử, nghĩa 
là chằng có gì là tuyệt đối cả. 
 

 
 

(Tiếp theo kỳ trước) 

 

Các đức giám mục viết, “Giới trẻ Công Giáo không phải chỉ là những người được tiếp nhận hoạt động mục vụ. Họ là 

những thành viên sống động của thân thể duy nhất là giáo hội, những người đã được chịu phép rửa có Thánh Thần của 

Chúa ngự trị và tác động bên trong”, các đức giám mục viết như thế, đề cao việc làm của nhiều bạn trẻ như giảng dạy 

giáo lý, tham gia phụng vụ, chăm sóc người yếu đau, và tình nguyện giúp đỡ người nghèo. 

 

Bản báo cáo nhấn mạnh rằng sống thực sự trong cộng đồng là một yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng một đức tin sống 

động và rao giảng phúc âm có hiệu quả, lưu ý rằng “các phong trào, hội đoàn và cộng đoàn Công Giáo” trong khuôn 

khổ giáo hội cho các bạn trẻ “những cơ hội độc đáo để biểu lộ quyết tâm và chia sẻ trách nhiệm.” 

 

Bản báo cáo viết tiếp: “Trong những hoàn cảnh khác nhau, có những nhóm bạn trẻ, thường thuộc các phong trào, hội 

đoàn nhà thờ, tích cực tham gia truyền bá Phúc Âm cho những bạn cùng trang lứa bằng đời sống chứng nhân trong 

sáng, ngôn ngữ dễ hiều và khả năng xây dựng tình bạn đích thực.” 

 

Hoạt động tông đồ này có thể giúp đem Phúc Âm đến cho những người mà mục vụ giới trẻ thông thường không thể 

tiếp xúc được, và nó cũng góp phần làm cho đức tin của những người tham gia được trưởng thành hơn.” 

 

Đồng thời báo cáo nhìn nhận rằng còn có nhiều trở ngại về văn hoá phải vượt qua trong giáo hội, nêu rõ có sự độc 

đoán và nghi ngại nơi những người già và các cha sở già”, những người chỉ có thể chia sẽ trách nhiệm một cách miễn 

cưỡng.” 

 

Các giám mục dự đại hội đặc biệt ghi nhận có sự thất vọng của nhiều bạn trẻ trong giáo hội liên quan đến vai trò của 

phụ nữ, nói rằng nhiều người lớn tiếng đòi hỏi được nhìn nhận nhiều hơn và đánh giá phụ nữ cao hơn trong xã hội và 

trong Giáo Hội.” 

 

Báo cáo nói tiếp: “Nhiều phụ nữ đóng vai trò thiết yếu trong các cộng đồng đạo Kitô, nhưng thường khó đưa họ vào 

quá trình thực hiện quyết định, ngay cả đối với những việc không đòi hỏi những chức vụ mục vụ nhất định.  

 

Các giám mục dự đại hội nói vì thiếu tiếng nói và quan điểm của phụ nữ” nên những cuộc tranh luận và hành trình của 

Giáo Hội thành ra nghèo nàn.” 

 

“Đại hội khuyến cáo mọi người cần được biết nhiều hơn về một thay đổi cấp bách không thể nào tránh được, nhất là 

trên cơ sở những suy luận có tính chất nhân chủng học và thần học về quan hệ hỗ tương giữa đàn ông và đàn bà. 

 

 

Chân Thành Cảm Ơn 
 

 
 

Cảm ơn ban lãnh đạo, ban phụng vụ, ban ẩm thực, ban an ninh, ban văn nghệ, 

ban BAXH, ban âm thanh, và tất cả các ban ngành đã giúp cho những ngày lễ 

Tết truyền thống của cộng đoàn được tốt đẹp. 

 

Xin Chúa luôn mãi chúc lành trên Cha Chánh Xứ và tất cả mọi người. 

 


