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2nd SUNDAY LENT B - Feb 28

THÁNH LỄ/MASS
Thứ Hai - Thứ Sáu/Weekdays
7:00 pm
Thứ Bảy/Saturday
7:00 pm
Chúa Nhật/Sunday
8:00 am, 9:45 am (Việ t)
12:30 pm (English)

CHẦU CHÚA THÁNH THỂ/ADORATION
Thứ Sáu đầu tháng/First Friday of the month
Chầu Lượt/Individual @Chapel 9:00 am - 6:00 pm
Thánh Tâm/Community @Church
7:45 pm
Thứ Bảy đầu tháng/First Saturday of the month
Mẫu Tâm/Community @Church
7:45 pm

GIẢI TỘI/RECONCILIATION
Thứ Bảy
5:30 pm - 6:30 pm
(Hoặc bất cứ lúc nào, xin hẹn trước)
(Or anytime, by appointment only)

HÔN PHỐI/MARRIAGE
Xin liên lạc với Văn Phòng trước 6 tháng
Contact the Office 6 months before the wedding.

RỬA TỘI/BAPTISM
Chúa Nhật thứ ba mỗi tháng sau Lễ 12:30 pm
Third Sunday of the month after 12:30 pm Mass.

XỨC DẦU/ANNOINTING OF THE SICK
Xin liên lạc với với Văn Phòng / Contact the Office

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B
Lm Chánh Xứ/Pastor Giuse Phạm Lê-Minh
Phó Tế/Deacon Giuse Mai Thế Hòa
Phó Tế/Deacon Giuse Nguyen Duy Giá o
Sơ/Sister Ane Monica Nguyễn

(512)834-8483
(512)785-4488
(512)659 –5962
(512)736-7463

SỐNG THÂN MẬT VỚI CHÚA
Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy là một tình yêu sáng tạo
không bao giờ ngừng nghỉ. Thiên Chúa vẫn từng phút từng
giây đổ tràn tình yêu của Người vào đời sống ta. Tình yêu ấy
là một tình yêu tha thứ. Thiên Chúa là người Cha nhân hậu sẵn
sàng tha thứ và đón nhận những đứa con hoang đàng trở về.
Tình yêu ấy là một tình yêu mong đợi. Thiên Chúa mong đợi
ta hiểu biết tình yêu của Người, đền đáp tình yêu của Người,
đến sống thân mật với Người.
Niềm khao khát sống thân mật được tỏ bày qua việc Đức Giêsu
đưa ba môn đệ thân tín lên ngọn núi cao. Chỉ chọn riêng ba
người vì sự thân mật không thể có giữa đám đông. Sự thân
mật chỉ có trong một nhóm nhỏ, vì sự thân mật là mối tương
giao giữa tâm hồn với tâm hồn. Chúa muốn gặp gỡ riêng ta với
Người, muốn có cuộc trò chuyện riêng tư với từng người. Đức
Giêsu đưa họ lên núi cao. Núi cao là nơi yên tĩnh. Tình thân
mật không thích những chỗ ồn ào. Tình thân mật được phát
triển ngoài thiên nhiên, trong thanh vắng. Lên núi cao là bỏ lại
sau lưng những phiền toái trần tục, để dành hết tâm tư, thời
giờ cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, núi cao
là nơi Chúa ngự. Lên núi cao có nghĩa là đến gặp Chúa. Trong
gặp gỡ thân mật, Chúa sẽ mặc khải cho ta biết nhiều điều về
Chúa và về bản thân ta.
Trước hết Chúa cho ta hiểu biết về Người. Chúa đưa ta vào đời
sống thâm sâu của Người. Đó là sự sống của Ba Ngôi Thiên
Chúa. Sự sống của Ba Ngôi là tình yêu, một tình yêu không
ngừng trao tặng và không ngừng nhận lãnh. Tình yêu đó là
nguồn mạch sự sống và là nguồn mạch hạnh phúc. Sự sống và
hạnh phúc ấy đổ tràn vào tâm hồn những ai đến sống thân mật
với Chúa. Ai đã một lần nếm cảm hạnh phúc ấy rồi, vĩnh viễn
không thể tách rởi Thiên Chúa được nữa. Chính vì thế, sau khi
ngắm nhìn dung nhan Đức Giêsu và sau khi nghe lời Chúa Cha
nói: “Đây là Con Ta yêu dấu”, thánh Phêrô cảm nhận được
niềm hạnh phúc ngập tràn đến độ muốn ở lại mãi mãi trên
núi, không muốn trở xuống nữa. Chúng ta nhớ lại hai môn đệ
Gioan và Anrê, sau một buổi chiều sống với Đức Giêsu đã
quyết định theo làm môn đệ của Người. Thánh Phaolô sau khi
được đưa lên tầng trời thứ ba đã mạnh dạn nói: “Ai có thể tách
chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian
truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?...
Không, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của
Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta”.
Sau khi cho ta hiểu biết người, Chúa cho ta hiểu biết chương
trình của Người.Chương trình của Chúa là chương trình của
tình yêu. Tình yêu được minh chứng qua sự hy sinh quên
mình. Chúa Cha, vì yêu thương ta, đã đành hy sinh Con Một
yêu quý của Người. Tình yêu ấy được diễn tả qua hành động
của Abraham mà ta nghe đọc trong bài đọc thứ nhất. Chúa
Con, vì yêu thương ta, đã chấp nhận liều mạng sống như lời
Người nói: “Không có tình yêu nào lớn lao bằng tình yêu
người dám hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu”. Chương
trình tình yêu của Chúa để cứu chuộc ta được thực hiện qua
sự đau khổ và cái chết trên thập giá của Đức Giêsu.
Sau cùng, trong thân mật với Chúa, Chúa cho ta hiểu biết về
bản thân mình. Gần bên Chúa quyền năng, ta thấy mình chỉ là
cát bụi. Sống trong trái tim dịu dàng của Chúa, ta thấy mình
quá độc ác dữ tợn. Hưởng nếm tình yêu của Chúa rồi, ta thấy
mình chỉ là phường bội nghĩa vong ân. Uống vào suối nguồn
sự sống của Chúa, ta khám phá ra những mầm mống chết chóc
mà ta ấp ủ trong mình. Tiếp cận với nguồn ánh sáng tinh tuyền
của Chúa, ta thấy mình chỉ là bóng tối nhơ uế.

Hiểu biết những sự thực về Chúa và về bản thân, ta sẽ có một
cái nhìn khác về con người và thế giới. Ta sẽ nhìn mọi người
bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Ta sẽ nhìn thế giới như thể nó
đã được biến hình trong Đức Giêsu. Ta sẽ nhìn thấy tình yêu
Chúa dành cho mỗi người. Mỗi người đều là kết quả của tình
yêu cứu độ của Chúa. Ta cũng sẽ nhìn thấy con đường mình
phải đi là con đường Thánh giá. Chính những đau khổ sẽ
thanh luyện, giúp ta nên tinh tuyền để càng ngày càng gần gũi
thân mật với Chúa hơn.
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

TRANSFIGURATION
Let us give all to the Lord and receive from the Lord whatever
He sends us. That is the invitation of the readings today. Give
all and receive whatever is given back.
Although we want to give all the Lord, we often find that what
the Lord wants of us seems more than we can give. Most of us
don’t have the faith that we see in Abraham in the first reading
today from the Book of Genesis. We should recognize that even
the early Christian commentators on this passage found it
difficult. Would God actually ask a father to kill his own son?
This is God asking something immoral from a human. The only
answer to this difficulty is that God does not actually, in the end,
ask Abraham to kill his own son.
The point of the account in Genesis is not about God asking
Abraham to do something immoral, but about Abraham being
willing always to do the will of God. Abraham is called “our
father in faith” because of his complete dedication to doing
whatever God asks of him.
We may doubt at times what God might ask of us. We find it
difficult to accept the evil that is in our world, the bad things
that happen to good people, the atrocities against people that
go unpunished, the school shootings. Always people ask how a
good God can allow such evils to happen. Yet such questions are
truly not about God but about us humans with our sinfulness.
We are broken beings who don’t always choose what is right
and good. God gave us this freedom. And we misuse our
freedom.
The real question is this: why don’t we humans always choose
what is good and what is right? The only answer is that
something is broken in us. What do we do about the
brokenness? All the laws in the world are unable to redeem us
and to force us to choose good. Only salvation from God brings
about a true conversion.
And how difficult that is! The Letter to the Romans, from which
is taken the second reading today, speaks to this problem:
“Christ Jesus it is who died–or, rather, was raised—who also is
at the right hand of God, who indeed intercedes for us.” The only
way of redemption is to embrace the path of God, who gave His
own Son for us.
Today Gospel, from Mark, is the account of the Transfiguration
of Jesus. Jesus is changed in front of his own followers, at least
some of them, so that they can believe that He is truly God even
when they see Him undergo crucifixion. At the heart of our
Christian believing is this deep awareness that Jesus is born for
us, that Jesus dies for us and that Jesus has indeed been raised
to life for us. This is not a philosophical argument but an
experienced reality of the early Christians that we later
Christians have come to see as true because of their testimony
So our readings today are clear: seek to do the will of God in all
things, believe that Christ died and was raised from the dead for
us and see in the Transfiguration of Christ that we also can be
transfigured by our complete belief in Him. Let us give all to the
Lord and receive from the Lord whatever He sends us.

LỊCH PHỤNG VỤ
Chúa Nhật: Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay
St 22:1-2,9-13,15-18; Tv 116:10-19; Rm 8:31-34; Mc 9:2-10
Thứ Hai: St 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
Thứ Ba: Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
Thứ Tư: Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
Thứ Năm: Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
Thứ Sáu: St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt
21:33-43,45-46.
Thứ Bảy: St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-4,9-12; Lc 15:1-3,11-32
Chúa Nhật: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay
Xh 20:1-17; Xh 20:1-3,7-8,12-17; Tv 19:8-11; 1 Cr 1:22-25; Ga 2:1325

Ý LỄ TRONG TUẦN (Người xin để trong ngoặc)
Thứ Bảy 27/02/2021 @7:00 PM
+ Lh Micae (49/50) (Hoà ng Đı̀nh Trı́ – Quan Thu Hương)
+ Lh cá c thành viên đã qua đời, cá c Lh. Cau nguyệ n cho ân nhân,
thành viên và GĐ đặ c biệ t cá c quý vị đang đau yếu; Bı̀nh an cho GĐ
và GX (34/165) (Nhó m TL)
+ Lh Pherô Nguyen Tù ng Lâm, Pherô Nguyen Huy Đı̃nh, Giuse
Nguyen Ngọ c Doanh (17/40) (GĐ Lệ Chi)
+ Lh GioaKim Vũ Văn Cung (4/10) (Đoà n LMTT)
+ Lh Catarina và các Lh (26/30) (Bà Trần Thị Lài)
+ Lh Thomas Nguyen Thượ ng Cá c mớ i qua đờ i (9/20) (Kim Đoà n)
+ Lh Tôma Nguyen Thượ ng Cá c mớ i qua đờ i (Kim Đoà n)
+ Lh Mo Côi, cá c em đã qua đờ i (1/2) (Tâm Đoà n + Kim Anh)
+ Lh Maria Tran T Chı̉ Thanh (1/2) (Tran M Hả i)
+ Lh Elizabeth (Cá c con)
+ Tạ ơn Chú a và Đức Mẹ (Lương Tuyen)
+ Lh Giuse Phạ m Hoà ng Chương (ÔB Phạ m Mỹ Tự)
+ Lh Đaminh, Maria, Catarina le gio, mo côi; Bı̀nh an cho GĐ (Quá ch
Khương Tò ng)
+ Lh Giuse Nguyen Văn Pham (GĐ)
+ Lh Nguyen Thị Tứ mớ i qua đờ i (Nguyen Thị Minh Trang)
+ Lh Giuse mớ i qua đờ i, Lh nơi luyệ n tộ i (Phạ m Đà o Vui)
+ Bı̀nh an cho GĐ và xin cho mau khỏ i bệ nh (Tinh Phan)
Chúa Nhật 28/02/2021 @8:00 AM, 9:45 AM, 12:30 PM
+ Lh Micae (50/50) (Hoà ng Đı̀nh Trı́ – Quan Thu Hương)
+ Lh Giuse Đà o Nhậ t Tien (7/50) (Bà Đà o Nhậ t Tien)
+ Lh Pherô Nguyen Tù ng Lâm, Pherô Nguyen Huy Đı̃nh, Giuse
Nguyen Ngọ c Doanh (18/40) (GĐ Lệ Chi)
+ Lh Giuse Đoà n Hà nh Chá nh (6/13) (GĐ)
+ Lh Phaolô Lê Kim Long (3/10) (GĐ Lậ p Ngô)
+ Lh cá c thành viên đã qua đời, cá c Lh. Cau nguyệ n cho ân nhân,
thành viên và GĐ đặ c biệ t cá c quý vị đang đau yếu; Bı̀nh an cho GĐ
và GX (35/165) (Nhó m TL)
+ Lh Catarina và các Lh (27/30) (Bà Trần Thị Lài)
+ Lh Anna Phạ m Thị Kiệ u, Giuse Phạ m Hoà ng Chương (8/51) (GĐ)
+ Lh Gioan Baotixita Phan Hong Lı̃nh (13/20) (GĐ)
+ Lh Phêrô Thà , Maria Ngọ c; Tạ ơn Chú a và Đức Mẹ (21/40)
(Catherine Nguyen)
+ Lh Maria Vũ Thị Hong (8/30) (GĐ ông Hoà ng Bá Thông)
+ Lh Maria, Vincentê (4/10) (Phan Brothers)
+ Lh Tiên Nhân 2 bên, 6Anna, 6Phanxico X., 5Giuse, 5Maria
(17/30) (Ngoan Nguyen)
+ Lh Maria M. Ngô Thị Thăng, F.X. Ngô Lậ p (7/12 thá ng) (Hien
Ngô)
+ Lh Anna Hoà ng Thị Đặ t (8/18) (AC Tien Vân và GĐ)
+ Cá c Lh mo côi nơi luyệ n tộ i (8/10) (Katie Nguyen)
+ Xin ơn bình an cho gia đình (8/9) (Việt & Trâm)
+ Lh Maria và Vincentê (16/25) (Đo Thị Mù i)
+ Lh Đaminh Nguyen Philip Tuân (7/10) (An danh)
+ Lh Tomaso (4/4) (Kim Anh Hoang)

+ Lh ông bà to tiên; Cau cho công ăn việ c là m, sức khỏ e cha mẹ GĐ
2 bên (Dung Hoang & Isabelle Đoan)
+ Lh Anna Ho Thị Kı́nh (4/10) (ÔB Tran Ngọ c Ân)
+ Lh Maria mới qua đời tạ i VN (4/6) (AC Phạ m Cườ ng + Lý )
+ Lh Maria le gio, Phêrô, Martha; Bı̀nh an năm mớ i; Tạ ơn Đức Mẹ
(4/5) (Văn T – Hoà ng Phượ ng)
+ Lh Martino Tran Lương Giang (6/7) (GĐ)
+ Các Lh hội viên Mân Côi đã qua đời (10/15) (Hội Mân Côi)
+ Lh Phêrô Trần Trung Huệ, Anna Kim Nhung (10/10) (ÔB. Trần
Ngọc Ân)
+ Bình an cho GĐ và ơn chữa lành cho em Giuse (10/10) (Ẩn danh)
+ Lh GioaKim Vũ Văn Cung mới qua đời (5/5) (GĐ ÔB Phạ m Văn
Phieu)
+ Lh Têrêsa Sa Nguyen (10/10) (Dung & Chung)
+ Lh Têrêsa Đoà n Thị Hoan, Maria Trịnh Thị Tơ, Maria Phạ m Thị
Bı́ch Hà (2/10) (GĐ Anh Minh)
+ Tạ ơn Chú a, Đức Mẹ ; Bı̀nh an cho công việ c, GĐ (23/30) (AC Yen
Lê & Hien)
+ Lh Maria Theresa Đào Thị Nhuần (7/10) (AC Charlie Đào)
+ Lh Giuse Nguyen Kiem mới qua đời (7/10) (Larry Nguyen & Thuy
Ng)
+ Lh Lucia Bùi Thị Lăng mới qua đời ở VN (9/12) (Bùi Văn Đường)
+ Lh các em đã qua đời và các Lh mồ côi (ÔB Đoàn Minh Tâm & Kim
Anh)
+ Lh Anna Nguyễn Thị Khoát và xin bình an (6/30) (Thúy & Định)
+ Lh Vincentê le gio (4/5) (Larry Nguyen + Thy Nguyen)
+ Lh thân nhân nộ i ngoạ i 2 bên, cá c Lh trong luyệ n tộ i; Tạ ơn Chú a,
Đức Mẹ Thá nh Cả Giuse và Cá c Thá nh (4/4) (Phạ m Đà o + Vui)
+ Lh Thomas Nguyen Thượ ng Cá c mớ i qua đờ i (4/20) (Kim Đoà n)
+ Lh Phillipe, Lucia, Giuse mớ i qua đờ i, tạ ơn Chú a (3/7) (Carter +
Celine)
+ Lh Herodimo Nguyen Đ Bang, Hierodimo Nguyen Đ Lậ p, Maria
Nguyen T Như, tạ ơn (3/4) (Nguyen T Hoa)
+ Bı̀nh an cho công ăn việ c là m, con gá i đượ c chưã là nh (3/3)
(Jennifer Le + Vinh The Trườ ng)
+ Lh Maria Lê T Họ c, ơn bı̀nh an, tạ ơn Mẹ Maria (3/10) (An danh)
+ Lh Phaolo Phan Phá t Đườ ng, Phero Phan Phá t Huon, Anna Phạ m
T Quý nh, Anna Tran TK Diên, Anna Phan T Quoi (3/10) (chị Trâm)
+ Lh Tôma Nguyen Thượ ng Cá c mớ i qua đờ i (Kim Đoà n)
+ Lh Mo Côi, cá c em đã qua đờ i (2/2) (Tâm Đoà n & Kim Anh)
+ Tạ ơn Chú a, Đức Mẹ , Thá ng Giuse, bı̀nh an cho GĐ và con chá u
(An danh)
+ Lh to tiên và cá c Linh Hon (An danh)
+ Gia đı̀nh bı̀nh an và công việ c on định cho năm mớ i (An danh)
+ Lh Giacobe Độ , Anne An, GĐ bı̀nh an (1/3) (Catherine Nguyen)
+ Lh Martha, Anna (GĐ Minh Hoà )
+ Lh Giacobe, Maria, Pherô, Anna, cá c LH gia tộ c (Đo T Là i)
+ Lh Lê Thà nh Phương, Lê kim Long (1/4) (ÔB Bức Nguyen)
+ Cá c Lh trong thân tộ c, Mo côi (HT)
+ Cá c Lh trong hộ i CBMCG)
+ Ơn đặ c biệ t cho cá c LH (Jason Phạ m)
+ Lh ÔB To tiên, Mo côi, bı̀nh an trong năm mớ i (An danh)
+ Lh Phaolo mớ i qua đờ i, bı̀nh an cho GĐ, tạ ơn Thá nh Gia (GĐ AC
Riêm Vũ )
+ Lh Vương H Hiệ p le gio, bı̀nh an cho GĐ (Michael Hà & Christy
Vương)
+ Cau cho cá c bệ nh nhân cho GX (An danh)
+ 2 Lh Giuse và Maria, tạ ơn Chú a, bı̀nh an trong năm mớ i (An danh)
+ 2 Lh Anna và Maria mớ i qua đờ i (1/5) (Điệ p Bù i)
+ Lh Đaminh, Maria, Catarina le gio, mo côi; Bı̀nh an cho GĐ (Quá ch
Khương Tò ng)
+ Lh Giuse Nguyen Văn Pham (GĐ)
+ Lh Giuse Nguyen Văn Pham (Hộ i CBMCG)

+ Lh ông bà to tiên (ÔB Vũ Minh The)
+ Tạ ơn Chú a và Mẹ Maria (Phụ ng Vũ )
+ Bı̀nh an cho GĐ và xin cho mau khỏ i bệ nh (Tinh Phan)
Thứ Hai 01/3/2021 @7:00 pm
+ Lh Micae (1/50) (Hoà ng Đı̀nh Trı́ – Quan Thu Hương)
+ Lh Pherô Nguyen Tù ng Lâm, Pherô Nguyen Huy Đı̃nh, Giuse
Nguyen Ngọ c Doanh (19/40) (GĐ Lệ Chi)
+ Lh mo côi, thai nhi, tat cả cá c Lh thân thương (5/52) (Hong
Dương)
+ Lh Catarina và các Lh (28/30) (Bà Trần Thị Lài)
+ Lh Thomas Nguyen Thượ ng Cá c mớ i qua đờ i (11/20) (Kim Đoà n)
+ Lh cá c thành viên đã qua đời, cá c Lh. Cau nguyệ n cho ân nhân,
thành viên và GĐ đặ c biệ t cá c quý vị đang đau yếu; Bı̀nh an cho GĐ
và GX (36/165) (Nhó m TL)
+ Cau cho cá c Lh (5/5) (Kim)
+ Lh Đaminh, Maria, Catarina le gio, mo côi; Bı̀nh an cho GĐ (Quá ch
Khương Tò ng)
Thứ Ba 02/3/2021 @7:00pm
+ Lh Micae (2/50) (Hoà ng Đı̀nh Trı́ – Quan Thu Hương)
+ Lh Pherô Nguyen Tù ng Lâm, Pherô Nguyen Huy Đı̃nh, Giuse
Nguyen Ngọ c Doanh (20/40) (GĐ Lệ Chi)
+ Lh Thomas Nguyen Thượ ng Cá c mớ i qua đờ i (12/20) (Kim Đoà n)
+ Lh Catarina và các Lh (29/30) (Bà Trần Thị Lài)
+ Lh cá c thành viên đã qua đời, cá c Lh. Cau nguyệ n cho ân nhân,
thành viên và GĐ đặ c biệ t cá c quý vị đang đau yếu; Bı̀nh an cho GĐ
và GX (37/165) (Nhó m TL)
Thứ Tư 03/3/2021 @7:00pm
+ Lh Micae (3/50) (Hoà ng Đı̀nh Trı́ – Quan Thu Hương)
+ Lh Pherô Nguyen Tù ng Lâm, Pherô Nguyen Huy Đı̃nh, Giuse
Nguyen Ngọ c Doanh (21/40) (GĐ Lệ Chi)
+ Lh Thomas Nguyen Thượ ng Cá c mớ i qua đờ i (13/20) (Kim Đoà n)
+ Lh Catarina và các Lh (30/30) (Bà Trần Thị Lài)
+ Lh Phaolô Lê Kim Long (4/10) (GĐ Lậ p Ngô)
+ Lh cá c thành viên đã qua đời, cá c Lh. Cau nguyệ n cho ân nhân,
thành viên và GĐ đặ c biệ t cá c quý vị đang đau yếu; Bı̀nh an cho GĐ
và GX (38/165) (Nhó m TL)
+ Lh Gioan Maria Têrêsa le gio (3/5) (Larry Nguyen & Thuy Ng)
Thứ Năm 04/3/2021 @7:00pm
+ Lh Micae (4/50) (Hoà ng Đı̀nh Trı́ – Quan Thu Hương)
+ 2 Lh Đôminicô và Maria (27/52) (GĐ Hoàng B. Thuận)
+ Lh Pherô Nguyen Tù ng Lâm, Pherô Nguyen Huy Đı̃nh, Giuse
Nguyen Ngọ c Doanh (22/40) (GĐ Lệ Chi)
+ Lh Thomas Nguyen Thượ ng Cá c mớ i qua đờ i (14/20) (Kim Đoà n)
+ Lh cá c thành viên đã qua đời, cá c Lh. Cau nguyệ n cho ân nhân,
thành viên và GĐ đặ c biệ t cá c quý vị đang đau yếu; Bı̀nh an cho GĐ
và GX (39/165) (Nhó m TL)
Thứ Sáu 05/3/2021 @7:00pm
+ Lh Micae (5/50) (Hoà ng Đı̀nh Trı́ – Quan Thu Hương)
+ Lh Pherô Nguyen Tù ng Lâm, Pherô Nguyen Huy Đı̃nh, Giuse
Nguyen Ngọ c Doanh (23/40) (GĐ Lệ Chi)
+ Lh Thomas Nguyen Thượ ng Cá c mớ i qua đờ i (15/20) (Kim Đoà n)
+ Cau cho cá c Đoà n viên cò n song hay đã qua đời (Đoà n LMTT)
+ Lh cá c thành viên đã qua đời, cá c Lh. Cau nguyệ n cho ân nhân,
thành viên và GĐ đặ c biệ t cá c quý vị đang đau yếu; Bı̀nh an cho GĐ
và GX (40/165) (Nhó m TL)
+ Lh Maria Nguyen Thị Cà , Têrêsa Lưu Ngọ c Dung, Mathêu Lưu Bá
Nghı̃a, Phanxicô Xaviê Giao (4/4) (Jade Ngọ c Lưu)

TIỀN THU TUẦN TRƯỚC

Tiền quyên lần 1
Nguyệt Liễm
Tiền quyên lần 2
Bán Hàng
Bán Hoa Cúc

$11,233.00
$2,860.00
$2,860.00
$6,315.00
$1,467.00

LỚP DỰ BỊ HÔN NHÂN
Lớp Giáo lý chuẩn bị thành hôn sẽ được tổ chức vào cuối tuần
từ 6:30 pm Thứ Sáu 12 đến Thứ Bảy 13 tháng 3 năm 2021.
Những đôi bạn trẻ nào dự định thành hôn vào năm 2021 hay
trước tháng 7 năm 2022, phải tham dự khóa học này, vì mỗi
năm chỉ có một khoá học mà thôi, và lớp dự bị hôn nhân kế
tiếp sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2022.
Hạn chót để ghi danh là ngày 05 tháng 3, 2021.
Marriage Preparation class will be held on Friday, Mar 12,
starting 6:30PM, and all-day Saturday, Mar 13, 2021 starting
8:30AM. Any couples planning to be married in 2021 or prior
to July 2022 must take this Marriage Preparation class, since
this class is only offered once a year at our parish, and the
next class will be held in June 2022. Registration forms are
available in the Church lobby.
The deadline for the registration is March 05, 2021.

LỚP THÊM SỨC
Quý phụ huynh có con em Thêm sức năm nay xin đến bàn ở
cuối nhà thờ đóng lệ phí sau 2 Thánh lễ 8:00 và 9:45 vào ngày
28 của tháng 2. Chân thành cám ơn.

THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁO DỤC
Chương trình Giáo Dục cho các em sẽ bắt đầu trở lại như sau:
* Việt Ngữ: Thứ Bẩy Feb 27 từ 10:00 am – 11:45 am
* Giáo Lý: Chúa Nhật Feb 28 từ 11:00 am – 12:15 pm
* Thiếu Nhi: Chúa Nhật Mar 07 từ 9:45 am – 11:00 am

LỚP LUÂN LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC (EIM WORKSHOP)
Theo luật của địa phận thì những ai học lớp Luân Lý và Đạo
Đức hơn 3 năm mà muốn tiếp tục phục vụ thì có thể lên mạng
của địa phận www.austindiocese.org để ghi danh học tại giáo
xứ mình hoặc các nơi khác. Năm nay Giáo xứ sẽ có lớp EIM
bằng Việt Ngữ vào thứ Bẩy ngày 06 tháng 3 (Mar. 06, 2021) từ
9:00 giờ sáng đến 11:00 giờ sáng. Nếu ai muốn tình nguyện
mà chưa lấy qua lớp EIM thì phải điền đơn trước khi ghi danh
học. Có thắc mắc và muốn biết cách điền đơn thi xin email đến
kimhoanly@gmail.com hoặc gọi số 512-914-7834.

LENT BOX
Xin mỗi gia đình nhận một hộp nhỏ tại cuối Nhà Thờ, đem về
nhà để mỗi ngày bỏ vào một ít tiền cắc (hay tiền giấy cũng
được), rồi đến ngày Lễ Chúa Phục Sinh xin đem lại Nhà Thờ
nộp cho chúng tôi. Số tiền thu được sẽ giúp các nhà truyền
giáo thuộc Giáo Phận chúng ta tại các quốc gia khác. Xin chân
thành cám ơn quý vị.

HOA PHỤC SINH
Quý vị nào muốn ủng hộ tiền mua bông hoa chưng bàn thờ
vào ngày lễ Chúa Phục sinh, xin lấy phiếu ủng hộ dâng cúng
bông hoa tại cuối nhà thờ. Chúng tôi sẽ cầu nguyện theo ý quý
vị vào Thánh lễ Vọng Phục Sinh và Thánh lễ Chúa Phục Sinh.

RỬA TỘI CHO CÁC EM NHỎ
Xin Phụ Huynh của các em nhỏ muốn được Rửa Tội trong
tháng Ba năm 2021 hãy đến tham dự lớp Giáo Lý vào ngày thứ
năm 11 tháng 3 năm 2021 lúc 7:15pm tại Rm #302, cạnh
phòng Sơ Anne, để sẵn sàng cho ngày Rửa Tội, Chúa Nhật,
ngày 21 tháng 3 sau Lễ 12:30PM.

14 ĐÀNG THÁNH GIÁ
Chúa Giêsu đã chết trên cây thập giá hơn 2,000 năm trước để
cứu rỗi chúng ta. Trong mùa Chay năm nay, để tưởng nhớ đến
công cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, xin quý cụ, quý ông bà và
anh chị em hãy đến để cùng nhau suy niệm 14 Đàng Thánh Giá
trong mỗi chiều Thứ Sáu, ngay sau Thánh Lễ 7:00PM.

XIN TIỀN LẦN HAI
Theo lịch trình của Giáo phận Austin thì thứ tư, Lễ Tro, ngày 17 tháng 2 năm 2021 sẽ xin tiền lần hai để giúp cho World and
Home Missions – Latin America; Black and Native American Home Missions; Catholic Home Missions; Central and Eastern
Europe; Africa (Nhiệm vụ Thế Giới và Quê Hương – Nam Mỹ; Da Mầu và Dân Tộc Bản Xứ Hoa Kỳ; Đông Âu, Trung Âu và Phi
Châu). Nhưng vì bão tuyết nên dời lại cho đến cuối tuần này, ngày 27-28 tháng 2 năm 2021. Xin quý vị rộng tay giúp đỡ, chân
thành cảm tạ quý vị trước!

SINH HOẠT GIÁO XỨ TRONG TUẦN
Chúa Nhật, ngày 28 tháng 02
7:30AM
8:00AM
9:15AM
9:45AM
11:00AM
12:00PM
12:30PM
1:30PM

Đọc kinh
Thánh Lễ
Đọc kinh
Thánh Lễ
Giáo Lý
Đọc kinh
Thánh Lễ
Giáo Lý Tân Tòng

Thứ Hai, ngày 01 tháng 3
6:30PM
7:00PM

Chuỗi Mân Côi
Thánh Lễ

Church
Church
Church
Church
Church & PAC
Church
Church
Church
Church
Church

Thứ Ba, ngày 02 tháng 3
6:30PM
7:00PM

Chuỗi Mân Côi
Thánh Lễ

Church
Church

Thứ Tư, ngày 03 tháng 3
6:30PM
7:00PM
8:00PM

Chuỗi Mân Côi
Thánh Lễ
CĐ Thánh Gia tập hát

Church
Church
Phòng Khóc

Thứ Năm, ngày 04 tháng 3
6:30PM
7:00PM

Chuỗi Mân Côi
Thánh Lễ

Church
Church

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 3
6:30PM
7:00PM
Sau Lễ
7:00PM
8:00PM

Chuỗi Mân Côi
Thánh Lễ
14 Đường Thánh Giá
TNTT
CĐ Hồng Ân tập hát

Church
Church
Church
PAC
Phòng Khóc

Thứ Bảy, ngày 06 tháng 3
8:00AM
9:00AM
10:00AM
5:00PM
6:30PM
7:00PM

Thêm Sức Tĩnh Tâm
EIM Workshop
Việt Ngữ
Giải Tội
Chuỗi Mân Côi
Thánh Lễ

Church
PAC
Church
Church
Church
Church

Chúa Nhật, ngày 07 tháng 3
7:30AM
8:00AM
9:15AM
9:45AM
9:45AM
11:00AM
12:00PM
12:30PM

Đọc kinh
Thánh Lễ
Đọc kinh
Thánh Lễ
TNTT
Giáo Lý
Đọc kinh
Thánh Lễ

Church
Church
Church
Church
PAC
Church & PAC
Church
Church

CẦU NGUYỆN

PRAYER

Trong các chương trình giáo dục Công Giáo, Giáo Hội
khuyến cáo chúng ta cần thực hiện hai điều để có thể
sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong cuộc sống
thiêng liêng:

Through out all the Catholic education programs, the
Church teaches us that to be fully connected with God in
our spiritual life, there are two things we must follow:

Trước tiên và trên hết, chúng ta phải tham dự việc thờ
phượng chung trong thánh đường, đó chính là tham dự
vào phụng vụ Nước Trời do chính Đức Kitô, vị linh mục
tối cao của chúng ta, đang dâng hiến. Tham dự Thánh lễ
hàng ngày là thời điểm trọng yếu trong một ngày sống.
Kế đến, chúng ta không nên coi thường “nghệ thuật một
mình với Thiên Chúa; điều đó giúp chúng ta vượt qua nỗi
cô đơn hiu quạnh riêng mình để tiến vào cõi tĩnh lặng
thánh khi hiệp thông với Thiên Chúa.” (PPF 110)

First and foremost, we must participate in public
worship of the church that is itself a participation in the
heavenly liturgy offered by Christ, our great high
priest. Attending the daily mass is the essential moment
of the day. Secondly, we must not neglect “the art of
being alone with God moving us from being alone or
lonely to entering a holy solitude in communion with
God.” (PPF 110)

Mẹ Thánh Teresa có lần tâm sự: “Chỉ trong thinh lặng
chúng ta mới có thể lắng nghe tiếng Chúa!” (trích sách
Giữa Lòng Thế Giới)

Mother Teresa once said: "Only in silence that we are
able to listen to God!" (In the Heart of the World)

Có lúc nào trong mùa hè này bạn cảm thấy cô đơn trống
vắng? Và bạn phản ứng ra sao? tích cực? tiêu cực?

Are there moments that you feel lonely this summer?
What were the positive and negative reactions to this?

Người bị bủa vây bởi trăm công nghìn việc làm sao có
được những phút giây tĩnh lặng với Thiên Chúa? Người
thích gặp gỡ hội hè làm sao có thể tìm gặp nét tĩnh mịch?
Đâu là môi trường tốt nhất cho bạn tìm được cõi tĩnh
lặng?

As a human person who is mostly task oriented – how do
you create moments of solitude with the Lord? Do you
find solitude easier when you are within a community of
people or alone away from people? What are the best
settings for solitude for you?

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn giúp chúng ta cảm nhận
sâu xa tương giao thân tình với Ngài. Đây chính là mục
tiêu Ngài dành cho ta ngay trong đời này và cả cuộc đời
mai hậu. Amen!

May God give us the grace and sincerity to enter deeply
into His loving relationship which is the purpose He has
for us in this life and the life to come. Amen!

Linh mục Phêrô Minh Phan, Giảng sư Thần Học Tâm Linh tại
Chủng viện Notre Dame

Reverend Phan Peter Minh, Professor of Spiritual Theology at
Notre Dame Seminary

"Anh em không thể tỉnh thức nổi
với Thầy một giờ sao?" (Mt 26:40)

“So you could not keep watch with
me for one hour?” (Mt 26:40)

Hãy đến với Chúa Thánh Thể:

Come to Eucharistic Adoration:

* Thứ Sáu, 05 tháng 3 năm 2021 sau Thánh Lễ 7:00 pm
* Thứ Hai, 22 tháng 3 năm 2021, từ 5:45 pm – 6:55 pm
* Thứ Ba, 23 tháng 3 năm 2021, từ 5:45 pm – 6:55 pm
* Thứ Tư, 24 tháng 3 năm 2021, từ 5:45 pm – 6:55 pm

* Friday, March 05, 2021 after 7:00PM Holy Mass
* Monday, March 22, 2021, from 5:45 pm – 6:55 pm
* Tuesday, March 23, 2021, from 5:45 pm – 6:55 pm
* Wednesday, March 24, 2021, from 5:45 pm – 6:55 pm

GỐC TÍCH CÁC CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ
Các chặng đàng thánh giá hoạ lại đường tử nạn Đức Giêsu đi qua, bắt đầu từ
dinh tổng trấn Philatô cho đến nơi an táng Người. Chặng đàng thánh giá đã trở
thành một hình thức đạo đức bình dân được thực hành tại nhiều giáo xứ, đặc
biệt trong Mùa Chay và trong những ngày trước lễ Phục Sinh.
Hình thức đạo đức này đã có những tiến triển cùng thời gian. Tương truyền,
sinh thời Đức Mẹ có thói quen hàng ngày đi viếng lại tất cả những nơi Chúa Con
đã đi qua trong cuộc tử nạn. Sau khi hoàng đế Constantine công nhận Kitô giáo
vào năm 313, địa điểm của một số chặng quan trọng trong đàng thánh giá này
đã được xác định cụ thể. Thánh Giêrônimô đã chuyển đến sống và qua đời tại
Bê-lem, thánh nhân chứng nhận rằng có nhiều đám đông hành hương từ nhiều
nước khác nhau đến thăm các nơi thánh và đi đàng thánh giá tại Thánh Địa. Thực hành đạo đức này càng ngày càng được phổ
biến. Vào thế kỷ V, một phong trào xuất hiện trong Giáo hội cho “tái dựng” lại các chặng đàng thánh giá ở các khu vực khác nhau,
hầu giúp cho các khách hành hương dù không thực sự đến được Thánh Địa vẫn có thể thực hành hình thức đạo đức này với
một tâm tình ngưỡng kính. Chẳng hạn, thánh Petronius, giám mục Bologna, đã cho xây dựng một chuỗi các nhà nguyện tại đan
viện San Stefano, mô phỏng lại những di tích quan trọng tại Thánh Địa, trong đó có một số chặng trong đàng thánh giá.
Năm 1342, các tu sĩ Phanxicô được chỉ định làm người canh giữ các di tích Thánh Địa. Các tín hữu sẽ nhận được ân xá
khi cầu nguyện ở những chặng sau: Tại dinh tổng trấn Philatô, tại nơi Đức Mẹ gặp Đức Giêsu, tại nơi Chúa ngỏ lời với các người
phụ nữ thành Giêrusalem, tại nơi Chúa gặp ông Simôn thành Kirênê, tại nơi lính tráng lột áo Chúa, tại nơi Chúa chịu đóng đinh,
và tại hang đá nơi an táng Chúa. William Wey, một khách hàng hương đến từ Anh, thăm Thánh Địa năm 1458 và năm 1462. Ông
đã mô tả cách thức người ta đi chặng thánh giá tại đây. Trước đây, người ta thường đi ngược chiều với cách thường thấy hiện
nay – đi từ đồi Canvê xuống dinh Philatô. Nhưng vào thời gian ông này đến Thánh Địa, thói quen đi đàng thánh giá từ dinh
Philatô đến đồi Canvê đã được áp dụng. Khi những người Thổ Hồi giáo chặn đường sang Thánh Địa, việc cho tái dựng các chặng
đàng thánh giá được thực hiện tại các trung tâm hành hương, tâm linh, chặng hạn tại tu viện Đa Minh ở Cordova, tại tu viện
Clara Khó Khăn ở Messina (đầu những năm 1400), tại Nuremberg (1468); tại Louvain (1505); tại Bamberg, Fribourg và Rhodes
(1507); và tại Antwerp (1520). Nhiều chặng đàng thánh giá được xây dựng bởi các hoạ sĩ, điêu khắc gia nổi tiếng, nhiều tác
phẩm được kể là kiệt tác cho đến ngày nay. Vào năm 1587, Hồi giáo đã lệnh cấm tất cả mọi người không được “dừng lại, tỏ ra
cử điệu sùng kính tại những nơi thánh với đầu trần, cũng cấm tuyệt đối các hình thức rước xách hay biểu dương khác nữa”.
Lệnh cấm này chủ yếu nhắm triệt tiêu, không cho người ta thực hành việc đạo đức này tại Thánh Địa nữa. Tuy vậy, thực hành
đạo đức này đã trở nên phổ biến tại Châu Âu. Vào thời này, số chặng đàng thánh giá không thống nhất. Theo như mô tả của
William Wey, có tới 14 chặng, nhưng chỉ có 5 chặng là giống với chặng đàng thánh giá ngày nay. Một số nơi bao gồm cả chặng
nhà của ông Dives (người đàn ông giàu có trong trình thuật về Ladarô), cổng thành nơi Đức Giêsu đi qua, và nhà của vua Hêrôđê,
nhà của ông Simon thuộc nhóm Pharisêu. Một cuốn sách của Adrichomius, xuất bản năm 1584, có tựa là Jerusalem sicut Christi
Tempore floruit, mô tả đàng thánh giá có 12 chặng, và các chặng ấy giống hệt như ngày nay. Cuốn sách này đã được dịch ra
nhiều thứ tiếng và lưu hành rộng rãi. Vào thế kỷ XVI, trong các sách đạo đức đặc biệt là ở các nước Bắc Âu, đàng thánh giá có 14
chặng, với những lời cầu cho mỗi chặng.
Cuối thế kỷ XVII, việc cho dựng các chặng đàng thánh giá trong cách nhà thờ, thánh đường trở nên phổ biến hơn. Năm
1686, đức Innocent XI nhận thấy hiếm người có thể tới được Thánh Địa vì sự cấm cản của Hồi giáo, ngài ban cho các tu sĩ dòng
thánh Phanxicô đặc quyền được dựng chặng đàng thánh giá nơi tất cả các nhà thờ của mình. Đức giáo hoàng cũng tuyên bố rằng
tất cả những ân xá ban cho người đi viếng các nơi thánh thiêng ở Thánh Địa cũng được áp dụng cho tu sĩ dòng thánh Phanxicô
hay giáo dân liên hệ với dòng này khi họ viếng các chặng đàng thánh giá đặt trong thánh đường. Năm 1726 đức Bênêđictô XIII
mở rộng đặc ân đó cho tất cả mọi người tín hữu. 5 năm sau, Đức Clementê XII cho phép tất cả mọi nhà thờ được đặt các chặng
đàng thánh giá, thường là 14 tượng thánh giá có kèm theo bức ảnh mô tả diễn tiến mỗi chặng. Thực hành đạo đức này trở nên
phổ biến cũng là một phần nhờ lời giảng, sự cổ võ của các nhà giảng thuyết. Chẳng hạn, thánh Leonard Casanova (1676-1751),
được cho là đã xây dựng hơn 600 chặng đàng thánh giá trên khắp nước Ý.
Cho đến nay, chúng ta có 14 chặng đàng thánh giá theo cổ truyền:
1. Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu
3. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
5. Ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu
7. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
9. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
11. Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu
13. Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ

2. Đức Chúa Giêsu vác thánh giá.
4. Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh giá
6. Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt
8. Đức Chúa Giêsu đứng lại an ủi con thành Giêrusalem
10. Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu
12. Đức Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá
14. Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá.

Vì có một liên hệ rõ ràng giữa cuộc tử nạn, cái chết và cuộc phục sinh của Đức Giêsu, một số sách đạo đức hiện nay đã
thêm vào chặng thứ 15, kính nhớ cuộc Phục Sinh.
Tại các nhà thờ Công giáo, việc đi các chặng đàng thánh giá vào những ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay đã trở thành thông
lệ. Nhiều nhà thờ còn cử hành hai lần, một vào buổi chiều, thường dành cho học sinh, và một vào buổi tối. Nơi một số nhà thờ
Tin Lành, đặc biệt là các chi phái Episcopal và Lutheran, cũng đi các chặng đàng thánh giá như là một hoạt động trong Mùa Chay,
nhất là vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Giáo xứ chúng ta sẽ đi các chặng đàng thánh giá sau các Thánh Lễ chiều Thứ Sáu trong
suốt Mùa Chay Thánh.
(Chuyển dịch: Truyền thông Đa Minh) http://catholicstraightanswers.com

MÙa Chay 2021
(FEB 17 – aPR 03)
1. LỄ TRO (ASH WEDNESDAY) - ĂN CHAY & KIÊNG THỊT
Thứ Tư, ngày 17 tháng 02 @8:00AM &12:15PM &7:00PM (Song Ngữ)
2. KIÊNG THỊT (NO MEAT): mỗi Thứ Sáu – từ 14 tuổi trở lên
3. ĂN CHAY (FASTING): từ 18 cho đến 59 tuổi
4. 14 ĐÀNG THÁNH GIÁ (STATIONS OF THE CROSS): sau các Thánh Lễ chiều Thứ Sáu
5. BÍ TÍCH HOÀ GIẢI (RECONCILIATION):
a. Thứ Bảy, ngày 20 tháng 3:
b. Chúa Nhật, ngày 21 tháng 3:
c. Thứ Hai-Thứ Bảy, ngày 22-27 tháng 3:

Trước và sau Thánh Lễ
4-6 PM Bí tích hoà giải
Trước và sau Thánh Lễ

6. TĨNH TÂM MÙA CHAY (LENT RETREAT): “CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH & THÁNH GIUSE”
a. Giảng Phòng: Linh mục Peter Trần Quang Diệu
b. Chương trình: Thứ Hai – Thứ Tư, ngày 22 - 24 tháng 3
5:45 pm
Chầu Thánh Thể (5:45 pm - Thinh Lặng; 6:25 pm – Kinh Cộng Đồng)
Bí Tích Hoà Giải (Phòng Khóc)
7:00 pm
Thánh Lễ
Sau Thánh Lễ Huấn Đức
Sau Huấn Đức Bí Tích Hoà Giải (Phòng Khóc)
7. LỄ LÁ (PALMS SUNDAY):
a. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 @7:00PM
b. Chúa Nhật, ngày 28 tháng 3 @8:00AM, 9:45AM, 12:30PM (English)
8. LỄ TRUYỀN DẦU (CHRISM MASS) – CHỈ DÀNH CHO TU SĨ VÌ DỊCH BỆNH CORONA
Thứ Ba, ngày 30 tháng 3 @10:30AM tại Nhà Thờ St. Vincent de Paul
9. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (HOLY THURSDAY): ngày 01 tháng 4
a. Thánh Lễ Tiệc Ly @7:00PM (Song Ngữ)
b. Rước Thánh Thể
c. Chầu Thánh Thể
10. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (GOOD FRIDAY): ngày 02 tháng 4 - ĂN CHAY & KIÊNG THỊT
a. 14 Đàng Thánh Giá trọng thể @3:00PM
b. Tưởng Niệm cuộc Thương Khó của Chúa @7:00 PM
c. Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá
11. VỌNG PHỤC SINH (EASTER VIGIL): Thứ Bảy, ngày 03 tháng 4 @8:30PM (Song Ngữ)
12. CHÚA PHỤC SINH (EASTER SUNDAY): Chúa nhật, ngày 04 tháng 4 @8AM, 10AM, 12PM (English)

THIỆT HẠI NHÀ NGUYỆN, BLDG 1 VÀ 2 VÌ BỂ ỐNG NƯỚC

RAO VẶT

VIETSTaR CONSTRUCTION

Nhà có phòng trống cho
thuê, sạch sẽ, chỗ đậu xe
thoải mái. Nhà gần Nhà
Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam và Phở Kinh. Xin gọi
Châu Hải 512 289-8685.

4202 Northridge Rd -Austin, TX 78728
Email:Vietstar01@Yahoo.com – Phone: (512) 653-0855
@-Nhận xây Sửa Chữa Nhà Cửa, Cơ Sở Thương Mại
@-Lợp Mái Nhà, Làm Hàng Rào
@-Nhận Sửa Chữa Máy Lạnh, Điện, Nước
@Nhận certified check values cho tiệm Nail & Nhà Hàng

NHÀ Ở & CƠ SỞ THƯƠNG MẠI

BẢO LÃNH DI TRÚ CHUYÊN NGHIỆP
TMV IMMIGRATION LEADERS GROUP LLC.
Website: www.tmvimmigration.com

Email: info@tmvimmigration.com

ĐẢM TRÁCH CÁC DỊCH VỤ:
- BẢO LÃNH DI TRÚ; THẺ
XANH VÀ QUỐC TỊCH.
- XIN VISA DU HỌC, DU LỊCH.
VAN DOAN
832-870-1756

TUYEN NGUYEN
512-287-0107





Chúng tôi, các cựu trưởng nhóm có 16 năm kinh
nghiệm làm việc tại bộ phận visa của TOÀ TỔNG LÃNH
SỰ QUÁN MỸ, Sài gòn và các văn phòng Luật sư tại Mỹ.
Chúng tôi đươc huấn luyện tại Học Viện Ngoại Giao
Mỹ về Luật Di Trú và Nhập Tịch.
Austin: 2629 Catalani Cv, Round Rock, TX78665
Chúng tôi còn có văn phòng tại Houston và Viêt Nam

QUANG TRUNG
PHOTO

Nhận quay phim, chụp hình
Ðám Cưới, Sinh nhật, Tiệc

Xin liên lạc với Tuyền
Phone: (512) 731 - 0790
Email:
trungo@yahoo.com

TMJ HAIR & NAILS
1033 E. Howard Lane # B
Austin, Texas 78753
51 Limmer Loop,
Round Rock, TX 78665
Tel. (512) 252-7474
Cắt Tóc Nam, Nữ & Trẻ Em
Thuý kính mời

Sàigòn Central Post, Inc.

Hoa Phá t remittance
TRUNG TÂM GỞI TIỀN VỀ
VIỆT NAM
10901 N Lamar # D 404
Austin, TX. Tel. (512)339-1760
9393 Bolsa Ave #A
Westminster, California 92683
Toll Free 1-800-531-6363 www.goitien.com
Có giấy phép của Bộ Tài Chánh
hầu hết các Tiểu Bang
Có hơn 100 Văn Phòng Chính &
Đại Lý
CHỌN MẶT GỞI TIỀN - CHỌN
SỰ AN TOÀN - CHỌN HOA
PHÁT

NICK NGUYEN, MSA, EA
Enrolled Agent
Mobile: (512) 879-8485
Email: nick@laprotax.net

10901 N. Lamar Blvd Ste A-107
Austin, TX 78753
Office: (512) 835-5505
www.laprotax.net

ACCOUNTING
BOOKEEPING
INCOME TAX
PAYROLL TAX, SALES TAX
TAX PLANNING

MỸ HUỆ CARGO

ĐT: 737-346-1863 / 512-815-6921
11115 N. Lamar Blvd, Austin, TX 78753
(Kế bên T Spa & Nail Supply của anh Dũng và chị Thu)

- Chuyển hàng về VN (giá rẻ)
* Không giới hạ n tat cả cá c mặ t hà ng
* Đặ c biệ t cá c loạ i sữa
- Bán vé máy bay trong và ngoài nước

Thứ Hai - Chủ Nhật 9:30 AM – 8:00 PM

CÔNG TY ĐỊA ỐC THE PREMIERE TEAM
www.premiereteam.com

Xin liên lạc: Michael Hoàng Văn
Cell: (512) 917-5296

Email: mikevanestate@gmail.com
Giúp mua bán - thuê mướn nhà ở trong
vùng Austin, Pflugerville, Round Rock,
Cedar Park, Leander và vùng phụ cận
Đề cập đến quảng cáo này, tôi sẽ tặng 10% phần hoa hồng của tôi cho Giáo Xứ

CMJ Lending

Teresa THANH HAI BUI

Tel. 512-837-5002-Cel 699-4837-Fax 532-0871
223 W. Anderson Lane #B505 - Austin, Texas 78752
Mua nhà mới 0%, 3%, 5%, 20% Down + Đặc biệt cho người mua nhà lần
đầu & lợi tức thấp + Cho vay tiền mua nhà đầu tư, cơ sở thương mãi, xây
cất + Tái tài trợ (Refinance) mà không phải trả lệ phí (Closing cost) + Phân
lời thấp - lệ phí hạ - nhanh chóng - tận tâm - kín đáo

+Bad Credit - No Credit - No Income đều không trở ngại

ÐÀO A/C

CHUYÊN SỬA CHỮA VÀ RÁP
Các loại máy với hiệu nâng cao,
giảm tiền điện: Máy lạnh - Sưởi Máy giặt - Máy sấy - Tủ lạnh
Các đồ dùng trong nhà
Tel 252-0326 - Cell 680-9658

UNCLE PHAN’S
FRESH TOFU
(512) 491-9757
10901 N. Lamar Blvd
C311 – Austin, TX 78753
Các loại Đậu hủ, Sữa đậu
nành, nước mía, bánh tiêu,
Giò lụa, giò sống, Chả cá,
chả chiên, chà bông, Nem
chua/bì, Dưa cải chua, Bánh
cuốn/bánh ướt, Bánh bột lọc
Huế, Bánh Hỏi, Canh Bún
giò heo, Canh bún, Bún riêu,
Bún Thanh, Bún Mộc, xôi
chè, các món ăn Việt Nam
khác. Nhận đặt tiệc chay,
mặn.

CHÂM CỨU
VNNAcupuncture.com

Chúng tôi Çiều trị đau nhức tại
gia bằng phương pháp Đông Y
bao gồm: châm cứu, chạy điện,
giác hơi, cạo gió, bấm huyệt và
kê đơn dược thảo:

(512) 909-1488
Duân Sĩ Lê

- Mua bán nhà cửa
- Thuê và cho thuê nhà cửa
- Tìm kiếm mặt bằng thương mại
- Khu vực Austin, Cedar Park, Pflugerville,
Leander, Round Rock, , Georgetown, Buda,

512.522.7145
jessicatram@kw.com
Jessica Tram @jessicatram.realtor
Rated #1 in Real Estate Services
(Entrepreneur’s Top Franchise Suppliers for 2019)

Knowledge - Experience - Result
Công ty địa oc chuyên commercial, tậ n tâm, và kinh nghiệ m: kinh
doanh và đau tư bat độ ng sả n. Công ty chú ng tôi hiệ n có :

For Lease: Đoi diệ n HEB lớn đang xây South Austin, good
location for nail salon, boba tea. Nhà hà ng cũ . Và nhieu địa
điem khá c ở Austin, San Antonio, và cá c vù ng phụ cậ n.

For Sale: Land (giá từ $300K) và small retail strip (giá từ
$2,000,000).
Công ty chú ng tôi đang tı̀m: cây xăng muon bá n in Texas, đat
thương mạ i, và shopping center.
Quý vị có nhu cầu, dự định, hoặc thắc mắc, xin hãy liên lạc

Emilie Niekdam 512-587-0598
eniekdam@resolutre.com
AUSTIN CARGO

CHUYỂN HÀNG TRỰC TIẾP TỪ AUSTIN VỀ VIỆT NAM
(512) 836-3500 hoặc (512) 736-1869
* Chuyển hàng nhanh chóng, tiện lợi với 2 chuyến/tuần, thủ tục đơn giản.
* 100% khách hàng hài lòng với dịch vụ
* Chi phí hợp lý, nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng thường xuyên
10901 North Lamar Blvd, Ste C310 Austin, TX 78753
(Cạnh chợ Mỹ Thà nh, North Austin)
Mở cửa moi ngà y, từ 9:30am – 7:00pm

12515 Research Blvd, Austin, TX 78759

Giúp mua bán, thuê mướn nhà ở,
Cơ sở thương mại
Phone: 512-299-0545
Email: vinhtruong@kw.com
VINH TRƯƠNG, Realtor ®
Web: vinhtruong.kw.com

AIRCO MECHANICAL
1000 South IH35 Round rock, Texas 78681

TÚ HUỲNH - (512) 848-7242
Hãng Airco Mechanical đang tuyển nhân viên để
gắn ráp máy lạnh cho Commercial Building.

Việc làm ổn định. Benefit tốt.

Truly Ngọc Nguyễn
BÁC SĨ GIẢI PHẪU NHA KHOA

15609 Ronald Reagan Blvd., B-150
Leander, Texas 78641

Điện thoại: 512-817-3777
Email: care@grace.dental
www.grace.dental

Elder Home Care

Cơ Quan giú p người lớn
(512) 770-6026 hoặc (512) 551-2550
tuoi, bệ nh tậ t tạ i nhà

-Xin liên hệ: Phương hoặc Trang (ca đoàn Thánh Gia)

Xin liên lạc LOAN ĐẶNG
Austin: (512) 371-6828
San Antonio: (210) 999-5971
Cell: (512) 565-5481

Ló t g‡ & gå ch nSn nhà * SOn
trong và ngoài * Sºa HŒ ThÓng
tÜ§i t¿ Ç¶ng * Lợp mái ngói * Làm
hàng rào, HÒ cá * Phòng ngû * ñ°
Xi-mæng Patio * B‰p Çá Marble.
ñÎnh giá miÍn phí

Liên låc: Phåm Tr†ng:
(512)785-2335 &577-3388

THẨM MỸ

Trên 10 năm phục vụ quý đồng hương tại Austin
* Xin gọi cho Uy (Raymond) để lượng giá

(580) 364-2566

CÔNG TY ĐỊA ÔC

NHÀ HÀNG VIỆT NAM
THE PHỞ

NHA KHOA GIA ĐÌNH
Bác Sï: NGUY•n MINH Toàn dds

1508 Dessau Ridge Lane # 604 Austin, Texas 78754

Nha Khoa Tổng Quát - Trị Các Bệnh Nướu Răng - Trị Đau Răng Khẩn
Cấp - Nhổ Răng & Lấy Gân Máu - Làm Răng Giả - Tẩy Răng Trắng - Bọc
Răng & Trám Răng - Niền Răng theo phương pháp INVISALIGN
Đặc Biệt có Chương Trình Trả Góp - Nhận MEDICAID & CHIP
Mở cửa: Thứ 2-Thứ 7 - Xin gọi lấy hẹn: (512) 251-3331

TRÀ SỮA – IBUBBLETEA
609 Clayton Dr
Austin, TX 78752

(Trong Highland Mall ACC)

KHAI TRƯƠNG phục vụ CƠM,
PHỞ, BÚN, BÁNH MÌ và nhiều
món ăn khác. Nhận đặt tiệc theo
TRAY, bán CHẢ LỤA, CHẢ
CHIÊN, MỌC, SÂM BÍ ĐAO... Mở
cửa 10AM- 10PM. TUYỂN phụ
bếp, chạy bàn, cashier…
SANG NHÀ HÀNG-TRÀ SỮA
trong downtown Austin, đối
diện UT.
CẦN THỢ NAIL: tiệm ở South
Austin, bột/tay chân nước.

L/H (512) 934-2089

Tiệm Vàng * Hột Xoàn * Cẩm Thạch

TRƯỜNG DẠY LÁI XE

KIM HOÀN
Thành thật + Cẩn thận + Uy tín là phương châm của bổn tiệm

Trường dạy lái xe bao đậu, xe
hai tháng, cấp bằng lái xe, bằng
viết, lo từ A-Z. Bằng Nail,
Facial, Tóc. Đưa đón phi
trường, Tour, Food Stamp,
social, map, Bác sĩ, Quốc tịch.

"Kim Hoàn Uy Tín hơn Vàng - Khách Hàng trên hết"

(512) 207-0092 – Thầy Minh

10901 N Lamar # C-305 Austin, TX 78753
Tel. (512) 450-0949
Tiệm Vàng đầu tiên của người Việt tại Austin

(512) 782-8738

Hapiidental.com

Daylightdental.com

Nha Khoa Tổng Quát

* Khám và làm sạch răng
* Nhổ răng
* Bọc Răng Sứ
* Niềng Răng

* Trám Răng
* Điều trị tủy răng
* Bắt Cầu Răng Sứ
* Bọc răng sữa cho trẻ em

Thứ Hai - Thứ Sáu: 10-7 Thứ Bảy: 9-3
* Nhận hầu hết các loại bảo hiểm, Ambetter, Oscar, Medicaid and CHIP.
* Có chương trình đặc biệt cho trẻ em không có bảo hiểm
* Có hai văn phòng, xin gọi (512) 782-8744 / (512) 782-8738

PHỞ PHI

Chuyên bán Màn Vải, Màn Gỗ, Màn sáo-Các mầu mã, màu sắc
chất liệu mới nhất *Bảo đảm giá cả và Chất lượng

DESSAU FAMILY DENTISTRY

(512) 782-8744

Tọa lạc gần Hana World (Parmer & Metric)

ROSO XÂM
PHUN THÊU

Dương Công Tráng: (512) 789-8149

6501 South Congress Ave
Suite 2-201
Austin TX 78745

710 W. Grady Lane
Austin, TX 78753

1401 IH-35 Suite 190 Round Rock, Tx.78664
Ðiện Thoại: (512) 619-6668 & (512)388-4600

GIÚP MUA BÁN – THUÊ MƯỚN:
NHÀ Ở & CƠ SỞ THƯƠNG MẠI
Mượn tiền dễ dàng. Nhanh chóng + Tận Tâm + Uy Tín
Mọi thắc mắc về địa ốc, xin gọi

9300 N. Lamar Blvd
Suite A
Austin TX 78753

TRÍ’S AUTO REPAIR

(512) 986-9889
hoặc
(832) 475-4766

CAPITAL REALTY

VĂN PHÒNG BẢO HIỂM (Trong khu chợ Mỹ Thành)

10901 N LAMAR BLVD, STE D407, AUSTIN TX 78753
-Đại diện cho nhiều công ty giúp quý vị chọn giá tốt nhất
-Dịch vụ: Xe, Nhà, Tiệm (Nail, Nhà hàng, Tóc …),
Sức khỏe, Nhân thọ

Q.T.PhạM

MÀN CỬA Image blinds

FAMILY INSURANCE

1700 W Parmer Lane #610, Austin, TX 78717
Tel. (512) 596-2746
Thứ Hai - Thứ Bảy: 10:30am – 9:00PM
Chủ Nhật: 9:30am – 8:00pm
Kính mời

AJ TAX & INSURANCE
HELEN HIẾU LÊ
11115 N. Lamar, Austin, TX 78753
Khai thuế thương mại, cá nhân. Giữ sổ sách kế toán,
lương bổng. bán vé máy bay.
Direct: (512) 382-6803; Cell-(512) 826-3834

Austin Nails & Beauty supply

(Trong Khu ch® MÏ Thành, 10901 N. Lmar # C-302)

Tel. (512) 835-7553 & (512) 947-5978
Free delivery vùng Austin
* Rất nhiều kiểu ghế Spa pedicure đời mới đấm bóp rất hiện đại
* Nhận đóng Bàn Ghế: Nail, Tóc, Nha Sĩ, Tiệm giặt.. như ý khách

Chủ Nhân Kính Mời!

ARTEX ROOFING
Harris HUÂN TRAN
Roofing Specialist

9225 W. Parmer Lane - Austin, Texas 78717
Tel. (512) 363-0182 - Fax (512)339-1382
Chuyên làm mái nhà - Bäo Çäm tÓt
Giá phäi chæng

Timothy Nguyen - REALTOR®
CÔNG TY ĐỊA ỐC

Each Office Independently Owned & Operated

Phone: (512) 294-5453

GIÚP MUA BÁN
THUÊ MƯỚN
NHÀ Ở, CƠ SỞ
THƯƠNG MẠI,
MƯỢN TIỀN

Email: TimothyNguyen.RE@gmail.com
Website: TimothyNguyen.KWRealty.com
1921 Lohmans Crossing Rd. #100, Austin, TX 78734
Tặng $50 thẻ quà tặng khi giới thiệu người bán nhà với tôi.

16912 N. Interstate 35 Austin, TX 78728
www.eternalpeacefuneral.com

(512) 375-4250 - Office
(512) 275-6999 - Fax
Nhà Quàn Việt Nam đầu tiên tại Austin
 Cơ sở:
* Rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi.
* Hai phòng thăm viếng/cầu nguyện có thể nhập
lại thành một phòng lớn.
* Phòng sắp xếp hoa.
* Phòng ăn cho quan khách.
 Dịch vụ:
* Hỏa táng tại chỗ.
* Tủ lạnh lưu trữ.
 Phục vụ:
* Đúng theo phong tục của Việt Nam.
* Nghi lễ thích hợp cho các tôn giáo khác nhau.
* Giá cả phù hợp với khả năng tài chánh của từng
gia đình.

LIÊN PHÁT & CO. PHƯƠNG HUỲNH

2121 W. Parmer Lane #118A, Austin TX 78727

Tel. (512) 977-0555
Tax Services + Nhiều năm kinh nghiệm khai thuế + Giữ sổ sách
kế toán + Giúp khai thuế hợp pháp & Giảm thuế. Công ty chúng tôi
chân thành cám ơn quý thân hữu đã tín nhiệm & nhiệt tình ủng hộ
trong các năm qua + Mong được tiếp tục phục vụ quý khách trong
các năm tháng tới.
Chân thành cám ơn!

FULL TAX SERVICES

BRENDA HỒNG-ANH LÊ
1006 Yager Lane #111 - Austin, Texas 78753
Ðiện Thoại: (512) 997-7339 & Cell (512) 775-9610
Giữ sổ sách thuế vụ - Sale Tax - Lương bổng – Payroll Payroll Tax - Khai thuế lợi tức cá nhân - Thương Mại

FARMERS INSURANCE
Julie Nguyen
XE + NHÀ + NHÂN THỌ + THƯƠNG MÃI
1006 E. Yager Lane # 202B Austin, TX 78753

Office: (512) 821-2200
MEDICARE for people going to be 65 years old.
MEDICARE ADVANTAGE (AARP United Health Care,
Aetna, Humana, BCBS...)
MEDICARE SUPPLEMENT covers the 100% of
MEDICARE
PART D Prescription Drugs
Dental (Bảo Hiểm Răng), Vision (Bảo Hiểm Mắt), Bảo
Hiểm Tai.

Không lệ phí. Tham khảo miễn phí.

HAI’S AUTO
ASE Certified

842 Sagebrush Dr.

ĐT: (512) 997-9000
(512) 694-1921
Completed Auto Services
Body work free deductible
Alignment + Tires Services

NOVA
AUTO BODY SHOP
8415 N. Lamar Austin, TX 78753

Phone: (512) 837-7723
Fax (512) 837-4555

