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	 	 The	Word	 of	 God	 became	 Flesh	 and	 dwelt	 among	 us	 [John	

1:14].		Yet	He	dwelt	among	us	so	that	He	could	die	for	us.		On	Calvary	
on	Good	Friday,	 the	Word	sacrificed	Himself—Flesh	and	Blood,	 soul	
and	divinity—to	God	the	Father.	 	The	meaning	of	this	singular	act	of	
self-sacrifice	is	two-fold:		first,	that	sinners	might	be	reconciled	to	God,	
so	that	God	might	then	make	them	His	adopted	children.		Christians	are	
adopted	 children	 of	 God	 by	 sharing	 in	 the	 sonship	 of	 God’s	 only	
begotten,	as	members	of	that	Son’s	Mystical	Body.	The	Word	of	God	is	
a	 Person.	 	 This	 truth	 is	 often	 obscured	 in	 regard	 to	 preaching.		
Preaching,	 of	 course,	 is	 essential	 to	 the	 Word	 of	 God’s	 ministry.		
Nonetheless,	 the	 preaching	 of	 the	Word	 of	 God	 is	 a	means	 to	 a	 far	
greater	end,	just	as	the	divine	Son	in	all	things	leads	us	to	the	divine	
Father.	The	ultimate	end	of	all	preaching	is	communion	with	God	the	
Father,	through	God	the	Son,	in	God	the	Holy	Spirit.		Yet	in	His	divine	
Providence,	 God	 chose	 to	 accomplish	 this	 communion	 through	 the	
cross	of	Christ.		All	of	Jesus’	words	and	works	on	earth	lead	to	Calvary.		
The	 cross	 of	 Christ	 is	 the	 earthly	 end—the	 proximate	 end—of	 our	
discipleship.		

This	Sunday’s	Scripture	passages	focus	our	attention	upon	the	
Word	of	God.	 	The	Gospel	Reading	 is	 from	only	 the	 fourth	of	 the	28	
chapters	 of	 Matthew’s	 Gospel	 account.	 	 The	 first	 two	 chapters,	 of	
course,	 focus	on	 the	 advent	 and	 infancy	of	 Jesus.	 	 So	 today’s	Gospel	
Reading	takes	place	early	in	Jesus’	public	ministry,	and	focuses	on	the	
basics.	 That’s	 fitting	 for	 this	 Third	 Sunday	 in	 Ordinary	 Time.	 	 The	
beginning	 of	 the	 Church	 year,	 of	 course,	 focused	 on	 the	 advent	 and	
infancy	of	 Jesus.	 	 So	 today’s	Gospel	Reading	during	 the	early	part	of	
Ordinary	Time	focuses	on	the	basics	of	following	Jesus.	After	Jesus	calls	
two	 sets	 of	 brothers	 to	 become	 “fishers	 of	men”,	He	 labors	 at	 three	
works	 of	 public	 ministry	 amidst	 “all	 of	 Galilee”.	 	 Jesus	 teaches,	
preaches,	and	cures	the	sick.		Yet	the	fact	that	the	short	form	of	today’s	
Gospel	Reading	ends	by	focusing	upon	Jesus’	preaching	suggests	how	
central	preaching	is	to	His	public	ministry.	
In	fact,	the	only	words	that	we	hear	Jesus	preaching	in	today’s	Gospel	
Reading	 are:	 	 “Repent,	 for	 the	 kingdom	 of	 heaven	 is	 at	 hand.”		
Repentance	is	the	first	word	of	Jesus’	preaching	the	Word	of	God.		From	
the	perspective	of	those	who	hear	the	Word	of	God,	repentance	is	the	
first	word	of	following	Jesus.		When	Jesus	later	commands	His	disciples	
to	take	up	their	crosses	each	day	[Luke	9:23],	this	command	includes	
the	embrace	of	daily	repentance.	Saint	Paul	in	today’s	Second	Reading	
draws	 our	 attention	 to	 the	 link	 between	preaching	 and	 the	 cross	 of	
Christ.	 	 It’s	 telling	 that	 the	occasion	 for	Paul	writing	 this	 is	divisions	
among	the	Corinthians.		Paul’s	remedy	for	divisions	within	the	Church	
is	the	cross	of	Christ.		He	even	speaks	to	one	of	the	pitfalls	that	he,	as	a	
preacher,	has	to	work	to	avoid.		This	pitfall	is	the	“human	eloquence”	
that	captivates	in	the	short	term	but	can	bear	no	lasting	fruit,	and	in	
fact	 does	 lasting	 harm	by	 creating	 an	 expectation	 and	desire	within	
Christians	for	what	 is	shallow.	The	depth	of	the	Word	of	God	is	only	
found	finally	in	the	cross	of	Christ.		Every	word	of	the	Old	Testament	is	
fulfilled	in	the	cross	of	Christ	on	Calvary	on	Good	Friday,	just	as	each	
word	and	work	during	 Jesus’	public	ministry	was	so	 fulfilled.	 	Every	
word	and	work	of	 Jesus	after	His	Resurrection,	as	every	word	in	the	
New	 Testament	 books	 that	 follow	 the	 four	 Gospel	 accounts,	 and	 as	
every	work	of	the	Church	in	her	sacraments,	flows	from	the	power	of	
the	cross	of	Christ.	 	Of	no	sacrament	is	this	more	true	than	the	Most	
Blessed	Sacrament	of	the	Eucharist,	where	the	Word	made	Flesh	offers	
Himself	in	sacrifice,	so	that	we	can	join	sacramentally	in	His	singular	
act	of	salvation.	By	embracing	Jesus’	cross,	we	can	come	to	communion	
with	the	divine	Person	of	Jesus	Christ	Himself.		Only	through	this	Cross	
can	the	Christian	enter	the	life	of	the	Son,	and	through	the	Son	enter	
the	 embrace	 of	 the	 Father.	 	 In	 the	 order	 of	 salvation,	 this	 is	 the	
providential	role	of	the	Word	of	God.	
	
Fr.	Thomas	Hoisington	

Địa	lý	nước	Do	Thái	chia	làm	ba	miền.	Miền	Nam	được	gọi	
là	 Giuđêa.	 Miền	 Trung	 là	 Samaria.	 Miền	 Bắc	 là	 Galilêa.	 Thủ	 đô	
Giêrusalem	thuộc	về	miền	Nam.	Đây	là	trung	tâm	chính	trị	và	tôn	
giáo.	Vua	Hêrôđê	đóng	đô	ở	Giêrusalem.	Đền	thờ	Giêrusalem	là	trái	
tim	 của	 dân	 tộc	Do	 Thái.	 Hằng	 năm	người	 ở	mọi	miền	 tuốn	 về	
Giêrusalem	dự	lễ.	Đây	cũng	là	nơi	quy	tụ	quyền	lực	tôn	giáo.	Có	
dinh	 thầy	 cả	 thượng	 phẩm.	 Có	 các	 luật	 sĩ,	 biệt	 phái,	 văn	 nhân.	
Người	ở	Giuđêa	coi	Giêrusalem	là	đền	thờ	duy	nhất,	đạo	ở	Giuđêa	
là	chính	thống.	Họ	tẩy	chay	người	ở	Samaria,	coi	Samaria	là	ngoại	
đạo	vì	người	ở	Samaria	xây	cất	đền	 thờ	riêng	 trên	núi	Garidim.	
Người	ở	Giuđêa	không	bao	giờ	đi	lại	tiếp	xúc	với	người	Samaria.	
Còn	miền	Galilêa	ở	phía	Bắc,	tuy	không	có	đền	thờ	đối	nghịch	với	
Giuđêa,	nhưng	bị	Giuđêa	khinh	miệt	vì	đó	là	nơi	pha	tạp	đủ	mọi	sắc	
dân,	là	đất	của	dân	ngoại.	

Khởi	đầu	sứ	vụ	công	khai,	Chúa	Giêsu	đã	không	chọn	rao	
giảng	tại	Giêrusalem.	Bởi	vì	Giêrusalem	là	vùng	toàn	tòng	theo	đạo,	
nhưng	lại	kiêu	căng	hợm	mình,	loại	trừ	người	khác.	Khi	mới	sinh	
ra,	 Chúa	 Giêsu	 đã	 phải	 chạy	 trốn	 bạo	 vương	 Hêrôđê.	 Hôm	 nay	
Hêrôđê	con	ông	lại	ra	lệnh	giết	thánh	Gioan	Baotixita	chỉ	để	thỏa	
mãn	ước	vọng	ngông	cuồng	của	một	phụ	nữ.	Chúa	Giêsu	đã	không	
chọn	Giêrusalem	làm	điểm	xuất	phát,	bởi	vì	các	thày	thượng	tế,	các	
văn	nhân,	 luật	sĩ,	biệt	phái	đã	chai	đá,	 luôn	tìm	cách	bắt	bẻ,	chứ	
không	biết	mở	rộng	tâm	hồn	đón	nhận	giáo	lý	của	Người.	

Người	đã	chọn	Galilêa	vì	Galilêa	là	vùng	quê	nghèo	khiêm	
tốn,	nhưng	dân	cư	thuộc	đủ	mọi	chủng	tộc	đã	biết	mở	lòng	đón	
nhận	giáo	lý	của	Người.	Người	đã	chọn	Galilêa	vì	ở	đây	không	có	
loại	 trừ,	mọi	 người	 biết	 đón	nhận	nhau,	 chung	 sống	hòa	 thuận.	
Người	đã	chọn	Galilêa	vì	Galilêa	là	vùng	đất	bị	khinh	miệt,	dân	cư	
bị	gạt	ra	ngoài	lề	xã	hội.	Ngay	từ	buổi	ban	đầu	Chúa	Giêsu	đã	không	
để	giáo	lý	của	Người	bị	đóng	khung	trong	bốn	bức	tường	đền	thờ,	
bị	giới	hạn	trong	một	khung	cảnh	địa	lý	và	dành	riêng	cho	một	giai	
cấp.	Ngay	từ	buổi	ban	đầu	Chúa	Giêsu	đã	vạch	ra	cho	Giáo	Hội	một	
đường	hướng.	Đó	là	ra	đi,	ra	đi	không	ngừng	nghỉ,	ra	đi	đến	những	
chân	trời	xa	lạ,	ra	đi	đến	với	mọi	người	thuộc	đủ	mọi	chủng	tộc,	
ngôn	ngữ,	màu	da.	Đó	là	đi	đến	với	những	người	bị	bỏ	rơi,	bị	khinh	
miệt,	bị	gạt	ra	ngoài	lề	xã	hội.	

Việc	 lựa	chọn	môn	đệ	của	Chúa	Giêsu	cũng	rất	độc	đáo.	
Người	không	lựa	chọn	môn	đệ	trong	đền	thờ,	nhưng	lựa	chọn	môn	
đệ	giữa	chợ	đời.	Người	không	 lựa	chọn	những	kẻ	nhàn	hạ	rảnh	
rang,	nhưng	lựa	chọn	những	người	đang	tất	bật	 làm	việc.	Người	
không	chọn	những	người	trí	thức	uyên	thâm,	thông	kinh	hiểu	luật,	
nhưng	lựa	chọn	những	anh	thuyền	chài,	đơn	sơ,	cục	mịch.	Ý	định	
truyền	giáo	của	Người	là	rất	rõ	ràng.	Người	lựa	chọn	những	người	
dám	ra	đi,	dám	mạo	hiểm,	sẵn	sàng	từ	bỏ,	không	ngần	ngại,	không	
do	dự.	Người	lựa	chọn	những	con	người	có	trái	tim	mở	rộng,	biết	
hy	sinh	quên	mình,	không	bám	víu	vào	bất	cứ	một	điểm	tựa	nào,	
dù	là	lề	luật,	dù	là	đền	thờ,	dù	là	kiến	thức.	Buông	tất	cả	để	chỉ	nắm	
lấy	Thiên	Chúa.	Bỏ	tất	cả	để	chỉ	đi	theo	Chúa.	

Những	lựa	chọn	của	Chúa	Giêsu	khiến	tôi	hiểu	rằng:	Người	
yêu	thích	những	tâm	hồn	rộng	mở	biết	sống	hài	hòa,	biết	đón	nhận	
anh	em.	Người	yêu	thích	những	tâm	hồn	đơn	sơ	nhỏ	bé,	ưa	thích	
sống	đời	khiêm	nhường	bình	dị.	Người	yêu	thích	những	tâm	hồn	
nồng	nàn	yêu	thương.	Đó	là	những	tâm	hồn	dễ	dàng	đón	nhận	và	
chia	sẻ	Tin	Mừng.	Đó	là	những	thửa	đất	tốt	cho	hạt	giống	Tin	Mừng	
nảy	mầm,	đơm	bông	kết	trái.	

Lạy	Chúa	Giêsu,	xin	mở	lòng	con	để	con	đón	nhận	được	
Lời	Chúa	và	để	Lời	Chúa	sinh	nhiều	bông	hạt.	
	
Tgm.	Giuse	Ngô	Quang	Kiệt	
	

LỰA	CHỌN	CỦA	CHÚA	GIÊSU	
	

SO	THAT	THE	CROSS	OF	CHRIST	MIGHT	NOT	BE	EMPTIED	
OF	ITS	MEANING	



 

 

Ý	LỄ	TRONG	TUẦN	(Người	xin	để	trong	ngoặc)	
	
Thứ	Bảy	21/01/2023	@	5:30	PM	
+	Lh	Maria	Phạm	T	Diệu	(11/20)	(Khánh	Trần).	
+	Lh	Giuse	Phạm	Văn	Nam	(38/40)	(AC	Phạm	Mạnh).	
+	Lh	Maria	Nguyeln	Thi	̣Vui	lễ	giỗ	(7/10)	(Lê	Hữu	Hoàng).	
+	Souls	in	purgatory	(3/50)	(Eva	Villalobos).	
+	2	Lh	Maria	lễ	giỗ,	Lh	cha	mẹ	đôi	bên,	Lh	Phêrô	(1/10)	(AC	Phạm	
Cường	&	Lý).	
+	Bình	an	cho	GĐ,	sức	khoẻ,	và	tạ	ơn	Chúa	(9/10)	(Vũ	+	Huyền)	
+	Lh	Giuse	Lại	Đı̀nh	Mộc	(26/30)	(AC	Thiện	&	Tha�m	Phan)	
+	Cầu	cho	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣Lieln,	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣
Mai	lel 	giol 	1	năm,	Linh	ho� n	Giuse	Phạm	Hoàng	Chương	lel 	giol 	3	năm	
(21/31)	(Gia	Đình)	
+	Lh	Inê	Ngô	Thi	̣Tỵ	lel 	giol ,	Gioan	Tra�n	Văn	Trọng	(20/30)	(AC	Phạm	
Mạnh)	
+	Lh	tiên	nhân	(6/50)	(Hoàng	Đình	Trí	–	Quan	Thu	Hương)	
+	Lh	Anna	Nguyễn	Thị	Ảnh	(41/50)	(GĐ)	
+	Lh	G.B.	Phan	Hồng	Lĩnh	(11/20)	(GĐ	xin)	
+	Lh	Têrêsa	Isave,	Lh	tiên	nhân,	Lh	mồ	côi;	xin	cho	hai	con	sớm	lành	
bệnh	(8/10)	(Nghiêm	Nguyễn)	
+	2	Lh	Gioan	Baotixita	và	ông	bà	tổ	tiên	nội	ngoại	hai	bên,	Lh	bé	Minh	
Khôi,	lễ	tạ	ơn	(5/20)	(Lộc	&	Phương	và	GĐ)		
+	Lh	Phêrô	bố	&	Lh	Maria	mẹ	(3/52)	(2	Con	xin)	
+	Lh	Anna	Dương	Thi	̣Liêng	(6/7)	(ÔB	Ngô	Tı́ch)	
+	Lh	Maria	mới	qua	đời,	Lh	ông	bà	tổ	tiên	nội	ngoại,	xin	ơn	bình	an	cho	
GĐ	(Quách	Khương	Tòng)	
+	Lh	Têrêsa	Vũ	Thị	Hinh	lễ	giỗ,	Lh	Tôma	Đặng	Văn	Lệ,	Lh	Têrêsa	Vũ	
Thị	Khanh	(Đặng	Quang	Lung)	
+	Xin	cho	mẹ	con	được	ơn	chết	lành	(Matt	Dang)	
+	Lh	Maria	Dương	Phát	Thu	Sương	(Nguyên	Đôn	Hằng	Nga)	
+	Các	Lh	mồ	côi,	Lh	ông	bà	tổ	tiên	(Ẩn	danh)	
+	Lh	Gioan	Baotixita	lễ	giỗ;	cầu	bình	an	cho	GĐ	(Lan	Nguyễn)	
+	Xin	ơn	bình	an	đi	về	Việt	Nam	(Đinh	Văn	Được	+	Nguyễn	Thị	Hải	
Hương)	
+	Tạ	ơn	Chúa	đã	ban	bı̀nh	an	cho	GĐ	(ÔB	Nguyeln	Văn	Sa)	
+	Lh	Giuse	Maria,	Lh	Giuse	Vinh	Sơn,	Lh	tổ	tiên	nội	ngoại,	Lh	mồ	côi,	
cha	mẹ	2	bên,	tạ	ơn	Ba	Đấng,	xin	chỉ	như	ý	(M	N	T	Soi)	
+	Lh	ĐaMinh-Maria-Giuse	(Phạm	Thanh	Thuỷ)	
+	Lễ	tạ	ơn	và	các	Lh	tiên	nhân	(GĐ	xin)	
+	Lh	Ông	Cố	Giuse	Phạm	Điều	(AC	Thành	Thắng)	
+	Lh	tổ	tiên,	ông	bà	cha	mẹ	(AC	Thành	Thắng)	
+	Lh	Maria	Phạm	Thị	Sen;	Lh	ông	bà	cha	mẹ,	thân	nhân	nội	ngoại	(ÔB	
Nguyễn	T.	Hiển)	
+	Xin	tạ	ơn	cuối	năm,	và	xin	bình	an	trong	năm	mới;	Cầu	cho	các	Lh	
Antôn,	2	Lh	Maria,	 Joan-Maria,	Têrêsa	HĐG,	 ân	nhân,	 tổ	 tiên	nội	 và	
ngoại;	xin	thánh	hoá	GĐ	(Thức	Phạm,	Xuân	Quan	và	GĐ)	
+	Lh	Micae	Nguyễn	Văn	Khiêm	(Hương	Lê)	
+	Xin	ơn	bình	an	trong	năm	mới	2023,	tạ	ơn	trong	năm	cũ	(GĐ	Nguyễn	
Văn	Niệm)	
Chúa	Nhật	22/01/2023	@	10:00	AM	
+	Lh	Maria	Phạm	T	Diệu	(12/20)	(Khánh	Trần).	
+	Lh	Giuse	Phạm	Văn	Nam	(39/40)	(AC	Phạm	Mạnh).	
+	Lh	Maria	Nguyeln	Thi	̣Vui	lễ	giỗ	(8/10)	(Lê	Hữu	Hoàng).	
+	Souls	in	purgatory	(4/50)	(Eva	Villalobos).	
+	2	Lh	Maria	lễ	giỗ,	Lh	cha	mẹ	đôi	bên,	Lh	Phêrô	(2/10)	(AC	Phạm	
Cường	&	Lý).	
+	Lh	tiên	nhân	(7/50)	(Hoàng	Đình	Trí	–	Quan	Thu	Hương)	
+	Lh	Giuse	Lại	Đı̀nh	Mộc	(27/30)	(AC	Thiện	&	Tha�m	Phan)	
+	Lh	Inê	Ngô	Thi	̣Tỵ	lel 	giol ,	Gioan	Tra�n	Văn	Trọng	(21/30)	(AC	Phạm	
Mạnh)	
+	Các	Lh	mồ	côi	(3/52)	(Hoàng	Đình	Trí	–	Quan	Thu	Hương)	
+	Cầu	cho	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣Lieln,	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣
Mai	lel 	giol 	1	năm,	Linh	ho� n	Giuse	Phạm	Hoàng	Chương	lel 	giol 	3	năm	
(22/31)	(Gia	Đình)	
+	Bình	an	cho	GĐ,	sức	khoẻ,	và	tạ	ơn	Chúa	(10/10)	(Vũ	+	Huyền)	
+	Ca�u	cho	Linh	ho� n	Anna	Phạm	Thi	̣Kiệu,	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣
Mai,	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣Lieln,	Linh	ho� n	Giuse	Phạm	Hoàng	

	

Chương,	Linh	ho� n	Cha	be� 	trên	Dominic	Nguyeln	Đức	Hạnh	(4/54)	(Gia	
Đình)	
+	Lh	Anna	Lương	Thị	Ánh,	Martinô	Tra�n	Lương	Giang	(38/52)	(Nhóm	
Thân	Hữu	và	GĐ)	
+	Lh	Anna	Nguyễn	Thị	Ảnh	(42/50)	(GĐ)	
+	Lh	Maria	Madalena	(32/35)	(Nhóm	bạn	thân	hữu)	
+	Lh	mo� 	côi,	thai	nhi	và	ta© t	cả	các	Lh	thân	thương	(47/52)	(Phương	
Huỳnh	&	Ho� ng	Dương)	
+	Lh	thai	nhi,	police	(28/40)	(Phúc)	
+	Lh	Giacôbê	Đoàn	Ngọc	Minh	Tú,	cha	mẹ	hai	bên,	các	em	đã	qua	đời,	
mo� 	côi	(92/104)	(GĐ	ÔB	Đoàn	Minh	Tâm	&	Kim	Anh)	
+	Lh	Phêrô	Phạm	The© 	Pho« 	(49/120)	(GĐ)	
+	Lh	Gioan	Baotixita	Nguyễn	Văn	Bình	(20/52)	(GĐ	xin)	
+	Lh	Phêrô	Trần	Đức	Thắng,	Phaolô	Nguyễn	Trung	Liễu,	Anna	Hồ	Thị	
Lục,	Anna	Hồ	Thị	Quản,	Phêrô	Trần	Đức	Đạt	(20/20)	(ÔB	Trần	Ngọc	
Ân)	
+	Lh	Anna	Nguyễn	T	Khoat,	Maria	Hoàng	T	Bích	(19/30)	(Định	&	Thuy)	
+	Lh	Theresa	Nguyễn	Thị	Cúc	(35/50)	(GĐ	Dần	–	Phượng)	
+	Lh	Maria	Vũ	Thị	Hồng,	và	ông	bà	tổ	tiên	hai	bên	(14/20)	(GĐ	Ông	
Hoàng	Bá	Thông)	
+	3	Lh	Giuse,	2	Lh	Maria,	Lh	Anna,	các	Lh	trong	luyện	tội;	xin	ơn	bình	
an	cho	GĐ,	tạ	ơn	Thánh	Gia	(14/15)	(GĐ	AC	Riêm	Vũ)	
+	Xin	chỉ	như	ý	(10/10)	(Ẩn	danh)	
+	Lh	ĐaMinh	(10/30)	(GĐ	họ	Lưu)	
+	Lh	Teresa	Nguyễn	Thị	Ngân	(10/10)	(Cô	Mai)	
+	Lh	Gioan	Baotixita	(8/30)	(GĐ	Ông	Nguyeln,	Khiêm)	
+	Lh	tiên	nhân,	Lh	trong	luyện	ngục,	Anre,	Lh	Cecilia,	Lh	Catarina;	xin	
bình	an	toàn	thế	giới;	tạ	ơn	Ba	Đấng,	xin	ơn	hoán	cải	chồng	con,	xin	
như	lòng	mong	muốn	(6/7)	(Ẩn	danh)	
+	 Lh	 ba	 &	 ba	 ngoại,	 Phero	 Tha	 &	 Maria	 Ngoc	 (4/20)	 (Catherine	
Nguyen)	
+	Lh	Phêrô	Thà	&	Lh	Maria	Ngọc	(4/20)	(Catherine	Nguyễn)	
+	Lh	Giuse	Hoàng	Văn	Khảm	(3/5)	(Mrs.	Đào	Nhật	Tiến)	
+	Lh	Anna	Dương	Thị	Liêng	(3/5)	(Bà	Nguyễn	Thị	Loan)	
+	Lh	Phêrô	(3/10)	(Ẩn	danh)	
+	Lh	Anna	Dương	Thị	Liễng	(3/5)	(Lê	Phùng	Xuân)	
+	Lh	ĐaMinh	và	Lh	Maria	lễ	giỗ,	Lh	Anna	Dương	Thị	Liêng	(3/5)	(ÔB	
Định	và	các	con	cháu)	
+	Lh	Anna	Dương	Thị	Liêng	(3/5)	(ÔB	Vũ	Minh	Thế)	
+	Lh	Anna	Dương	Thị	Liễn	(3/10)	(Hội	Ái	Hữu	Hải	Phòng)	
+	Xin	ơn	bình	an	cho	GĐ	(3/10)	(Việt	&	Trâm)	
+	Lh	Maria	Nguyễn	Thị	Vui	lễ	giỗ	1	năm	(3/3)	(Lê	Hữu	Hoàng)	
+	Lh	Phêrô	Vũ	Đình	Tuyền,	Lh	Maria	Vũ	Thị	Huệ,	Lh	Giuse	Trịnh	Thanh	
Cần	(3/4)	(Loan	Vũ)	
+	Cầu	cho	các	đẳng	linh	hồn	trong	luyện	hình	(3/10)	(Ẩn	danh)	
+	Cầu	cho	các	đẳng	linh	hồn	trong	luyện	hình	(3/10)	(Ẩn	danh)	
+	Lh	Anna	Dương	Thị	Liêng	(3/4)	(ÔB	Lý	Tùng	Vân)	
+	Lh	trẻ	sơ	sinh	và	mồ	côi	(2/2)	(Ngan	Hoang)	
+	 Pray	 for	 aborted	 babies	 &	 conversionof	 their	 parents	 (2/2)	
(Anonymous)	
+	Lh	Maria,	Lh	Vicenté,	Lh	tổ	tiên	(2/10)	(Phan	Hoàng)	
+	Lh	Ana	Dương	Thị	Liễng/Bà	Ánh	(2/3)	(GĐ	ÔB	Phan	Văn	Hỷ)	
+	Lh	Giacôbê	Đoàn	Ngọc	Minh	Tú,	Lh	mồ	côi;	cầu	cho	cha	mẹ	đôi	bên;	
xin	chỉ	như	ý	(3/52)	(AC	Đoàn	Minh	Tâm	&	Tạ	Kim	Anh)	
+	Lh	Anna	Dương	Thi	̣Liêng	(7/7)	(ÔB	Ngô	Tı́ch)	
+	Lh	Anna	Dương	Thị	Liêng	(1/26)	(Ô	Phạm	Bình	Ánh	và	các	con)	
+	Lh	Anna	Dương	Thị	Liêng	(1/15)	(Hai	em	Chi-Kiểm	và	các	con)	
+	Lh	Anna	Dương	Thị	Liêng,	Lh	Micae	Nguyễn	Văn	Khiêm	(1/5)	(ÔB	
Nguyễn	Văn	Bức)	
+	Cầu	cho	các	đẳng	linh	hồn	trong	luyện	hình	(1/10)	(Ẩn	danh)	
+	Lh	Giuse	Đoàn	Hành	Chánh,	Lh	Maria	Vũ	Thị	Đào	(1/50)	(GĐ	xin)	
+	Lh	Phêrô,	các	Lh	cha	mẹ,	anh	em,	tiên	nhân,	ân	nhân,	nội	ngoại	2	bên,	
Lh	trong	nơi	 luyện	tội,	Lh	mồ	côi;	 tạ	ơn	Chúa	Đức	Mẹ	và	các	Thánh	
(1/6)	(Phạm	Đào	Vui)		
+	Lh	Giuse	Hà	Thành	Trí	(1/7)	(GĐ	Bà	Nguyễn	Thị	Nữ)	
+	Lh	Marty	(1/4)	(AC	Quang	Hằng)	
+	CĐLH	(Ẩn	danh)	
	

	 	



 

 

+	Các	Lh	Phaolô,	2	Lh	Catarina,	2	Lh	Anna,	Phêrô,	Giacôbê,	Giuse,	Maria,	
Antôn,	anh	em,	tiên	nhân	nội	ngoại;	xin	cho	GĐ	các	con	cháu	học	giỏi,	
tạ	ơn	Chúa	và	Mẹ,	xin	được	như	ý	(1/2)	(Phạm	Kim	Hoa)	
+	Lh	Bà	Cố	Rosa	Nguyễn	Thị	Sê	(1/3)	(CĐ	Hồng	Ân)	
+	Lh	Micae	Nguyễn	Văn	Khiêm,	Lh	Gioan	Baotixita	Nguyễn	Văn	Duy	
(1/3)	(Lien	Bradley	Nguyen)	
+	Lh	Micae	Nguyễn	Văn	Khiêm	(1/2)	(Anh	Nguyen)	
+	Lh	Têrêsa	Vũ	Thị	Hinh	lễ	giỗ,	Lh	Tôma	Đặng	Văn	Lệ,	Lh	Têrêsa	Vũ	
Thị	Khanh	(Đặng	Quang	Lung)	
+	Xin	cho	mẹ	con	được	ơn	chết	lành	(Matt	Dang)	
+	Lh	Phaolo	Lê	Kim	Long	(Lê	Văn	Phụng)	
+	Cầu	cho	hai	linh	hồn,	xin	chỉ	như	ý	(Nguyễn	Đình	Tế)	
+	Lh	Micae	Nguyễn	Văn	Khiêm,	Gioan	B.	Nguyễn	Văn	Duy	(Ly	Hoang)	
+	Lễ	tạ	ơn	Mẹ	Maria	(Oanh	Trần)	
+	Các	Lh	mồ	côi	và	thai	nhi,	Lh	Maria	Đào	Thị	Chiện,	Lh	ĐaMinh	Nguyễn	
Thuỷ	Linh,	xin	ơn	bình	an	cho	GĐ	(Hoàng	Linh	+	Long	Nguyễn)	
+	Lh	Phêrô	Brandon	H.	Tran	(Kalvin	&	Vicki	Tran)	
+	Lh	ông	bà	cha	mẹ	anh	em	bạn	hữu,	nội	ngoại	2	bên;	tạ	ơn	Chúa	và	Mẹ	
Maria,	bình	an	cho	GĐ,	xin	cho	con	gái	sanh	đẻ	được	bình	an	(Ẩn	danh)	
+	Các	Lh	Giuse,	Anton,	Matta,	Madalena,	các	linh	hồn;	xin	ơn	bình	an	
cho	GĐ	(Tuấn-Loan)	
+	Tạ	ơn	Chúa	(Ẩn	danh)	
+	Lễ	tạ	ơn	và	các	Lh	tiên	nhân	(GĐ	xin)	
+	3	Lh	Giuse,	2	Lh	Anna,	Lh	Maria,	các	Lh	trong	luyện	tội;	xin	ơn	bình	
an	cho	GĐ	trong	năm	mới,	tạ	ơn	hồng	ân	Chúa	ban	trong	năm	qua,	xin	
ơn	Thiên	Triệu	cho	giới	trẻ	(GĐ	AC	Riêm	Vũ)	
+	Xin	ơn	bình	an	trong	năm	mới	2023,	tạ	ơn	trong	năm	cũ	(GĐ	Nguyễn	
Văn	Niệm)	
+	Lh	Micae	Nguyễn	Văn	Khiêm	(Hương	Lê)	
+	Lh	tiên	nhân	nội	ngoại,	3	Lh	Gioan,	4	Lh	Maria,	Lh	Giuse,	cầu	cho	các	
linh	hồn;	cầu	bình	an	cho	GĐ	năm	mới	(Ẩn	danh)	
+	Lh	Maria	Madalina	&	các	linh	hồn	(Hồ	Văn	Hiền)	
+	Lh	Ông	Cố	Giuse	Phạm	Điều	(AC	Thành	Thắng)	
+	Lh	tổ	tiên,	ông	bà	cha	mẹ	(AC	Thành	Thắng)	
+	Lh	tiên	nhân,	ông	bà	cha	mẹ,	anh	chị	em	nội	ngoại;	Lh	Anna	Phượng,	
Lh	Giuse	Tuyến,	các	Lh	mồ	côi	(Vũ	Ngọc	Hồ)	
+	Lh	ông	bà	tổ	tiên,	cầu	cho	năm	mới	bình	an	(Thanh	Trang)	
+	Lh	tiên	nhân	(Thoàn	Vân)	
+	Lh	ĐaMinh	Trinh	Kim	Phong,	Lh	Maria	Trịnh	Thị	Bình,	Lh	ĐaMinh	
Trinh	Xuân	Khoan	(GĐ	xin)	
+	Lh	Giuse	Loan	và	các	Lh	mồ	côi	(Mai	Le)	
+	Cầu	cho	ông	bà	nội	ngoại,	bình	an	năm	mới;	tạ	ơn	Thiên	Chúa	và	Mẹ	
Maria	(Ẩn	danh)	
+	Tạ	ơn	Thánh	Gia,	xin	Chúa	cho	GĐ	con	năm	mới	khoẻ	mạnh	bằng	an	
(AC	Duong	Danh	Thong)	
+	Cầu	cho	các	Lh	tiên	nhân	nội	ngoại,	họ	hang	bà	con	đã	qua	đời	(Ẩn	
danh)	
+	Lh	Antôn	Phạm	Văn	Mậu,	Lh	Maria	Nguyễn	Thị	Nguyệt,	Lh	Augustinô	
Lê	Quang	Chức,	Lh	Antôn-Têrêsa,	Lh	tiên	nhân;	lễ	tạ	ơn	(Ẩn	danh)	
+	2	Lh	Maria	(Tim	Dinh)	
+	Lh	Phêrô	Nguyễn	Tụng,	Lh	Philiphê	Nguyễn	Sinh	(Nguyễn	Đình	Cầu	
&	Xuân	Hoa)	
+	Tạ	ơn	1	năm	qua	được	bình	an	(Vị	Đỗ)	
+	Lh	Giuse	Nguyễn	Đức	Tạo,	Lh	ông	bà	tổ	tiên,	Lh	mồ	côi;	xin	ơn	bình	
an	cho	GĐ	(Linh	Tran)	
+	2	Lh	Giuse	–Maria,	Phanxicô,	Lh	thai	nhi,	xin	ơn	bình	an	(GĐ	AC	Điều)	
+	Tạ	ơn	Chúa;	xin	cầu	bình	an	cho	GĐ	công	ăn	việc	làm	thuận	lợi,	con	
cái	học	tập	tốt	(Thức	Uyên	+	GĐ)	
+	Tạ	ơn	Chúa;	xin	cầu	bình	an	cho	GĐ	công	ăn	việc	làm	thuận	lợi,	con	
cái	học	hành	tốt	(Đức	+	Thảo	+	GĐ)	
+	Tạ	ơn	Chúa	và	Đức	Mẹ	Maria,	xin	ơn	bình	an	cho	GĐ	và	cho	toàn	thế	
giới,	xin	chỉ	như	ý	(Đinh	Tiến	&	Thuý	Hương)	
+	Xin	năm	mới	cầu	bình	an	cho	GĐ	(Charles	&	Helen	B)	
+	Xin	năm	mới	cầu	bình	an	cho	GĐ	(Hoan	Lưu)	
+	Ca�u	cho	bà	Nguyeln	Thi	̣Mơ	đã	qua	đời	(Anna	Tra�n)	
+	Lh	Maria	Phạm	Thị	Sen;	Lh	ông	bà	cha	mẹ,	thân	nhân	nội	ngoại	(ÔB	
Nguyễn	T.	Hiển)	
	

	

+	Lh	tiên	nhân	nội	&	ngoại	(ÔB	Vũ	Minh	Thế)	
+	Lh	Maria	lễ	giỗ	(AC	Lâm	Tuyết)		
+	Lh	Rosa	Đỗ	Thị	Tách	lễ	giỗ	(Bà	Tẩu	Trần)	
+	Lh	Laurenso	&	Rosa	(Bà	Tẩu	Trần)	
+	Lh	Micae	Nguyễn	V	Khiêm,	Lh	Gioan	Baotixita	Nguyễn	Văn	Duy	(Châu	
Hà	và	GĐ)	
+	Lh	Mattheu	Đỗ	Tuấn	 lễ	giỗ;	các	Lh	cha	mẹ	hai	bên,	ân	nhân,	 thân	
nhân,	các	Lh	Giuse,	Maria,	các	Lh	mồ	côi;	tạ	ơn	Chúa	&	Mẹ	1	năm	bình	
an,	xin	Chúa	ở	với	GĐ	con	trong	năm	mới	&	mãi	mãi	(Teresa	&	Mattheu	
Thi	Tran)	
+	Lh	ông	bà	cha	mẹ,	cô	bác	anh	em,	Lh	mồ	côi,	tạ	ơn	Chúa	và	Mẹ,	Thánh	
Gia	Thất,	Cha	Diệp,	các	đẳng	Lh,	xin	bình	an	cho	GĐ	trong	năm	mới	
(Annà)	
+	Lh	ông	bà	to« 	tiên	và	thân	ba·ng	quye©n	thuộc	(ÔB	Nguyeln	Văn	Sa)	
+	Lh	Maria,	Giuse,	Phaolô,	ta© t	cả	các	Lh	nơi	luyện	ngục	(Ẩn	danh)	
+	Lh	Maria	Lâm	Phượng	Hoàng	lễ	giỗ	2	năm	(Ẩn	danh)	
+	Lh	ông	bà	tổ	tiên	nội	ngoại	và	các	linh	hồn,	xin	ơn	chữa	lành	cho	con	
dâu	(AC	Nam)	
+	Agata	Ngan	Huynh,	xin	tạ	ơn	Thiên	Chúa,	Mẹ	Maria,	Thánh	Cả	Giuse	
+	Tạ	ơn	Chúa	và	Đức	Mẹ	(Ẩn	danh)	
+	Tạ	ơn	Đức	Mẹ	(Ẩn	danh)	
+	Tạ	ơn	Chúa	và	cầu	bình	an	cho	năm	mới,	Lh	ĐaMinh	+	Giuse,	các	Lh	
mồ	côi	(Ẩn	danh)	
+	Xin	ơn	bình	an	cho	GĐ	và	thế	giới,	tạ	ơn	Thiên	Chúa	và	Thánh	Gia	(GĐ	
Lam	Phương	Phạm)	
+	Ca�u	cho	bà	Nguyeln	Thi	̣Mơ	đã	qua	đời	(Anna	Tra�n)	
+	Cầu	cho	các	linh	hồn	mồ	côi	(Ẩn	danh)	
+	Xin	tạ	ơn	cuối	năm,	và	xin	bình	an	trong	năm	mới;	Cầu	cho	các	Lh	
Antôn,	2	Lh	Maria,	 Joan-Maria,	Têrêsa	HĐG,	 ân	nhân,	 tổ	 tiên	nội	 và	
ngoại;	xin	thánh	hoá	GĐ	(Thức	Phạm,	Xuân	Quan	và	GĐ)	
+	Lh	Anna	Dương	Thị	Liêng	(Trần	Thị	Hinh)	
+	Lh	Maria	+	Vincente,	các	Lh	thân	nhân	bên	nội	ngoại;	tạ	ơn	Chúa	và	
Mẹ	maria	trong	năm	qua	(A	Patrick	Le)	
Thứ	Hai	23/01/2023	@	7:00	PM	
+	Lh	tiên	nhân	(8/50)	(Hoàng	Đình	Trí	–	Quan	Thu	Hương)	
+	Lh	Giuse	Lại	Đı̀nh	Mộc	(28/30)	(AC	Thiện	&	Tha�m	Phan)	
+	Cầu	cho	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣Lieln,	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣
Mai	lel 	giol 	1	năm,	Linh	ho� n	Giuse	Phạm	Hoàng	Chương	lel 	giol 	3	năm	
(23/31)	(Gia	Đình)	
+	Bı̀nh	an	cho	the© 	giới	và	GĐ	(ÔB	Nguyeln	Văn	Sa)	
+	Lh	Inê	Ngô	Thi	̣Tỵ,	Gioan	Tra�n	Văn	Trọng	(22/30)	(AC	Phạm	Mạnh)	
+	Các	Lh	nội	ngoại	(ÔB	Trần	Danh	Đắc)	
+	Cầu	cho	các	đẳng	linh	hồn	trong	luyện	hình	(2/10)	(Ẩn	danh)	
+	Xin	tạ	ơn	cuối	năm,	và	xin	bình	an	trong	năm	mới;	Cầu	cho	các	Lh	
Antôn,	2	Lh	Maria,	 Joan-Maria,	Têrêsa	HĐG,	 ân	nhân,	 tổ	 tiên	nội	 và	
ngoại;	xin	thánh	hoá	GĐ	(Thức	Phạm,	Xuân	Quan	và	GĐ)	
+	Lh	ông	bà	tổ	tiên	nội	ngoại	(Đặng	Duy	Khắc)	
+	Lh	Giuse	Hà	Thành	Trí	(2/7)	(GĐ	Bà	Nguyễn	Thị	Nữ)	
+	Lễ	tạ	ơn	và	các	Lh	tiên	nhân	(GĐ	xin)	
+	Các	Lh	Phero	Nguyễn	Văn	Lợi,	Phero	Nguyễn	Văn	Nghĩa,	Phanxico	
Xavie	Phạm	Văn	Đồng,	Maria	Nguyễn	Thị	Ba,	Anna	Nguyễn	Thị	Hiền;	
tạ	ơn	Chúa	và	Đức	Mẹ	(Hoa	Nguyễn)		
+	Lh	Agnes,	Giuse,	Maria,	cha	mẹ,	em	gái	và	ôg	bà	to« 	tiên	(Phạm	Cao	
Trường)	
+	Lh	ông	bà	cha	mẹ	đôi	bên	(GĐ	Hoàng	Phan)	
Thứ	Ba	24/01/2023	@7:00	PM			
+	Lh	tiên	nhân	(9/50)	(Hoàng	Đình	Trí	–	Quan	Thu	Hương)	
+	Lh	Giuse	Lại	Đı̀nh	Mộc	(29/30)	(AC	Thiện	&	Tha�m	Phan)	
+	Cầu	cho	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣Lieln,	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣
Mai	lel 	giol 	1	năm,	Linh	ho� n	Giuse	Phạm	Hoàng	Chương	lel 	giol 	3	năm	
(24/31)	(Gia	Đình)	
+	Lh	Inê	Ngô	Thi	̣Tỵ,	Gioan	Tra�n	Văn	Trọng	(23/30)	(AC	Phạm	Mạnh)	
+	Cầu	cho	các	đẳng	linh	hồn	trong	luyện	hình	(3/10)	(Ẩn	danh)	
+	Lh	Maria	Trần	Thị	Huy	(GĐ	Ông	Cố	Lưỡng	xin)	
+	Xin	tạ	ơn	cuối	năm,	và	xin	bình	an	trong	năm	mới;	Cầu	cho	các	Lh	
Antôn,	2	Lh	Maria,	 Joan-Maria,	Têrêsa	HĐG,	 ân	nhân,	 tổ	 tiên	nội	 và	
ngoại;	xin	thánh	hoá	GĐ	(Thức	Phạm,	Xuân	Quan	và	GĐ)	
	

	



 

 

+	Lh	Giuse	Hà	Thành	Trí	(3/7)	(GĐ	Bà	Nguyễn	Thị	Nữ)	
+	Lễ	tạ	ơn	và	các	Lh	tiên	nhân	(GĐ	xin)	
+	Lh	Têrêsa	Hồ	Thị	Thanh	Mai	lễ	giỗ,	cầu	cho	các	linh	hồn	(Ẩn	danh)	
Thứ	Tư	25/01/2023	@7:00	PM		
+	Lh	tiên	nhân	(10/50)	(Hoàng	Đình	Trí	–	Quan	Thu	Hương)	
+	Lh	Giuse	Phạm	Xuân	Trường;	lễ	tạ	ơn	(3/21W)	(Nguyễn	Thị	Ngọc	
Tuyết)	
+	Lh	Giuse	Lại	Đı̀nh	Mộc	(30/30)	(AC	Thiện	&	Tha�m	Phan)	
+	Cầu	cho	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣Lieln,	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣
Mai	lel 	giol 	1	năm,	Linh	ho� n	Giuse	Phạm	Hoàng	Chương	lel 	giol 	3	năm	
(25/31)	(Gia	Đình)	
+	Lh	Inê	Ngô	Thi	̣Tỵ,	Gioan	Tra�n	Văn	Trọng	(24/30)	(AC	Phạm	Mạnh)	
+	Cầu	cho	các	đẳng	linh	hồn	trong	luyện	hình	(4/10)	(Ẩn	danh)	
+	Lh	Giuse	Hà	Thành	Trí	(4/7)	(GĐ	Bà	Nguyễn	Thị	Nữ)	
+	Lễ	tạ	ơn	và	các	Lh	tiên	nhân	(GĐ	xin)	
+	Lh	Têrêsa	Vũ	Thị	Hinh	lễ	giỗ,	Lh	Tôma	Đặng	Văn	Lệ,	Lh	Têrêsa	Vũ	
Thị	Khanh	(Đặng	Quang	Lung)	
	
Thứ	Năm	26/01/2023	@7:00	PM	
+	Lh	tiên	nhân	(11/50)	(Hoàng	Đình	Trí	–	Quan	Thu	Hương)	
+	Cầu	cho	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣Lieln,	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣
Mai	lel 	giol 	1	năm,	Linh	ho� n	Giuse	Phạm	Hoàng	Chương	lel 	giol 	3	năm	
(26/31)	(Gia	Đình)	
+	Lh	Inê	Ngô	Thi	̣Tỵ	lel 	giol ,	Gioan	Tra�n	Văn	Trọng	(25/30)	(AC	Phạm	
Mạnh)	
+	Cầu	cho	các	đẳng	linh	hồn	trong	luyện	hình	(5/10)	(Ẩn	danh)	
+	Lh	Giuse	Hà	Thành	Trí	(5/7)	(GĐ	Bà	Nguyễn	Thị	Nữ)	
+	Lễ	tạ	ơn	và	các	Lh	tiên	nhân	(GĐ	xin)	
+	Lh	Giuse	Đinh	Quang	Toàn,	cầu	cho	các	linh	hồn	(Tú	Anh	Nguyễn)	
	
Thứ	Sáu	27/01/2023	@7:00	PM	
+	Lh	tiên	nhân	(12/50)	(Hoàng	Đình	Trí	–	Quan	Thu	Hương)	
+	Cầu	cho	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣Lieln,	Linh	ho� n	Anna	Dương	Thi	̣
Mai	lel 	giol 	1	năm,	Linh	ho� n	Giuse	Phạm	Hoàng	Chương	lel 	giol 	3	năm	
(27/31)	(Gia	Đình)	
+	Lh	Inê	Ngô	Thi	̣Tỵ	lel 	giol ,	Gioan	Tra�n	Văn	Trọng	(26/30)	(AC	Phạm	
Mạnh)	
+	Cầu	cho	các	đẳng	linh	hồn	trong	luyện	hình	(6/10)	(Ẩn	danh)	
+	Lh	Giuse	Hà	Thành	Trí	(6/7)	(GĐ	Bà	Nguyễn	Thị	Nữ)	
	

	 	

SINH	HOẠT	GIÁO	XỨ	TRONG	TUẦN	
Chúa	Nhật,	ngày	22	tháng	01	
10:00AM	 Thánh	Lễ	 	 	 Church	
Sau	Lễ	 	 Hội	Chợ	Mừng	Xuân	 	 Khu	PAC	
Thứ	Hai,	ngày	23	tháng	01	
Trước	Lễ		 Giải	Tội		 	 	 Church	
6:25PM		 Đọc	kinh	 	 	 Church	
7:00PM		 Thánh	Lễ	 	 	 Church	
Thứ	Ba,	ngày	24	tháng	01	
Trước	Lễ		 Giải	Tội		 	 	 Church	
6:25PM		 Đọc	kinh	 	 	 Church	
7:00PM		 Thánh	Lễ	 	 	 Church	
Thứ	Tư,	ngày	25	tháng	01		
10:00AM	 Ngày	Họp	Mặt	 	 	 PAC	
Trước	Lễ		 Giải	Tội		 	 	 Chapel	
6:25PM		 Đọc	kinh	 	 	 Chapel	
7:00PM		 Thánh	Lễ	 	 	 Chapel	
7:30PM		 CĐ	Thánh	Gia	tập	hát	 	 Rm#207	
Thứ	Năm,	ngày	26	tháng	01	
Trước	Lễ		 Giải	Tội		 	 	 Chapel	
	

6:15PM		 Chầu	Thánh	Thể	 	 Chapel	
7:00PM		 Thánh	Lễ	 	 	 Chapel	
Thứ	Sáu,	ngày	27	tháng	01	
Trước	Lễ	 Giải	Tội		 	 	 Chapel	
7:00PM		 Thánh	Lễ	 	 	 Chapel	
7:30PM		 CĐ	Phanxicô	tập	hát	 	 PAC	
8:00PM		 CĐ	Hồng	Ân	tập	hát	 	 Rm#207	
Thứ	Bảy,	ngày	28	tháng	01	
10:00AM	 Lớp	Việt	Ngữ	 	 	 All	Rooms	
6:30PM		 Đọc	kinh	 	 	 Church	
7:00PM		 Thánh	Lễ	 	 	 Church	
Chúa	Nhật,	ngày	29	tháng	01	
7:30AM		 Đọc	kinh	 	 	 Church	
8:00AM		 Thánh	Lễ	 	 	 Church	
8:30AM		 Giáo	Lý	Tân	Tòng	 	 Rm#107	
9:15AM		 Đọc	kinh	 	 	 Church	
9:45AM		 TNTT	 	 			 	 All	rooms	
11:15AM	 Giáo	Lý			 			 	 All	rooms	
10:00AM	 Thánh	Lễ	 	 	 Church	
12:30PM	 English	Mass	 	 	 Church	
	
	

LỊCH	PHỤNG	VỤ	
	

Chúa	Nhật:	Thứ	Ba	Mùa	Quanh	Năm	
Is	8:239;	Tv	27:1,4,13-14;	1	Cr	1:10-13,17;	Mt	4:12-23;		
Thứ	Hai:	Dt	9:15,24-28;	Tv	98:1,2-3,3-4,5-6;	Mc	3:22-30	
Thứ	Ba:	Thánh	Phanxicô	đệ	Salê,	Gmtsht	
Dt	10:1-10;	Tv	40:2,4,7-8,10,11;	Mc	3:31-35	
Thứ	Tư:	Thánh	Phaolô,	Tông	Đồ	trở	lại	
Dt	10:11-18;	Tv	110:1,2,3,4;	Mc	4:1-20	
Thứ	Năm:	Thánh	Timôthêô	và	Titô,	Gm	
Dt	10:19-25;	Tv	24:1-2,3-4,5-6;	Mc	4:21-25	
Thứ	Sáu:	Dt	10:32-39;	Tv	37:3-4,5-6,23-24,39-40;	Mc	4:26-34	
Thứ	Bảy:	Thánh	Tôma	Aquinas,	Lmts	
Dt	11:1-2,8-19;	Lc	1:69-70,71-72,73-75;	Mc	4:35-41	
Chúa	Nhật:	Thứ	Tư	Mùa	Quanh	Năm	
Xp	2:3,3;	Tv	146:6-7,8-9,9-10;	1	Cr	1:26-31;	Mt	5:1-12	
	
	
	
	
	

GIÁO	LY ́	HÔN	NHÂN/MARRIAGE	PREPARATION	
Lớp	Dự	Bị	Hôn	Nhân	năm	2023	sẽ	được	tổ	chức	từ	6:30	chiều	
Thứ	Sáu	9	tháng	6	đến	Chúa	Nhật	11	tháng	6	năm	2023.	Những	
đôi	bạn	trẻ	nào	dự	định	thành	hôn	từ	sau	ngày	11	tháng	6	năm	
2023	phải	tham	dự	khóa	học	này,	vì	mỗi	năm	chỉ	có	một	lớp	
tại	giáo	xứ	mà	thôi.	Quý	bạn	cần	ghi	danh	sớm	để	chúng	ta	có	
đủ	 thời	 gian	 hoàn	 tất	 phần	 thẩm	 định	 hôn	 nhân	 (Marriage	
Assesment)	 giáo	 phận	 đòi	 hỏi.	 Phiếu	 ghi	 danh	 có	 sẵn	 trên	
trang	mạng	của	giáo	xứ.	
The	 2023	 Marriage	 Preparation	 class	 will	 be	 held	 from	
6:30PM	 Friday,	 Jun	 9	 to	 Sunday	 Jun	 11,	 2023.	 Couples	
planning	to	get	married	after	 June	11,	2023,	must	complete	
the	2023	Marriage	Preparation	class	because	this	class	is	only	
offered	once	a	year	at	our	parish.	You	should	register	early	to	
complete	 the	 Marriage	 Assessment	 prior	 to	 June	 09,	 2023.	
Registration	form	is	available	online	at	the	parish’s	website	
(http://hvmcc.org)	under	the	Sacrament	Matrimony	link.	



 

 

	
	
	 	PHỤNG	VỤ	XUÂN	QUÝ	MÃO	

 
 
 

	
	
	
	
	
	

o Thứ	Bảy,	Jan	21	@5:30pm	–	THÁNH	LỄ	GIAO	THỪA	
 
 
	

	
o Chúa	Nhật,	Jan	22	@10:00am	-	Tuần	III	Mùa	Thường	Niên		
MÙNG	MỘT	TẾT	-	CẦU	BÌNH	AN	CHO	NĂM	MỚI	

 
 
 

o Thứ	Hai,	Jan	23	@7:00pm		–		
MÙNG	HAI	TẾT	–	KÍNH	NHỚ	TỔ	TIÊN	VÀ	ÔNG	BÀ	CHA	MẸ	
Hc	44,1.10-15	;	Ep	6,1-4.18-23	;	Mt	15,1-6 
 
 
 

o Thứ	Ba,	Jan	24	@7:00pm		–		
MÙNG	BA	TẾT	–	THÁNH	HÓA	CÔNG	ĂN	VIỆC	LÀM	

					St	2,4b-9.15	;	Cv	20,32-35	;	Mt	25,14-30	
	
	

Trước thềm năm mới, Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam xin kính chúc quý cụ, quý ông bà, quý anh 
chị em, các cháu năm mới thánh thiện, yêu thương 
và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria 

Hãy	 đến	 chúc	 tuổi	 Chúa,	 Mẹ	 Maria,	 các	
Thánh	 trên	 trời	 và	 chúc	 tết	 cho	 nhau	
trong	tinh	thần	đoàn	kết,	yêu	thương	



 

 

	

Tiền	quyên	lần	1																																																																				$7,374.00	
Nguyệt	Liễm					 																																																																						$1,485.00	
Bán	Hàng																																																																																				$1,141.00	
	

TIỀN	THU	TUẦN	TRƯỚC	
	

RAO	VẶT	
	

SPRING	BREAK	CAMP	
Để	nâng	cao	tinh	thần	sinh	hoạt	và	tạo	cơ	hội	cho	các	em	vui	
chơi	học	hỏi	trong	một	môi	trường	lành	mạnh,	Đoàn	TNTT	
Don	Bosco	xin	thông	báo	sẽ	tổ	chức	Spring	Break	Camp	(Tin	
Yêu	42)	vào	ngày	11	đến	ngày	13	tháng	3	năm	2023.	
	
1.	Địa	Điểm	(Location):	Eagle’s	Wing	Retreat	Center,	2805	RR	
2341,	Burnet,	TX	
2.	Thời	Gian	(Date/Time):	7AM	Thứ	Bảy	ngày	11	tháng	3	đến	
4PM	Thứ	Hai	ngày	13	tháng	3		
3.	Lệ	Phí	(Registration):	$60	||	Bus:	$20	
4.	Hạn	Chót	(Deadline):		Ngày	5	tháng	2	năm	2023.		
5.	Nhận	đơn	mỗi	Chúa	Nhật	@	PAC:		01/08	-	02/05/2023	
	
Xin	liên	lạc:	
1.	Tr.	Kevin	Nguyễn	 												 5827-997-512 	
2.	Tr.	Long	Hồ		 	 												512-947-6105	
3.	Loan	Đặng	 	 												512-565-5481	
4.Eagled	Wing	Landline													512-715-0580/512-715-0017	
	

As	of	January	1,	2023,	the	Diocese	of	Austin	implemented	the	
VIRTUS®	 Programs	 as	 its	 new	 comprehensive	 safe	
environment	training	platform	for	adults	and	children.		New	
curriculums	 will	 be	 implemented	 for	 in-person	 EIM	
workshops	 for	 New	 employees	 and	 volunteers,	 and	 online	
refresher	 training.		The	 new	 curriculum	 that	 will	 be	 used	
is	Empowering	God's	Children®	Program.		This	is	the	new	safe	
environment	 curriculum	 for	 children	 and	 youth.		As	 a	
reminder,	EIM	training	compliance	is	a	Diocese	requirement	
for	 all	 employees	 and	 volunteers.		Thus,	 you	will	 be	
required	to	create	a	new	account	in	the	new	VIRTUS	online	
database.		This	new	online	VIRTUS	portal	will	provide	access	
to	your	EIM	account,	including	your	workshop/training	and	
background	check	history.	
	The	diocese	will	send	those	with	EIM	COMPLIANT	an	email	
from	the	VIRTUS	system	to	complete	and	to	be	changed	to	the	
new	 VIRTUS	 portal.		 Please	 login	 with	 the	 userid	 that	 the	
diocese	will	provide	you	and	follow	the	instruction	to	receive	
your	password.		You	can	reset	your	Userid	&	Password	at	any	
time.		 If	you	have	any	questions	or	needed	help,	please	call	
Ms.	Kim	Ly	at	the	parish	office	@	512-834-8483,	Ms.	Thu	Tam	
@	714-944-9447,	or	Mrs.	Kim-Chau	@	512-586-4848.	
	
PLEASE	DONOT	DELETE	EMAIL	FROM	THE	DIOCESE	SENT	TO	
YOU	ABOUT	THE	VIRTUS	ONLINE	ACCOUNT.	

EIM	CHANGE	TO	VIRTUS	PROGRAM	
Bắt	đầu	từ	ngày	1	tháng	Giêng,	2023,	Giáo	Phận	Austin	sẽ	sử	
dụng	Chương	Trình	VIRTUS	huấn	luyện	về	an	toàn	môi	trường	
cho	người	lớn	và	trẻ	em.	Theo	đó,	chương	trình	sẽ	có	những	
khóa	học	tại	lớp	cho	các	nhân	viên	và	thiện	nguyện	viên	mới,	
và	các	lớp	trực	tuyến	cho	những	người	tái	đăng	ký	VIRTUS	sẽ	
theo	Chương	Trình	Giúp	Các	Thiếu	Nhi	Của	Chúa	Vươn	Tiến	
(Empowering	God's	Children	Programs),	một	nội	dung	huấn	
luyện	mới	về	an	toàn	môi	trường	cho	các	em	thiếu	nhi	và	giới	
trẻ.	Cũng	xin	nhắc,	chương	trình	huấn	 luyện	EIM	là	một	đòi	
buộc	cho	tất	cả	các	nhân	viên	và	thiện	nguyện	viên	trong	Giáo	
Phận.	Do	đó,	Giáo	Phận	yêu	cầu	quý	vị	thiết	lập	một	hồ	sơ	mới	
với	Chương	Trình	VIRTUS	này.	Hồ	sơ	VIRTUS	của	quý	vị	sẽ	nối	
kết	với	EIM	cũ,	ghi	nhận	những	khóa	quý	vị	đã	học	trong	quá	
khứ	và	thời	khóa	biểu	cho	những	khóa	học	mới.		
	
Giáo	 Phận	 sẽ	 gửi	 cho	 quý	 vị	 một	 Email	 về	 Chương	 Trình	
VIRTUS	mới	này.	Xin	quý	vị	sử	dụng	USERID	do	Giáo	phận	cung	
cấp	và	dựa	theo	đó	để	tạo	mã	cốt	cho	hồ	sơ	của	mình.	Nếu	gặp	
trở	ngại	hoặc	cần	trợ	giúp,	xin	liên	lạc	với	các	quý	vị	sau	đây:	
-	Cô	Kim	Lý:		 	 512-834-8483	
-	Cô	Thu	Tâm:		 	 714-944-9447	
-	Cô	Kim-Châu:	 	 512-586-4848	
	
NB:	Xin	đừng	xóa	Email	Giáo	Phận	gửi	 cho	quý	vị	 về	Hồ	Sơ	
VIRTUS	mới	này.	

EIM	CHANGE	TO	VIRTUS	PROGRAM	

@	CẦN	THỢ	(1/12-1/3):	Tiệm	đối	diện	chợ	Hana,	gần	Nhà	Thờ	
Việt	Nam,	rất	đông	khách,	cần	thợ	bột	Nữ,	tip	cash	cao	nhiều!	
Làm	việc	vui	vẻ	thoải	mái!	Mọi	chi	tiết	xin	vui	lòng	liên	lạc	Mai	
Lan:	(Cell)	512-576-2273.	
@	CẦN	NHÂN	VIÊN	(22/1-22/2):	Nhà	Hàng	SAIGON	512	(nhà	
hàng	Oh-Ho	cũ)	ở	Round	Rock:	phục	vụ	các	món	ăn	Việt	-	Hoa,	
mở	cửa	khai	trương	vào	cuối	tháng	1/2023.	Cần	tuyển	người	
phụ	 bếp	 và	 phục	 vụ	 bàn.	 Xin	 liên	 lạc	 Hương	 -	 phone:	 512	
8863186.	
	

Xin	Phụ	Huynh	của	các	cháu	muốn	được	Rửa	Tội	tháng	Một	
hãy	đến	tham	dự	lớp	Giáo	Lý	thứ	Năm,	ngày	09	tháng	02	lúc	
7:45pm	tại	Rm	#103	để	chuẩn	bị	cho	ngày	Rửa	Tội,	Chúa	Nhật,	
ngày	19	tháng	02	sau	Thánh	Lễ	12:30PM.	

LỚP	GIÁO	LÝ	&	RỬA	TỘI	CHO	CÁC	EM	NHỎ	

Giáo	 xứ	 có	 tổ	 chức	 một	 ngày	 họp	
mặt	miễn	phí	cho	những	vị	trên	60	
tuổi,	 thành	 viên	 của	 Giáo	 xứ,	 từ	
10:00AM	 đến	 2:00PM,	 ngày	 25	
tháng	 01	 để	 có	 dịp	 chúc	 Tết,	 hàn	
huyên,	tâm	sự,	chia	sẻ	vui	buồn,		

chơi	cờ	tướng,	lô	tô,	đôminô,	…	với	nhau.	Giáo	xứ	sẽ	cung	
cấp	bữa	ăn	 trưa,	 snack,	 trái	cây,	nước	uống	cho	buổi	họp	
mặt	này.  

NGÀY	HO ̣P	MẶT	

Năm	nay,	Cha	Chánh	Xứ	muốn	có	một	Thánh	Lễ	Đặc	Biệt	Để	
Chúc	Mừng	Thượng	Thọ	Quý	Cụ	Cao	Niên	từ	85	tuổi	trở	lên	
vào	 Thánh	 Lễ	 10:00AM	 ngày	 05/02/2023.	 Xin	 cho	 biết	 số	
người	đến	thăm	dự	để	cùng	việc	sắp	xếp	cho	được	chu	đáo,	
và	 Sr.	 Ane	 sẽ	 xin	 chứng	 chỉ	 Phép	 Lành	 của	 Đức	 Cha	 Joe	
Vasquez	Diocese	of	Austin	cho	Quý	Vị.		
Xin	Quý	Vị	 liên	 lạc	 với	 soeur	 qua	 điện	 thoại	 Tel.	 512-736-
7463	càng	sớm	càng	tốt.	Hết	hạn	ngày	Sunday	28	tháng	01/	
2023.	Xin	Thành	Thật	cám	ơn	Quý	Vị.	
	

MỪNG	THƯỢNG	THO ̣	QUY ́	CAO	NIÊN	85	



 

 

ALL	BROTHER	SISTER	
SERVICES	

	

A/C	–	Heating	–	Repair	&	
Maintenances	&	New	

Installations.	
	

Tel:	(512)	905-9505	
	

LC:	TACLB28462C										 

0		
 
 

TRÍ	NGÔ	MBA	
 

							10901	N	
				Lamar	Blvd	#C304		
				Austin	TX	78753	

512.361.5859											
210.910.8000	

								210.396.9124	
	

tringombaLLC@gmail.com	
	

	

Văn	phòng	khai	thuế	cá	
nhân	và	thương	mại		

	

*	IN	MIỄN	PHÍ	1099-NEC	cho	
tiệm	và	những	business	khác	có	
trả	tiền	cho	người	làm.		
*	$20	OFF	cho	thợ	nails	khai	
thuế	1099 
 

VIETSTAR CONSTRUCTION 
NHÀ	Ở	&	CƠ	SỞ	THƯƠNG	MẠI		

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	

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!	



 

 

 

 

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	Thành,	North	Austin)	
Mở	cửa	moa i	ngày,	từ	9:30am	–	7:00pm	

 

FAMILY INSURANCE 
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 
(512) 770-6026 hoặc (512) 551-2550 
-Xin liên hệ: Phương hoặc Trang (ca đoàn Thánh Gia)  
 

Rated	#1	in	Real	Estate	Services		
																								(Entrepreneur’s	Top	Franchise	Suppliers	for	2019)	

	

																	Knowledge	-	Experience	-	Result	
	

Công	ty	điạ	o\ c	chuyên	commercial,	tận	tâm,	và	kinh	nghiệm:	
kinh	doanh	và	đadu	tư	ba\ t	động	sản.	Công	ty	chúng	tôi	hiện	có:	
• For	Lease:	Đo\ i	diện	HEB	lớn	đang	xây	South	Austin,	good	

location	for	nail	salon,	boba	tea.	Nhà	hàng	cũ.	Và	nhiedu	điạ	
đienm	khác	ở	Austin,	San	Antonio,	và	các	vùng	phụ	cận.	

• For	Sale:	Land	(giá	từ	$300K)	và	small	retail	strip	(giá	từ	
$2,000,000).	

Công	ty	chúng	tôi	đang	tım̀:	cây	xăng	muo\ n	bán	in	Texas,	đa\ t	
thương	mại,	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	

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.	
	

 	
	

	 	

																																							
																						
																																													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	
 

Atx injury & rehab - CHIROPRACTIC	
Bác	Sĩ	Cathy	Phạm	D.C.	

Office:	512-299-1908	-	Fax	512-692-2546	
North:	1212	W.	Parmer	Lane,	#i	-	Austin,	Texas	78727	
South:	2028	E.	Ben	White	Blvd,	#100	-	Austin,	TX	78741	

 

Chuyên	trị:	
• Chấn	thương	do	tai	nạn	xe	cộ,	làm	việc,	thể	thao,	trượt	té.	

• Các	chứng	đau	nhức:	đầu	cổ,	vai.	
	

Nói	tiếng	Việt	và	tiếng	Anh	
 

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	
	

TACLBAO11733C	
 

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	

 

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	

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	hạn	ta[ t	cả	các	mặt	hàng	
							*	Đặc	biệt	các	loại	sữa	
	-	Bán	vé	máy	bay	trong	và	ngoài	nước	

Thứ	Hai	-	Chủ	Nhật	9:30	AM	–	8:00	PM	
 
	

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	điều	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	

Sàigòn	Central	Post,	Inc.	
Hoa	Phát	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	

																											FREE	ZOTA	POS	$1,400	
Chuyên	cung	cagp	A	to	Z	POS	system	All-in-One	(Check-In,	POS	&	
Credit	Card	processing	with	FREE	marketing)	 cho	 tiệm	Nails,	
Restaurant,	Liquor	Stores,	…	với	giá	tog t	nhag t.	
	

												PHỤC	VỤ	TẠI	AUSTIN	&	TRÊN	50	TIỂU	BANG	
	

(972)	330-3397	
	

Joseph.Tran@DirectDPS.com	
https://dallas.zota.us/	

				Joseph	Tran	
Branch	Manager 

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

 

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

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

 



 

 

DESSAU FAMILY DENTISTRY 
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 

 

DỊCH	VỤ	ĐƯA	ĐÓN	
	

	

PHI	TRƯỜNG	
BÁC	SĨ	
DU	LỊCH	

	

AN	TOÀN						ĐÚNG	HẸN	
	

(512)	660-2930	

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!	

							
		JULIE	NGUYEN		
			INSURANCE	OFFICE	

 
	
	

1006	E.	Yager	Lane	#	202B	
Austin,	TX	78753	(vào	cửa	phía	sau	cây	xăng)	

	

Phone:	(512)	821-2200	
Mon-Fri	8:00am-5:00pm,	Sat	10am-2:00pm	

	

OBAMACARE	-	Bảo	Hiểm	Sức	Khoẻ	
Ghi	danh	và	Tham	khảo	MIỄN	PHÍ	
Từ	1	tháng	11	đến	15	tháng	1	
	

MEDICARE	ADVANTAGE,	
MEDICARE	SUPPLEMENT,	PART	D	
Ghi	danh	và	Tham	khảo	MIỄN	PHÍ	
Từ	15	tháng	10	đến	07	tháng	12	
	

Có	chương	trình	trợ	giúp	trả	part	B,	có	quyền	lợi	
cho	răng,	mắt,	bao	gồm	thuốc…					
Văn	 phòng	 20	 năm	 kinh	 nghiệm	 bảo	 hiểm	 xe,	
nhà,	nhân	thọ,	 thương	mại,	bảo	hiểm	sức	khỏe	
mọi	lứa	tuổi.	

	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

   
 

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

	

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

www.grace.dental	
	
 

Each Office Independently Owned & Operated 

Phone: (512) 294-5453 
Email: TimothyNguyen.RE@gmail.com 
Website: TimothyNguyen.KWRealty.com 

GIÚP MUA BÁN 
THUÊ MƯỚN     

NHÀ Ở, CƠ SỞ 
THƯƠNG MẠI, 

MƯỢN TIỀN 

Timothy Nguyen - REALTOR®	
 

Tặng $50 thẻ quà tặng khi giới thiệu người bán nhà với tôi. 
1921 Lohmans Crossing Rd. #100, Austin, TX 78734 

Q.T.PHA ̣M 
 

Lót g‡ & gåch nŠn nhà * SÖn 
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	

CÔNG TY ĐỊA ỐC 

 

 

 

 

 

Truly	Ngọc	Nguyễn	
	
BÁC	SĨ	GIẢI	PHẪU	NHA	KHOA	

PHỞ	PHI		
Tọa	lạc	gần	Hana	World	(Parmer	&	Metric)	

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	
 

CÔNG TY ĐỊA ÔC 
CAPITAL REALTY 

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	

Dương	Công	Tráng:	(512)	789-8149	
	

Elder	Home	Care	
		
	

Cơ	Quan	giúp	người	lớn	
tuoM i,	bệnh	tật		tại	nhà	

	
 

Xin	liên	lạc	LOAN	ĐẶNG 
	

Austin:	(512)	371-6828	
	
San	Antonio:	(210)	999-5971	
	

Cell:	(512)	565-5481	

Tiệm Vàng * Hột Xoàn * Cẩm Thạch 

KIM HOÀN 
																					10901	N	Lamar	#	C-305	Austin,	TX	78753	

														Tel.	(512)	450-0949	
						Tiệm	Vàng	đầu	tiên	của	người	Việt	tại	Austin	
Thành	thật	+	Cẩn	thận	+	Uy	tín	là	phương	châm	của	bổn	tiệm	

 

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

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	

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 
	

TRÍ’S AUTO REPAIR 
 

710	W.	Grady	Lane	
Austin,	TX	78753	

	

(512)	986-9889	
hoặc		

(832)	475-4766		

TRƯỜNG	DẠY	LÁI	XE	
	

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.	
	

(512)	207-0092	–	Thầy	Minh	
 

NHÀ	HÀNG	THE	PHỞ	
609	Clayton	Dr	
Austin,	TX	78752	

(Trong Highland Mall ACC) 
 

CƠM,	PHỞ,	BÚN,	BÁNH	MÌ	và	
nhiều	món	châu	Á.	Đặt	biệt	
LẨU	DÊ,	DÊ	7	MÓN.	TUYỂN	phụ	
bếp,	và	cashier.	
	

TRÀ	SỮA	–	FENG	CHA	
Chất	lượng	nổi	tiếng;	không	
gian	hấp	dẫn.	Nhận	đăt	tiệc	
Birthday,	Anniversity.	FREE	
KARAOKE.	
Giò	sống	ĐỨC	TUẤN	$5	–	Mua	
10	tặng	1.	
	

CẦN	THỢ	NAIL:	bột/	tay	chân	
nước,	tiệm	ở	South	Austin.		
	
	

L/H	(512)	934-2089	

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	

   Xin	Vào	https://lumio.com	
	

Phone/Text	720-318-3060	
		
	*	Ngăn	Ngừa	Điện	Tăng	Giá	
	*	Giảm	Thiểu	Ô	Nhiễm	
	*	Trả	Dứt	Nợ	Tiền	Điện	
	*	25	Năm	Bảo	Hành	
	*	Không	Cần	Đặt	Cọc	Down-Payment		
	*	Giảm	Giá	30%	cho	Tấm	Panel	Năng	Lượng		
				Mặt	Trời	
 



 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 	
 
  

NOVA 
AUTO	BODY	SHOP	

	

8415	N.	Lamar	Austin,	TX	78753	
	

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

	

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	

NOVE
MBE
R	

2019	
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.	
	



 

 

 
  


