BAÛN TIN HIEÄP NHAÁT
GIAÙO XÖÙ CAÙC THAÙNH TÖÛ ÑAÏO VIEÄT NAM

Moàng 06 thaùng 01 naêm 2019

 THAÙNH LEÃ:
Thöù Hai – Thöù Saùu:
8g00 saùng vaø 7g00 toái
Thöù Baûy:
8g00 saùng
Thöù Baûy: Leã voïng Chuùa Nhaät (cho hoïc sinh giaùo lyù) 6g00 chieàu
Chuùa Nhaät: 7g00 saùng, 9g30 saùng, 12g00 tröa, vaø 7g00 toái
Thaùnh Leã tröïc tuyeán:
720-721-4321 ; http://cttdva.org
 CHAÀU THAÙNH THEÅ:
Thöù Saùu ñaàu thaùng
Thöù Baûy ñaàu thaùng
Thöù Naêm
Thöù Baûy
 GIAÛI TOÄI:
30 phuùt sau leã vaø khi coù heïn.
Thöù Baûy

8g00-10g30 toái
1g00-1g30 chieàu (TNTT)
8g45 saùng-6g45 chieàu
5g00-5g30 chieàu

5g00-5g30 chieàu

 XÖÙC DAÀU BEÄNH NHAÂN:
Thoâng thöôøng: Xin lieân laïc vaên phoøng ñeå laáy heïn.
Nguy töû: Xin goïi soá (703) 894-7520.

Vaên Phoøng Giaùo Xöù
Cha xöù Giuse Traàn Trung Lieâm, O.P.
Cha phoù Gioan Hoaøng Thanh Sôn, O.P.
Cha phoù Giuse Vuõ Minh Tieán, O.P.
Cha phoù Toâma Phoù Quoác Luaân, O.P.

(703) 553-0370
(703) 982-7534
(703) 982-7532
(703) 982-7506
(703) 894-7174

 KINH MAÂN COÂI, KINH SAÙNG, KINH CHIEÀU, KINH
TOÁI, GIÔØ KÍNH ÑÖÙC MEÏ LA VANG & CAÙC THAÙNH
TÖÛ ÑAÏO VIEÄT NAM:
Thöù Hai - Thöù Saùu:
7g35 saùng vaø 8g35 saùng
Thöù Hai - Thöù Naêm:
6g15 chieàu vaø 7g35 toái
 VIEÁNG ÑAØNG THAÙNH GIAÙ:
Thöù Saùu:
6g30 chieàu
 GIÔØ KÍNH ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP:
Thöù Baûy:
4g00-5g00 chieàu
 HOÂN PHOÁI:
Theo luaät cuûa giaùo phaän Arlington, xin lieân laïc vôùi cha
xöù ít nhaát saùu (6) thaùng tröôùc.
 RÖÛA TOÄI:
Chuùa Nhaät tuaàn 1 vaø tuaàn 3 (sau leã 12g00). Xin lieân
laïc vôùi vaên phoøng giaùo xöù tröôùc ba (3) tuaàn.
 GIA NHAÄP GIAÙO XÖÙ:
 Xin ñieàn vaøo maãu ñôn roài gôûi veà vaên phoøng giaùo xöù.
 TÌM HIEÅU ÑAÏO CHUÙA:
Khoùa hoïc baét ñaàu töø thaùng 10. Xin lieân laïc vaên phoøng
giaùo xöù vaø vaên phoøng giaùo lyù.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH
Mồng 6 tháng 1 năm 2019

LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO
Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho, O.P.,
linh mục. Lễ nhớ.
Thứ Ba, 08.01
Sau Lễ Hiển Linh.
Thứ Tư, 09.01
Sau Lễ Hiển Linh.
Thứ Năm, 10.01 Sau Lễ Hiển Linh.
Thứ Sáu, 11.01
Sau Lễ Hiển Linh.
Thứ Bảy, 12.01
Sau Lễ Hiển Linh.
Chúa Nhật, 13.01 LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP
RỬA.
Thứ Hai, 07.01

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA –
THÁNG GIÊNG 2019
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
Đứng trước cùng một biến cố xảy ra, con người có những
phản ứng khác nhau, tùy thuộc vào sự cần thiết và hy vọng
của con người: có người dửng dưng, có người đàn áp, và có
người nhiệt thành đón nhận. Biến Cố Nhập Thể của Đức
Kitô cũng thế, dù được báo trước và dặn phải chuẩn bị sẵn
sàng, nhiều người Do-thái vẫn không chuẩn bị để đón nhận
Chúa Cứu Thế; nhưng các mục đồng và các nhà chiêm tinh
từ phương Đông nhiệt thành đi tìm và họ đã tìm thấy Đấng
Cứu Thế.
Các bài đọc hôm nay tập trung vào Mầu Nhiệm Cứu Độ
của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tiên tri I-sai-a cho thấy
trước Ngày Thiên Chúa sẽ ban Ơn Cứu Độ của Ngài như
vinh quang cho Giê-ru-sa-lem và như ánh sáng cho muôn
dân. Trong bài đọc 2, thánh Phao-lô nhắc nhở cho các tín
hữu của ngài về Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa.
Theo Mầu Nhiệm này, Thiên Chúa chọn dân Do-Thái như
dân riêng để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế ra đời; nhưng khi
Ngài đến, Ngài sẽ ban Ơn Cứu Độ cho tất cả mọi người
qua niềm tin của họ vào Đức Ki-tô Giê-su. Trong Tin
Mừng, thánh Mát-thêu tường thuật 3 phản ứng chính của
con người khi phải đối diện với Tin Mừng của Đấng Cứu
Thế: thờ ơ lạnh nhạt, lập kế tiêu diệt, và nhiệt thành đi tìm.

THÁNG THÁNH GIA VÀ GIA ĐÌNH
Trong tháng này, các tín
hữu hãy sốt sắng tôn
kính Thánh Gia và quan
tâm đặc biệt đến gia đình
mình. Hãy ngắm xem
gương lành của Thánh
Gia và cố gắng bắt
chước. Để tôn kính
Thánh Gia và cầu
nguyện cho các gia đình,
hãy đọc một kinh Lạy
Cha, một kinh Kính
Mừng, một kinh Sáng

Thiên Chúa đã tỏ tình thương qua việc ban Người Con Một
của Ngài cho chúng ta, phản ứng của chúng ta làm sao khi
lãnh nhận Tin Mừng này?
Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

Danh và kinh Thánh Gia.
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GÓC NHÌN MỤC VỤ

máng cỏ giữa con bò và con lừa, người ta đặt tượng Đức
Mẹ, thánh Giuse; xa hơn chút nữa là các mục đồng được
các thiên thần gọi đến hang đá. Mãi hơn 10 ngày sau, người
ta mới thêm một tốp nữa gồm có ba vua từ phương xa đến
thờ lạy Chúa, mang theo lễ phẩm là vàng, nhũ hương, mộc
dược. Vì thế gọi là “lễ ba vua”.
Ba ông là Vua của những nước nào vậy?
Chúng ta cần phải phân biệt đâu là nền tảng Kinh thánh, và
đâu là truyền kỳ dân gian. Bản văn Tin mừng theo thánh
Matthêu 2,1 nói rằng: “Khi Đức Giêsu ra đời tại Bê- lem,
miền Giuđê, thời vua Hêrôt trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ
phương Đông đến Giêrusalem”. Bản văn nói đến các nhà
“chiêm tinh” chứ không phải là “vua”, và cũng không xác
định con số là bao nhiêu vị. Nhiều bức hoạ cổ thời vẽ hai,
bốn, sáu, tám, và thậm chí có nơi tăng đến số 12 (có lẽ cho
cân xứng với 12 chi tộc Israel). Tuy nhiên, vào thế kỷ III,
ông Origène đã nói đến 3 vị, và truyền thuyết này dần dần
lan rộng trở thành phổ thông từ thế kỷ V.

Tại Sao Gọi Là Lễ Ba Vua?
Hôm nay phụng vụ kính lễ Hiển linh. Tuy nhiên nhiều
người vẫn quen gọi là lễ Ba vua? Danh xưng nào chính xác
hơn?
Nếu chỉ phân tích từ ngữ Hán Việt, thì quả thực là khó nói.
“Hiển linh” là gì? Trong Từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn
Ngữ học xuất bản, “Hiển linh” (động từ) được định nghĩa
là: “thần thánh tỏ rõ sự linh thiêng, theo mê tín”. Từ điển
Việt Nam do ông Thanh Nghị xuất bản năm 1958 cho rằng
“hiển linh” là tĩnh từ, có nghĩa là: “linh thiêng, rõ ràng”.
Xem ra đó cũng là ý kiến của ông Lê Thanh, tác giả cuốn
Tiếng nói nôm na (1999): hiển linh là “rất linh thiêng,
thiêng liêng lộ rõ ra bằng sự thật”. Dù hiểu “hiển linh” như
động từ hay tính từ đi nữa, thì chẳng qua cũng là dịch bởi
danh từ gốc Hy-lạp epiphania, có nghĩa là sự “hiện ra, bày
tỏ”. Tân ước dùng từ này để nói đến việc Thiên Chúa đã
xuất hiện (tỏ lộ, mặc khải) cho nhân loại ở nơi đức Giêsu
(Lc 1,79; Tt 2,11; 3,4), hoặc là việc Đức Kitô sẽ xuất hiện
trong vinh quang ngày tận thế (2Tm 4,8; Tt 2,13). Phụng
vụ (cách riêng là bên Đông phương) nói đến ba cuộc tỏ
hiện của Chúa Giêsu: thứ nhất cho các đạo sĩ; thứ hai tại
sông Hoà giang; thứ ba tại tiệc cưới Cana. Dù ba biến cố
cách xa nhau hơn 30 năm trường, nhưng đều nhằm bày tỏ
thiên tính của Đức Giêsu, đặc biệt vào chặng đầu của mầu
nhiệm Nhập thể. Cả ba biến cố đều được ghi lại trong Phúc
âm, và được tóm lại trong Điệp ca Magnificat Kinh chiều
lễ Hiển linh.
Thế còn tại sao gọi là lễ Ba Vua?
Như vừa nói, trong lễ Hiển linh (epiphania), phụng vụ
mừng ba biến cố mà Chúa Giêsu xuất hiện cho nhân loại.
Tuy nhiên, biến cố thứ nhất (nghĩa là tỏ hiện cho các đạo
sĩ) thu hút sự chú ý của dân gian hơn, bởi vì gắn liền với lễ
Giáng sinh, mang theo hình ảnh của hài nhi Giêsu sinh ra
tại hang đá Bê-lem. Bên cạnh tượng Thánh nhi nằm trong

Con số 3 có ý nghĩa gì không?
Số 3 có thể giải thích vừa theo nghĩa đo lường toán học,
vừa theo nghĩa biểu tượng. Trước tiên là theo nghĩa toán
học. Thánh Matthêu (chương 2 câu 10) nói đến 3 lễ phẩm
mà các ông mang đến: vàng, nhũ hương, mộc dược. Người
ta suy đoán rằng nếu có 3 lễ phẩm thì hẳn là phải có ba
người: nếu ít hơn thì cồng kềnh (không lẽ một ông phải vác
ba món quà?), nhiều hơn thì cũng kỳ (chẳng lẽ có người đi
tay không!). Theo nghĩa biểu tượng. Trong Cựu ước, người
ta nói đến ba thiếu niên cương quyết không chịu bỏ đạo
mặc dù bị vua Nabucođonosor doạ bắt bỏ trong lò lửa. Ba
nhà chiêm tinh của chúng ta cũng thế: họ can đảm lên
đường đi tìm vua dân Do thái, bất chấp những khó khăn
của hành trình, và kể cả nguy cơ bị vua Hêrôt ám sát.
Thánh Matthêu nói đến các nhà chiêm tinh, tại sao ba nhà
chiêm tinh lại biến thành ba vua?
Theo các nhà chú giải Kinh thánh, các nhà “chiêm tinh”
không phải là các ông thầy bói đâu, nhưng có thể so sánh
như các nhà thiên văn, và cách riêng ở bên Ba-tư, họ thuộc
hàng ngũ tư tế, làm cố vấn cho nhà vua về y khoa và thiên
văn. Truyền thống dân gian gọi họ là “các vua” bởi vì móc
nối với các lễ phẩm được nói ở thánh vịnh 72 câu 10 “Từ
Tharsis và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều
cống. Cả những vua Ả-rập, Saba, cũng đều tới tiến dâng lễ
vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân
nước thảy đều phụng sự”. Thực ra thánh vịnh 72 nói đến
các vua chúa Ả-rập và Saba đến yết kiến vua Salomon vì
khâm phục tài trí khôn ngoan của ông. Nhưng các Kitô hữu
áp dụng cho các vua từ tứ phương đến thờ lạy Chúa Giêsu.
Làm sao mà có chuyện “tứ phương thiên hạ”, đang khi mà
thánh Matthêu chỉ nói đến những nhà chiêm tinh đến từ
phương Đông?
Trong tư tưởng thánh Matthêu, phương Đông chắc chắn
không phải là Trung Hoa, Việt Nam, mà chỉ là những nước
nằm ở bên kia bờ sông Giorđanô, và các giáo phụ cho rằng
có thể là từ Ba tư hoặc Ả-rập. Thánh Augustinô đã giải
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thích các đạo sĩ từ phương Đông như là “hoa trái đầu mùa
của muôn dân sẽ được lãnh ơn cứu độ” (Sermo 200,1:
PL 38,1028). Nhưng mãi đến thế kỷ XIII mới phát sinh
truyền thống nói đến ba vua tượng trưng cho ba châu lục
Âu, Á, Phi, thuộc ba dòng dõi của ông Noe: Sem, Cam,
Japhet (St 10,1). Từ đó ta thấy ông vua da trắng, da vàng,
da đen. Tưởng cũng nên biết là khi mới khám phá châu
Mỹ, người ta cũng muốn thêm một ông vua da đỏ nữa,
nhưng tục lệ này không được phổ biến cho lắm.
Ba vua không chỉ tượng trưng cho ba châu lục, mà còn có
tên riêng nữa phải không?
Đúng thế. Từ thế kỷ VII, ba ông được đặt tên là Balthasar
vua Ấn độ, Melchior vua Ba tư, Gaspar vua Ả-rập. Ta
thấy các tên này không có màu sắc gì của châu Á và châu
Phi cả! Chưa hết đâu, lưu truyền dân gian còn muốn rằng
sau khi đã thờ lạy Chúa Giêsu, ba ông trở về Ba Tư. Về sau
khi thánh Tôma tông đồ đi truyền giáo, ngài đã gặp lại ba
ông và đã tấn phong giám mục cho họ, và cử họ đi loan báo
Tin mừng. Cả ba được phúc tử đạo, thi hài được tôn kính ở
Ba tư, rồi sau đó chuyển về Milanô (Italia), và từ cuối thế
kỷ XII được hoàng đế Federicô I đem qua nhà thờ chánh
toà Colonia (Đức).
Như vậy phần lớn chuyện ba vua là do truyền thống dân
gian dựng nên. Còn thánh Matthêu muốn nói gì khi kể
chuyện các nhà chiêm tinh đến thờ lạy Chúa?
Thánh Matthêu gói ghém nhiều sứ điệp trong đoạn Tin
mừng mà phụng vụ công bố trong ngày lễ Hiển Linh. Như
đã nói, thánh sử không nói đến các vua đến thờ lạy Hài nhi
Giêsu, nhưng là các nhà chiêm tinh đi tìm thờ lạy Đức
Giêsu là vua, như câu hỏi mà các ông đã đặt ra cho triều
đình Hêrôđê: “Đức Vua của dân Do-thái mới sinh, hiện ở
đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao bên phương Đông, nên
chúng tôi đến bái lạy Ngài”. Các ông đi bái lạy Đức Giêsu
như là Vua. Các giáo phụ giải thích ý nghĩa của 3 phẩm vật
dâng tiến - vàng, hương, mộc dược - như là việc tuyên
xưng ba phẩm tính của Người: vàng vì là vua, hương vì là
Thiên Chúa, mộc dược như là con người hay chết. Tuy
nhiên có lẽ thánh Matthêu không đi xa như vậy. Điểm
chính mà thánh sử muốn nhắm tới đó là cho thấy rằng các
dân ngoại từ phương xa đã biết nhìn nhận đức Giêsu là vua
Mêsia, đang khi mà dân Do thái thì thờ ơ lãnh đạm, thậm
chí còn muốn tìm cách thủ tiêu Người nữa.

Làm sao các nhà chiêm tinh biết được có vua Mêsia giáng
trần?
Qua dấu của ngôi sao.
Nói cho đúng, chuyện
một ngôi sao lạ như là
điềm của một vĩ nhân
giáng trần không phải là
xa lạ trong lịch sử các
dân tộc. Tuy nhiên, có
lẽ thánh sử Matthêu
không dựa vào lịch sử
các tôn giáo cho bằng
dựa vào chính truyền
thống của dân Do thái. Từ đoạn văn sách Dân số (24,17)
nói đến “một ngôi sao sẽ xuất hiện từ nhà Giacóp và vương
trượng từ Israel”, các rabbi đã chú giải trong sách Targum
như thế này: “Một vị vua sẽ chỗi dậy từ nhà Giacóp, và
một vị cứu tinh từ nhà Israel”. Vào thời Tân ước, nhiều
người gọi Đấng Mêsia như là ngôi sao nhà Đavít, như
chúng ta thấy vết tích nơi sách Khải huyền chương 22,16.
Trong lịch sử Kitô giáo, đã có nhiều cuộc tranh luận về bản
chất của ngôi sao xuất hiện cho các nhà chiêm tinh: phải
chăng đó là một sao chổi, hay một ngôi sao nào khác
thường? Phải chăng ngôi sao trên bầu trời, hay chỉ là ngôi
sao trong tâm hồn của các nhà chiêm tinh (nghĩa là hiểu
theo nghĩa bóng)? Thánh sử Matthêu không nói rõ điều đó,
mà chỉ ghi nhận rằng: các nhà chiêm tinh từ phương xa đã
nhìn nhận Đức Giêsu là vị cứu tinh, và họ lên đường đi tìm
kiếm để thờ lạy; còn chính các luật sĩ sống ở Giêrusalem
cầm Kinh Thánh trên tay, biết rằng Đức Mêsia sẽ giáng
sinh tại Belem, nhưng họ không bận tâm tìm kiếm thờ lạy.
Hình như bài học này vẫn còn giá trị cho cả chúng ta:
chúng ta tự hào vì mình đã tin Chúa, biết Chúa, nhưng
chẳng buồn tìm kiếm thờ lạy yêu mến Ngài; đang khi
những người ngoại đạo thì lại gần gũi Chúa hơn bởi vì họ
không ngừng tìm chính đạo và tuân giữ.
Lm. Giuse Phan Tấn Thành, O.P.
http://daminhvn.net/hieu-de-song-duc-tin/tai-sao-goi-la-le-bavua-12999.html

Nhưng vua Hêrôđê đâu có giết được Chúa Giêsu?
Đúng vậy. Thánh Mátthêu cho chúng ta biết rằng một thiên
sứ đã hiện ra báo tin cho ông Giuse, và ông đã đưa Đức Mẹ
và hài nhi Giêsu lánh nạn sang Ai cập. Tuy nhiên, điều xảy
ra vào lúc giáng sinh ra như đã tiên báo số phận tương lai
của Đức Giêsu: Ngài sẽ bị dân tộc của mình tẩy chay
(Mt 21,42-43), nhưng các dân ngoại sẽ chấp nhận Tin
mừng. Mặt khác, ra như thánh sử cũng biện minh phần nào
thái độ của dân Do thái, đó là sự hiểu lầm của họ. Vua
Hêrôđê nghe nói có một vị vua mới sinh ra, và ông lo ngại
cho ngai báu của mình sẽ bị lung lay. Nhưng Đức Giêsu
không phải là Vua theo nghĩa chính trị đâu. Ngài làm Vua
theo nghĩa khác, vua Mêsia.

3

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
THOÁNG NHÌN CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC
GIÁO HOÀNG TRONG NĂM 2019
Trong năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm
5 quốc gia nguyên trong 5 tháng đầu năm, và tuy đã hơn 82
tuổi, chưa có dấu hiệu chứng tỏ ngài giảm bớt đà hoạt
động.
Thăm Panama
Trước tiên, Đức Thánh Cha sẽ thăm Panama trong 5 ngày,
nhân dịp Ngày Quốc Tế lần thứ 34, tiến hành tại đây từ
ngày 22 đến 27-1-2019.
Giáo Hội địa phương chờ đón hơn 200 ngàn bạn trẻ đến từ
155 quốc gia, trong đó có 1.300 từ Pháp, 200 từ Áo, 450 từ
Cuba.. Số người tham dự từ Âu Mỹ tương đối ít ỏi vì đây
không phải là mùa nghỉ của các sinh viên và những người
trẻ đang ở tuổi làm việc, nhưng chắc chắn là cơ hội tốt đẹp
để giới trẻ ở Trung Mỹ có thể tham dự dễ dàng. Từ Á và
Úc châu càng ít ỏi vì quá xa.
Thăm Abu Dhabi
Vài ngày sau khi từ Panama trở về Roma, Đức Thánh Cha
sẽ viếng thăm Abu Dhabi, thủ đô Liên minh các Tiểu
Vương Quốc Arập từ 3 đến 5-2-2019, nhân cuộc gặp gỡ
liên tôn tổ chức tại đây. 900 ngàn tín hữu Công Giáo tại
quốc gia nhỏ bé này, hầu hết là các công nhân nước ngoài,
đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với ĐTC, nhất là thánh lễ
ngài cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 5-2 tại trung tâm
thể thao Zayed Sports City, trong đó có sân bóng đá có 43
ngàn chỗ ngồi. Đây sẽ là lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng
đến viếng thăm tại bán đảo Arập. Vì thế, nhiều công nhân
cho biết họ sẽ xin nghỉ việc hôm đó để tham dự thánh lễ
với Đức Thánh Cha.
Viếng thăm Vương quốc Maroc
Cuối tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương quốc
Maroc từ 30 đến 31-3-2019, để đẩy mạnh cuộc đối thoại
với Hồi giáo và cũng bày tỏ quan tâm của ngài đối với
những người di dân. Ngài sẽ dừng lại tại thủ đô Rabat và
thành phố Casablanca. Trong số hơn 31 triệu dân tại đây,
đại đa số là người Hồi giáo và chỉ có 27 ngàn tín hữu Công
Giáo, tương đương với gần 1% dân số.
Thăm Bulgari và Macedonia
Tiếp đến, từ ngày 5 đến 7-5-2019, Đức Thánh Cha sẽ viếng
thăm Bulgari và Macedonia cựu Yugoslavi, 2 nước có đại
đa số dân theo Chính Thống giáo và Công Giáo chỉ là đoàn
chiên rất bé nhỏ. Thực vậy, Bulgari rộng 110 ngàn cây số
vuông, với 7 triệu dân cư trong đó 6 triệu là tín hữu Chính
Thống, và chỉ có khoảng 45 ngàn tín hữu Công Giáo, đa số
sinh sống tại thành phố Rakovski thuộc vùng Plodiv ở tây
nam Bulgari.

Macedonia cựu Yugoslavi chỉ rộng 25 ngàn cây số vuông
với hơn 2 triệu 300 ngàn dân cư, đa số theo chính thống,
trong đó chỉ có 3.600 tín hữu Công Giáo, họp thành một
giáo phận gồm 2 giáo xứ, 5 thánh đường, và 7 linh mục, 13
nữ tu.
Các dự án viếng thăm khác được nói tới
Giới báo chí cũng đồn thổi về tin Đức Thánh Cha có thể
viếng thăm Mozambique và Madagascar ở mạn cực nam
Phi châu, và có thể sẽ thăm Nhật Bản. Việc ghé thăm Bắc
Hàn cũng được dự đoán, nhưng dự án này bị coi là quá
phiêu lưu.
Mặt khác, hôm 17-12-2018, tuyên bố trong cuộc họp báo ở
Roma sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Đức Hồng Y
Thomas Manyo Maeda, Tổng Giám Mục giáo phận Osaka
Nhật Bản, cho biết Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong muốn
viếng thăm Nhật Bản, đặc biệt là hai thành phố bị dội bom
nguyên tử Hiroshima và Nagasaki vào cuối năm tới, 2019.
Nếu mong ước này thành tựu thì đây sẽ là lần thứ hai một
vị Giáo Hoàng đến viếng thăm nước Nhật sau cuộc viếng
thăm của Thánh Gioan Phaolô 2 hồi năm 1981.
Đức Hồng Y Maeda nói Đức Giáo Hoàng muốn cầu
nguyện cho các nạn nhân của bom nguyên tử. Hồi năm
2014, thủ tướng nhật Shinzo Abe đã mời Đức Thánh Cha
Phanxicô viếng thăm. Và tháng 9 năm nay, trong cuộc gặp
gỡ một đoàn đại biểu của một sáng kiến hòa bình ngài cũng
đã bày tỏ ước muốn viếng thăm Nhật Bản.
Thị trưởng thành Hiroshima và Tỉnh Trưởng tỉnh này, đã
từng mời Đức Thánh Cha. Nhưng hồi tháng năm nay, Đức
Thánh Cha trả lời với các vị này, nhưng không nhắc đến
một kế hoạch viếng thăm.
Đức Hồng Y Maeda xuất thân từ tỉnh Nagasaki và mẹ của
ngài đã sống sót sau hỏa ngục Nagasaki.
Hội nghị “Thượng Đỉnh” về lạm dụng tính dục
Từ ngày 21 đến 24-2-2019, Đức Thánh Cha sẽ nhóm họp
tại Roma các vị Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục và các vị
lãnh đạo hơn 20 Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông
Phương, đại diện Liên hiệp các Bề trên Tổng Quyền dòng
nam về nạn lạm dụng tính dục và phương thế phòng ngừa.
Nạn lạm dụng tính dục này chắc chắn sẽ còn là vấn đề
nóng bỏng trong Giáo Hội tại nhiều nước Âu Mỹ. Tuy con
số những vụ lạm dụng mới tương đối ít ỏi, nhưng giới chức
tư pháp tại nhiều nước tiếp tục khui lại những vụ xảy ra từ
hơn 60 năm nay và báo chí thì trình bày chúng như thể đó
là những hiện tượng còn thịnh hành ngày nay, làm giảm uy
tín của Giáo Hội và càng làm giảm bớt số người trẻ muốn
dân vào con đường linh mục.
Tháng đặc biệt về truyền giáo
Tháng 10 năm 2019, sẽ là tháng đặc biệt về truyền giáo
được cử hành trên toàn thế giới, và trong tháng này Thượng
Hội Đồng Giám Mục đặc biệt về miền Amazzonia cũng sẽ
diễn ra tại Roma, với mục đích đẩy mạnh việc bảo vệ môi
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trường, nâng đỡ và gia tăng mục vụ cho các thổ dân bản xứ
tại 6 quốc gia trong vùng, từ lâu phải chịu tình trạng thiếu
linh mục.
Tại Âu Châu, nhiều thành phần Giáo Hội như ở Đức, hoặc
Bỉ, hy vọng Thượng Hội Đồng Giám Mục này sẽ ủng hộ
việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình để
giải quyết nạn thiếu linh mục ở địa phương, và từ đó biện
pháp này cũng được áp dụng cho Âu Mỹ và những nơi
khác thiếu linh mục.
G. Trần Đức Anh OP – Vatican
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2018-12/thoang-nhinchuong-trinh-cua-dgh-trong-nam-2019.html

ĐỨC THÁNH CHA GỞI THƯ CHO CÁC GIÁM
MỤC HOA KỲ TRONG DỊP TĨNH TÂM
HOA KỲ (04 tháng 01, 2019, 11:07) Nhân cuộc tĩnh tâm
của các Giám mục Hoa Kỳ bắt đầu hôm ngày 2 tháng
Giêng, Đức Thánh Cha đã gởi thư động viên và đưa ra
những hướng dẫn thiêng liêng cho các tham dự viên trong
dịp đặc biệt này.
Đức Thánh Cha viết trong thư: Dù rất cố gắng, nhưng vì
những lý do sắp xếp, tôi không thể hiện diện bằng thể lý
với anh em được. Lá thư này cách nào đó để bù lại sự thiếu
vắng ấy.
Trước hết, Đức Thánh Cha nói đến tình trạng hiện tại của
Giám mục Hoa Kỳ và những căn thẳng hiện tại liên quan
đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Ngài đã nhắc
rằng: Tin Mừng không ngại đề cập đến những căn thẳng,
xung đột trong cộng đoàn đầu tiên của các môn đệ. Và
trong thời điểm chênh vênh và rối bời này, “chúng ta cần
chú tâm và phân định, để con tim thoát khỏi sự thoả hiệp và
chắc chắn giả tạo, nhưng lắng nghe điều Chúa muốn nói
với chúng ta trong sứ mạng Ngài trao cho chúng ta.”
Từ trích đoạn Tin Mừng Máccô 10,43-44 (anh em thì
không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em thì
phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em
thì phải làm đầy tớ mọi người), Đức Thánh Cha khai triển
về hai điểm.
Điểm thứ nhất: “anh em thì không được như vậy”.
Cuộc khủng hoảng hiện tại đã ảnh hưởng đến tình hiệp
thông giữa các giám mục và tạo nên sự chia rẽ, là hậu quả
của “bản tính loài người” chứ không phải hoa trái của
Thánh Thần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cuộc khủng
hoảng này làm mất đi sự khả tín, và cần có một lối tiếp cận
đặc biệt, không chỉ liên quan đến quản trị, nhưng còn cần
phải thay đổi về nếp nghĩ, cách cầu nguyện, cách sử dụng
quyền và tiền, cách tương quan với những người xung
quanh.

Đức Thánh Cha viết: Việc nỗ lực kiến thiết, xây dựng mà
thiếu đi sức mạnh Tin Mừng thì không phải xây dựng Giáo
Hội khả tín, nhưng giống như tiếng “thanh la phèng phèng,
chũm choẹ xoang xoảng” (1 Cr 13,1). Vì thế, Giáo hội cần
các Giám mục biết dạy cho người khác biết phân định sự
hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử, chứ không chỉ
quản trị. Bên cạnh đó, Giáo hội không thể bị giản lược
thành vấn đề giáo thuyết hay luật lệ; nhưng để mỗi người
thấy mình không hành hương đơn độc: “Nếu một chi thể
đau thì mọi chi thể cùng đau” (1 Cr 12,26).
Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục hiệp thông với
nhau và có cảm thức với con người, với những nỗi đau của
họ bằng cách học lắng nghe tiếng Chúa. Và để lắng nghe
tiếng Chúa thì hãy học tiên tri Êlia. Tiếng của Chúa không
nói với ông qua bão táp hay động đất rung chuyển, nhưng
trong sự tĩnh lặng có được nhờ nhận biết vết thương của
mình và để Lời Chúa đụng chạm.
Điểm thứ hai: “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải
làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì
phải làm đầy tớ mọi người”.
Ở điểm thứ hai này, Đức Thánh Cha khích lệ và gợi nên
những chỉ dẫn để tìm con đường hoà giải và mang lại lời
chứng cho Tin Mừng của Đức Giêsu.
Ngài trích lời của Đức Phaolô VI: “Nếu chúng ta muốn trở
thành các mục tử, những người cha, những thầy dạy, thì
chúng ta phải hành động như người anh em; đối thoại trong
tình bạn, đặc biệt khi phục vụ.”
Sự khả tín sinh ra từ tin cậy, tin cậy sinh ra từ sự phục vụ
chân thành, hằng ngày, khiêm nhường và quảng đại. Điều
này đạt được ngang qua lời mời gọi nên thánh, được nói
đến trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Khi đó, việc
phục vụ không phải là để quảng bá hay chiến thuật lấy lại
uy tín đã mất hay tìm kiếm danh dự, nhưng là để thuộc về
“cùng nhịp đập với trái tim của Tin Mừng”.
Đức Thánh Cha dùng những lời của Mẹ Têrêsa Calcuta để
khuyến khích các giám mục trước những giới hạn và lầm
lỗi: “Vâng, chúng ta lầm lỗi và thiếu sót… Nhưng Chúa đã
cúi xuống và sử dùng chúng ta để trở nên tình yêu và sự
cảm thương trong thế giới; ngài mang lấy tội lỗi chúng ta,
cả những phiền muộn và lầm lỗi. Ngài nhờ chúng ta để yêu
thế giới và tỏ cho thấy Ngài yêu thế giới biết dường nào.
Nếu chúng ta quá quan tâm đến mình, chúng ta sẽ không
còn thời giờ cho người khác.”
Đức Thánh Cha còn nhắc, trên con đường này chúng ta
không đi một mình, nhưng còn có Mẹ đồng hành và nâng
đỡ. Mẹ giúp kiên nhẫn khi giữa những bối rối và tin tưởng
rằng ánh sáng của Thiên Chúa sẽ đến. (CSR_35_2019)
Văn Yên, SJ
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2019-01/dtc-goi-thucho-cac-giam-muc-hoa-ky-trong-dip-tinh-tam.html
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30% NGHỊ SĨ QUỐC HỘI HOA KỲ LÀ TÍN
HỮU CÔNG GIÁO
Quốc Hội Lưỡng Viện
Hoa Kỳ khóa thứ 116
đã được tiến hành ngày
03/01, với kết quả gần
100 nhà lập pháp mới
được bầu vào Quốc Hội
và số tín hữu Công giáo
chiếm gần 30% trong lưỡng viện.
Trong số 96 thành viên mới của Quốc Hội, có 28 tín hữu
Công giáo, bao gồm cả thượng nghị sĩ Mike Braun, là
người Công giáo duy nhất mới được bầu vào thượng nghị
viện.
Trong cả hai Viện của Quốc Hội, có 163 tín hữu Công
giáo, ít hơn 3 người so với khóa 115, nhưng tổng số vẫn
chiếm hơn 30% thành viên của cơ quan lập pháp.
Chiến dịch vận động của nghị sĩ Công giáo: bảo vệ sự
sống
Trong số các tân nghị sĩ của Hạ Viện có Pete Stauber, đại
diện cho quận 8 của bang Minnesota; trong 7 thập niên
qua, ông là người Công giáo thứ hai được bầu vào ghế này.
Ông đã vận động tranh cử như một người bảo vệ sự sống
“từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên” và hứa “luôn là
tiếng nói mạnh mẽ và kiên quyết cho quyền sống”.
Một nghị sĩ Công giáo nổi tiếng khác là bà Alexandria
Ocasio-Cortez, hiện là đại diện cho quận 14 của New York.
Hồi tháng 11, ở tuổi 29, bà đã trở thành phụ nữ trẻ nhất
được bầu vào Quốc Hội. Sau khi chiến thắng ở vòng một
của cuộc bầu cử giữa kỳ hồi tháng 06/2018, bà
Ocasio-Cortez đã đăng một bình luận trên tạp chí America
của Dòng Tên, nói về sự gợi hứng của đức tin Công giáo
đối với bà trong hoạt động cải cách ngành tư pháp hình sự.
Vai trò của nền giáo dục Công giáo Hoa Kỳ
Nền giáo dục Công giáo đóng một vai trò định hình nhiều
thành viên của tân Quốc hội. Theo hiệp hội các học viện và
đại học Dòng Tên, 1/10 thành viên Quốc Hội tốt nghiệp từ
một cơ sở giáo dục của Dòng Tên, bao gồm 12 thượng nghĩ
sĩ và 43 thành viên của Hạ Viện.
Trong số 12 trường của Dòng Tên có các cựu sinh viên
đang phục vụ trong lưỡng viện, đại học Georgetown đóng
góp với số cao nhất, 28 nghị sĩ. Boston College và
Fordham University đều có 6 cựu sinh viên đang trong
Quốc Hội.
Quốc Hội khóa 116 cũng là khóa có số thành viên thuộc
nhiều tôn giáo nhất trong lịch sử Hoa Kỳ; 2 phụ nữ Hồi
Giáo đầu tiên được bầu vào Hạ Viện.

SINH HOẠT GIÁO XỨ
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG –
2019
 Thứ Hai, mồng 7 tháng Giêng: Thánh Râymunđô
Pênhapho, O.P., linh mục. Lễ nhớ.
 Chúa Nhật, ngày 13 tháng Giêng: Chúa Giêsu Chịu
Phép Rửa. Lễ trọng. Bổn mạng Huynh Đoàn Đaminh
Phạm Trọng Khảm, quan án.
 Thứ Ba, ngày 15 tháng Giêng: Thánh Phanxicô
Capilat, O.P. Linh mục và thánh Phêrô San, O.P., giám
mục và các anh em tử đạo. Lễ nhớ.
 Thứ Năm, ngày 17 tháng Giêng: Thánh Antôn, viện
phụ. Lễ nhớ.
 Thứ Sáu, ngày 18 tháng Giêng: Thánh Magarita
Hunggary, O.P., trinh nữ. Lễ nhớ.
 Từ ngày 18 tháng Giêng đến ngày 25 tháng Giêng là
tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.
 Chúa Nhật, ngày 20 tháng Giêng: Chúa Nhật II
Thường Niên.
 Thứ Hai, ngày 21 tháng Giêng: Thánh Anê, trinh nữ,
tử đạo. Lễ nhớ.
 Thứ Ba, ngày 22 tháng Giêng: Thánh Vinxentê, phó
tế, tử đạo. Ngày cầu nguyện cho thai nhi được luật pháp
bảo vệ.
 Từ ngày 23 tháng Giêng đến ngày 27 tháng Giêng:
Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Panama với
chủ đề: “Này tôi là tôi tớ Chúa: xin làm cho tôi như lời
Sứ Thần truyền” (Lc 1,38).
 Thứ Năm, ngày 24 tháng Giêng: Thánh Phanxicô
Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
 Thứ Sáu, ngày 25 tháng Giêng: Thánh Phaolô tông đồ
trở lại. Lễ kính. Bổn mạng Chương Trình Giáo Lý / Việt
Ngữ và Phong Trào Cursillô.
 Thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng: Thánh Timôthêô và
Thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
 Từ Thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng đến Chúa Nhật,
ngày 27 tháng Giêng: HỘI VUI XUÂN KỶ HỢI
2019 - TẠI GIÁO XỨ.
 Chúa Nhật, ngày 27 tháng Giêng: Chúa Nhật III
Thường Niên.

Hồng Thủy – Vatican

 Thứ Hai, ngày 28 tháng Giêng: Thánh Tôma Aquinô,
O.P., linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2019-01/30-phantram-nghi-si-quoc-hoi-hoa-ky-la-cong-giao.html

 Thứ Năm, ngày 31 tháng Giêng: Thánh Gioan Bosco,
linh mục. Lễ nhớ.
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CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THÁNG 2, 2019
 Thứ Bảy, mồng 2 tháng 2: Dâng Chúa Giêsu trong
Đền Thờ. Lễ kính (Lễ Nến).
 Từ Thứ Bảy, mồng 2 tháng 2 đến Chúa Nhật, mồng
3 tháng 2: Hội Chợ Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Dulles
Expo Center - Chantilly, Virginia.
 Chúa Nhật, mồng 3 tháng 2: Chúa Nhật IV Thường
Niên.
 Thứ Hai, mồng 4 tháng 2: Lễ Giao Thừa.
 Thứ Ba, mồng 5 tháng 2: Thánh Agata, trinh nữ, tử
đạo. Lễ nhớ. Tết Nguyên Đán - Kỷ Hợi 2019. Mồng
Một Tết. Cầu bình an cho năm mới.
 Thứ Tư, mồng 6 tháng 2: Thánh Phaolô Miki và các
bạn, tử đạo tại Nhật Bản. Lễ nhớ. Mồng Hai Tết. Kính
nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ.
 Thứ Năm, mồng 7 tháng 2: Mồng Ba Tết. Xin Chúa
thánh hoá công ăn việc làm.
 Thứ Sáu, mồng 8 tháng 2: Thánh Giêrônimô Êmiliani.
Thánh Giosepphina Bakhita, trinh nữ.
 Chúa Nhật, ngày 10 tháng 2: Chúa Nhật V Thường
Niên. Ngày cầu nguyện cho bệnh nhân tại Giáo Xứ.
 Thứ Hai, ngày 11 tháng 2: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày
quốc tế bệnh nhân.
 Thứ Tư, ngày 13 tháng 2: Chân phước Giôđanô
Xaxônia, linh mục. Lễ nhớ.
 Thứ Năm, ngày 14 tháng 2: Thánh Xyrilô, đan sĩ và
thánh Mêtôđiô, giám mục. Lễ nhớ.
 Chúa Nhật, ngày 17 tháng 2: Chúa Nhật VI Thường
Niên.
 Thứ Năm, ngày 21 tháng 2: Thánh Phêrô Đamianô,
giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
 Thứ Sáu, ngày 22 tháng 2: Lập Tông Tòa Thánh
Phêrô, Tông Đồ. Lễ kính.

Quý Ban, Ngành, Hội Đoàn, Ca Đoàn và quý giáo dân thân
mến,
Trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương, Giáo Xứ Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia sẽ tổ chức
Hội Vui Xuân Kỷ Hợi, thời gian từ 9AM-11PM ngày 26
tháng 1, 2019 và từ 8AM-9PM ngày 27 tháng 1, 2019, tại
Giáo Xứ.
Hội Vui Xuân trước hết là dịp để mọi người trong Giáo xứ
và Giáo họ qui tụ vui Xuân, đón Tết với những trò chơi vui
nhộn, hoa tươi, bánh chưng nóng và các món ăn truyền
thống để chào đón Năm Mới Kỷ Hợi với ước mong Năm
Mới tràn đầy niềm vui, bình an và ân lộc của Chúa; đồng
thời, đây cũng là dịp cho quý ban, hội đoàn, ca đoàn gây
quỹ trợ giúp những sinh hoạt và chi tiêu của hội đoàn trong
năm. Vì thế, tôi chính thức mời gọi quý ban, ngành, đoàn
thể và quý ca đoàn hưởng ứng và tham gia Hội Vui Xuân
Kỷ Hợi bằng cách ghi danh bán và phục vụ các gian hàng
chợ Tết, giúp đem bầu khí Tết về với cộng đoàn và làm cho
Hội Vui Xuân được sinh động và vui tươi. Sau đây là thể lệ
ghi danh:
*Hội đoàn thuộc Giáo Xứ và Giáo họ có thể gởi điện thư
chi tiết những món hàng và giá tiền tới Ban Thường Vụ
btv@cttdva.email bắt đầu vào lúc 0 giờ, ngày 26 tháng 12,
2018, và hạn chót ghi danh là Chúa Nhật hôm nay, ngày 6
tháng Giêng, 2019.
*Hội đoàn ghi danh trước sẽ được ưu tiên cho các món
hàng của mình. Để tránh tình trạng các món ăn chính như:
Phở, Bún Bò Huế, Bún Riêu, Cháo Lòng, Hủ Tiếu và các
món nước tương tự bị trùng nhau, hội đoàn ghi danh trước
sẽ được ưu tiên và hội đoàn ghi danh sau cần thay đổi và
chọn món khác.
*Hội đoàn chỉ bán các món đã chính thức đăng ký.

 Thứ Bảy, ngày 23 tháng 2: Thánh Pôlicapô, giám mục,
tử đạo. Lễ nhớ.

*Hội đoàn không ghi danh bày bán bánh chưng và dưa
món vì 2 món này dành riêng cho Giáo Xứ.

 Chúa Nhật, ngày 24 tháng 2: Chúa Nhật VII Thường
Niên.

*Các hội đoàn sẽ rút thăm để chọn vị trí gian hàng. Buổi
rút thăm sẽ được thực hiện trong phiên họp với các hội
đoàn, vào ngày 12 tháng 1, 2019, lúc 7:30PM. Diện tích
Hội Trường Duy Nhất rất giới hạn; nên mỗi hội đoàn chỉ
được một bàn.
*Hội đoàn có thể sử dụng các phòng học cho các gian hàng
trò chơi, hớt tóc hay chụp hình.
*Hội đoàn sẽ tự trang trí cho gian hàng của mình và tự lo
các bếp nấu và dây cắm điện.

Thứ Tư, mồng 6 tháng 3: Lễ Tro. Khởi đầu Mùa
Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và kiêng thịt.

*Hội đoàn nào dùng bếp gas hay điện cần phải có bình
chữa lửa.
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*Các hội đoàn sẽ tặng lại Giáo Xứ 30% số tiền lời và gửi
về Ban Tài Chánh trong vòng 7 ngày sau Hội Vui Xuân. Số
tiền lời còn lại sẽ được gửi vào ngân quỹ của hội đoàn.
Nếu có thắc mắc, xin gởi điện thư tới Ban Thường Vụ Giáo
Xứ btv@cttdva.email hoặc liên lạc với anh Nguyễn Thái
Hiền tại số 703-489-3206.
Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị,
Lm. Giuse Trần Trung Liêm, O.P.
Chánh Xứ
Hướng tới Tết Nguyên Đán
Kỷ Hợi, Giáo Xứ sẽ bán
bánh chưng, dưa món, cá
khô, xôi gấc… vào mỗi
cuối tuần.
Chương trình đặt bánh
chưng như sau:
- Bắt đầu nhận đặt hàng: Ngày 15 tháng 12 năm 2018.
- Hạn chót nhận đặt hàng: Ngày 25 tháng 1 năm 2019.
- Hạn chót giao bánh: Ngày 2 tháng 2 năm 2019.
Bảng giá:
- Bánh chưng: $20.00 một cái
- Dưa món: $7.00 một hũ.
- Cá khô: $30.00/2.5 lbs.
- Xôi gấc: $20.00 /5 lbs.
Cách đặt bánh chưng:
- Trước và sau các Thánh lễ ngày thường, Thứ Bảy, và các
Chúa Nhật tại nhà thờ hoặc liên lạc với cô Lan Toner
703-626-9294; chị Nguyễn Dung Thanh 703-966-7758.
- Tại Văn Phòng Giáo Xứ: 703-553-0370.
Lưu ý:
- Khi đặt hàng, xin quý vị vui lòng trả tiền hết (PAID IN
FULL)!
- Không nhận giao bánh chưng trong 2 ngày Hội Chợ Tết
tại Giáo Xứ: Thứ Bảy, ngày 26 tháng 1, 2019 và Chúa
Nhật, ngày 27 tháng 1, 2019.

HỘI CHỢ TẾT – KỶ HỢI 2019

Chủ đề: “Tình Gia Đình”.
Thời gian: Thứ Bảy, mồng 2 tháng 2
và Chúa Nhật, mồng 3 tháng 2, 2019.
Địa điểm: Dulles Expo Center
(4320 Chantilly Shopping Center, Chantilly, VA)

XIN MAU CHÓNG ỦNG HỘ VÉ SỐ HỘI CHỢ
TẾT 2019
Kính thưa quí cụ, quí ông bà, và anh chị em:
Năm nay là lần thứ 4 Giáo họ Đức Mẹ La Vang tổ chức
Hội Chợ Tết với sự trợ giúp của Giáo xứ, năm nay sẽ được
tổ chức vào 2 ngày: Thứ Bảy, mồng 2 tháng 2, 2019, từ 10
giờ sáng đến 11 giờ tối, và Chúa Nhật, mồng 3 tháng 2,
2019, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, tại Dulles Expo Center
ở Chantilly, Virginia. Chủ đề: “Tình Gia Đình”.
Giáo họ (cùng với giáo xứ) đã gởi vé số Hội Chợ Tết 2019
về các gia đình có ghi danh trong Giáo xứ và Giáo họ, xin
quí vị mau chóng mua và đưa cuống vé số lại để ban tổ
chức có thì giờ bỏ vào danh sách. Trong hai ngày đều có sổ
số, và đây là chương trình mang lại rất nhiều lợi tức cần
thiết cho việc xây dựng cơ sở của Giáo họ. Mua vé số cũng
như món quà lì xì cho giáo họ trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019
và có cơ hội trúng:
Độc đắc (tối Thứ Bảy): Xe Toyota Camry LE 2018
Độc đắc (tối Chúa Nhật): Xe Toyota Rav4 LE 2018 và
nhiều giải tiền mặt khác…
Sự hưởng ứng và giúp phổ biến vé số của quý vị chắc chắn
là một đóng góp lớn cho sự thành công của Hội Chợ Tết
Kỷ Hợi 2019.
Xin chân thành cảm ơn quí vị.
Lm. Phó Quốc Luân, O.P.
Đặc trách Giáo họ Đức Mẹ La Vang

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH “CHỨNG
NHÂN TIN MỪNG”
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH “CHỨNG NHÂN TIN
MỪNG” do Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực
hiện. Chương trình phát thanh vào lúc 9:00 sáng Chúa Nhật
trên Băng Tần WRLD Channel 30: Cox Cable: Falls
Church, Fairfax County; Verizon FiOS TV: Falls Church,
Fairfax County, Loudoun County, Leesburg, Prince
William County, Stafford County, Fredericksburg.
Hoặc nghe qua hệ YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=-TCERNJabhA
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THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN và ĐÀI PHÁT
THANH CHỨNG NHÂN TIN MỪNG QUA ĐIỆN
THOẠI
Thánh Lễ trực tuyến được phát sóng qua trang mạng của
giáo xứ: http://cttdva.org
Đài Phát Thanh “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG” do Giáo
Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington thực hiện
được phát sóng qua điện thoại. Quý vị có thể gọi vào số
720-721-4321 để nghe bất cứ giờ nào. Bấm số 1 để nghe
thánh lễ mỗi ngày. Bấm số 2 để nghe chương trình hằng
tuần.

THÔNG TIN VÀ SINH HOẠT TẠI GIÁO XỨ
Nếu quý vị muốn nhận được những thông tin và sinh hoạt
liên quan đến Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam –
Arlington,
Virginia,
xin
gởi
E-mail
về
office@cttdva.com để được đăng nhập vào E-mail group
của Giáo Xứ.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG
Ngày 13 tháng 1, lễ thánh Ða Minh Phạm Trọng Khảm,
quan án, tử đạo Việt Nam, bổn mạng của Huynh Ðoàn
Ða Minh trong giáo xứ chúng ta. Giáo xứ gửi lời chúc
mừng Huynh Ðoàn Ða Minh và nguyện xin Thiên Chúa,
qua lời bầu cử của Ðức Mẹ La Vang, thánh Tổ Phụ Ða
Minh và thánh Ða Minh Phạm Trọng Khảm ban muôn ơn
lành hồn xác cho tất cả mọi thành viên của Huynh Ðoàn
Ða Minh.

NHỮNG NGƯỜI ĐAU YẾU BỆNH TẬT TRONG
CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ XIN CẦU NGUYỆN
- Quí Ông: Nguyễn Quang Hưng, Trương Thành An,
Nguyễn Văn Lý & Trần Kim Quang, Đào Duy Tể,
Nguyễn Bác Ái, Em đỗ John Joseph và cháu sơ sinh
Luca.
- Quý Bà: Lê Thị Sang, Lê Thị Giỏi.

NGÀY BIỂU TÌNH CHỐNG PHÁ THAI
Giáo xứ kêu gọi quý ông bà, anh chị em và các ban ngành
đoàn thể cố gắng để dành Thứ Sáu, ngày 18 tháng 1, 2019,
tham dự hội thảo và Thánh lễ cầu nguyện cho cuộc biểu
tình chống phá thai do Giáo Phận Arlington tổ chức, từ
9 giờ đến 11 giờ sáng, tại Trường Đại Học George Mason
University – Patriot Center: 4500 Patriot Circle, Fairfax,
VA 22030. Giáo xứ sẽ cung cấp 50 vé vào cửa với phiếu ăn
bữa trưa cho những người tham dự Thánh lễ tại Patriot
Center và đi diễn hành tới Supreme Court, Washington,
D.C. Sẽ có xe đưa rước từ nhà thờ CTTĐVN – Arlington,
Virginia lúc 8 giờ sáng đi tham dự Thánh lễ tại Trường Đại
Học George Mason do Đức Cha Michael F. Burbidge, chủ
tế, sau đó sẽ đi Washington D.C. để diễn hành và trở về tới
nhà thờ lúc 4 giờ giờ chiều.
Nếu ai muốn đi, xin ghi tên vào sổ Yểm Trợ Thai Nhi tại
tiền sảnh nhà thờ. Cần thêm chi tiết, xin liên lạc với ông
Ông Nguyễn Văn Huấn: 202-480-3076; Email:
huantuyet@gmail.com hoặc chị Chị Trần-Lê Như-La:
571-237-2146; Email: jodytranle@yahoo.com

TIỀN THU TRONG TUẦN (29/12/18 - 01/01/19)
Tiền quyên lễ Thứ Bảy & Chúa Nhật
$10,586.00
Tiền các lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
$5,967.00
Hộp tiền nến khấn
$318.00
Hộp tiền giúp người nghèo
$152.00
Hộp tiền quà Chúa Hài Đồng
$485.00
Bao thơ quyên tiền Giáng Sinh (by mail)
$280.00
Tiền thu Ban Tài Chánh bán hàng cuối tuần $3,149.00
Quỹ bảo trì cơ sở (Monthly Offering)
$999.00

TỔNG CỘNG:

$21,936.00

Nếu trong gia đình có người đau yếu bệnh tật và xin cầu
nguyện, xin liên lạc trực tiếp với ông cố Nguyễn Văn Hà
(703) 256-4367 / (571) 789-9496; henrybpv@yahoo.com
để được cho vào danh sách xin cầu nguyện.

Ý LỄ TRONG TUẦN (Người xin để trong ngoặc)
Thứ Hai: 07/01/19 Thánh Râymunđô Pênhapho, O.P.,
linh mục. Lễ nhớ
Lễ 8AM Phêrô (Đào Thị Lan)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Các linh hồn tiên nhân nội ngoại (gđ. Dom
Đinh Văn Phán)
Cầu cho dân Chúa còn sống cũng như đã qua
đời (gđ. Dom Đinh Văn Phán)
Dom Đinh Văn Phán cầu cho các đấng bậc
trong giáo xứ
Một người xin cho ca mổ được thành công
Nguyễn Thị Nhung xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và
xin ơn bình an
Lễ 7PM Gioan Baotixita Khương (Lê Bích Tiên)
Lucia (Maria Hoàng)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các đẳng linh hồn (Lê Bích Tiên)
Lê Bích Tiên xin tạ ơn, bình an và như ý
Nguyễn Thị Julie xin ơn bình an
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Thứ Ba: 08/01/19 Sau Lễ Hiển Linh
Lễ 8AM Anbêtô Nguyễn Ngọc Đàng lễ giỗ (gia đình)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Mai Quân Quán (Mai Ngọc Nhung)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Các linh hồn (Nguyễn Kim)
Vinh Sĩ Ngô xin tạ ơn
Nguyễn Thị Phượng xin kính tổng lãnh Thiên
thần
Lễ 7PM Vincentê và Maria
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Xá mới qua đời (Quyên)
Maria Trần Thúy Huệ (Huỳnh Ngọc Vũ)
Nguyễn Thị Julie xin tạ ơn
Thứ Tư: 09/01/19 Sau Lễ Hiển Linh
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Maria Nguyễn Thị Thanh và Maria Lâm Thị
Thọ
Các linh hồn ông bà và các linh hồn
Bà Thanh xin ơn bình an cho con cháu
Lễ 7PM Linh hồn Nguyễn Ngọc Minh (Hồ Hoài)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Nguyễn Ava)
Nguyễn Thị Julie xin tạ ơn
Nguyễn Thị Út Nhi xin tạ ơn
Thứ Năm: 10/01/19 Sau Lễ Hiển Linh
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Các linh hồn nơi luyện ngục
Các linh hồn thân nhân nội ngoại (Trần Nguyệt)
Xin ơn như ý
Một người xin tạ ơn và xin ơn bình an cho gia
đình
Lễ 7PM Gioan Bosco
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn thân bằng quyến thuộc
Nguyễn Thị Julie xin tạ ơn
Một người xin ơn bình an năm mới
Nguyễn xin ơn chữa lành cho con gái Phạm
Christina
Thứ Sáu: 11/01/19 Sau Lễ Hiển Linh
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Maria Lộc Vàng (Maria Ánh)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Các linh hồn
Các linh hồn nơi luyện ngục (N.T. Phượng)
Nguyễn Bình xin ơn như ý

Lễ 7PM Maria Đậu Thị Liên (Phan Annie)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn ông bà nội ngoại (Nguyễn Kim)
Ngô Sĩ Vinh xin tạ ơn
Nguyễn xin ơn chữa lành cho con gái Phạm
Christina
Giáo Họ Đức Mẹ Lavang - Chantilly, Virginia
Lễ 7PM Maria Bùi Thị Hạc (Đinh Việt)
Nguyễn Thị Julie xin tạ ơn
Thứ Bảy: 12/01/19 Sau Lễ Hiển Linh
Lễ 8AM Gioan Nguyễn Văn Ky (Phạm Thị Sau)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh lễ giỗ 3 năm (gđ)
Maria Lê Thị Đỉnh lễ giỗ (gđ. Chu Văn Thuấn)
Maria Nguyễn Thị En (Phạm Thị Sáu)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: 12/01/2019 –
LỄ 6 GIỜ CHIỀU
Giuse Nguyễn Văn Vinh (Trần Quang Phục)
Giuse Nguyễn Văn Vinh (Đoàn Thánh Tâm)
Giuse Phan Hoàng Dũng lễ giỗ (Vui và các con)
Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Cung (Thiên)
Phêrô Nguyễn Phú Tịnh (Đoàn Thánh Tâm)
Ông Trần Việt Thắng (Ban Phụ Huynh Đoàn TNTT)
Anna Nguyễn Thị Kim Chi (Đoàn Thánh Tâm)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Giáo Họ Đức Mẹ Lavang - Chantilly, Virginia
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: 12/01/2019 –
LỄ 7 GIỜ TỐI
Giuse Trần Văn Dụ (gđ. Trọng Hải)
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: 13/01/2019 –
LỄ 7 GIỜ SÁNG
Gioan Lê Ngọc Tứ (Lê Hoàng Dũng)
Giuse Maria Phạm Văn Chính (Bác Thuận)
Giuse Nguyễn Đảng lễ giỗ (Hùng Phượng)
Giuse Nguyễn Hữu Niệm (Nguyễn Túc)
Giuse Trần Quốc Lãm (người quen)
Joachim Đặng Đình Vương (gđ. Đặng Tiến)
Phaolô Trần Đức Thanh (gđ. Bà Thanh)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Hồ Văn Nhứt (Văn Ngọc Phương)
Phêrô Hoàng Sao (gđ. Đệ Mùi)
Phêrô Hoàng Thanh Nghĩa (gđ. Đệ Mùi)
Anna Phan Thị Huệ (gđ. Jason)
Catarina Đào Thị Mót (Văn Ngọc Phương)
Lucia Trần Thị Miên (gđ. Hy Phương)
Mácta Hoàng Thị Chiêu (Lê Thị Huệ)
Mácta Hoàng Thị Quy (gđ. Đệ Mùi)
Maria Bùi Thị Tốt (Lê Hoàng Dũng)
Maria Đinh Thị Dịp (gđ. Đặng Tiến)
Maria Nguyễn Thị Ngon (gđ. Đặng Tiến)
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Linh hồn Bác Ba Cần Thơ (gđ. Nguyễn Hoàng)
Linh hồn Bác Tư Cần Thơ (gđ. Nguyễn Hoàng)
Linh hồn cô Bông (Phạm Thị Sáu)
Linh hồn cô Cúc (Phạm Thị Sáu)
Các linh hồn (gđ. Nguyễn Hoàng)
Các linh hồn (gđ. Thái Sau)
Các linh hồn (Nguyễn Hoàng Vũ)
Các linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại (gđ. Thái Sau)
Hùng Phượng xin ơn như ý
Nguyễn Bạch Ngọc xin ơn bình an
Nguyễn Thị Tâm xin tạ ơn
Gia đình Nguyễn Hoàng xin tạ ơn Chúa
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: 13/01/2019 –
LỄ 9 GIỜ 30 SÁNG
Đaminh Bùi Kim Sơn lễ giỗ 5 năm (Huy Bui)
Giuse Đỗ Viết Hội (Phạm Thắng)
Giuse Ngô Ngọc Ý (Nguyễn Mạnh Hiển)
Giuse Nguyễn Phú Tịnh (HSĐ 9655)
Giuse và Maria (C. Thân)
Giuse Maria Phạm Văn Chính (Đoàn Thị Trinh)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Phaolô Nguyễn Quanh Sanh (gđ. Dương Bào)
Phêrô Nguyễn Phú Tịnh (Phạm Thắng)
Phaolô Phạm Văn Minh (Lưu Hồng Hạnh)
Phêrô Nguyễn Phú Tịnh (Chương Trình TTHN.GĐ)
Vincentê Đỗ Xuân Hồng (gia đình)
Linh hồn Hoàng Trọng Nghiêm (Nguyễn Phong)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh lễ giỗ 3 năm (gia đình)
Hêlêna Ngô Quí Thùy Dương (gđ. Scott Hùng Hoàng)
Mácta Hoàng Thị Chiêu (Lê Thị Huệ)
Maria Ngô Thị Xinh (Nguyễn Hoàng Sơn)
Maria Nguyễn Thị Khoảnh (Nguyễn Văn Phép)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Maria Têrêsa Trần Ngọc Dung (Trần Lê Anh Phương)
Maria Trần Thị Vui (Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)
Các Đẳng linh hồn (Nguyễn B. Trâm)
Các linh hồn (Nguyễn Hoàng Sơn)
Các linh hồn ông bà cha mẹ (Nguyễn B. Trâm)
Các linh hồn tiên nhân (Đặng Lưu Vũ)
Âu Mỹ Linh xin ơn tin cậy mến
Nguyễn Ava xin ơn bình an và như ý
Bạch Ngọc xin tạ ơn và xin ơn bình an
Hoàng Dung xin tạ ơn và như ý
Gia đình xin ơn bình an và chữa lành cho Nguyễn Hùng
Gia đình xin thánh Martinô chữa lành cho Samurai
Hiệp Sĩ Đoàn 9655 xin ơn bình an cho các hiệp sĩ và gia
đình

Đaminh Bùi Kim Sơn lễ giỗ 5 năm (Bùi Huy)
Đaminh Nguyễn Bôn (gđ. Saigon USA)
Gioakim Trần Hùng và Nguyễn Thị Rê (Bùi Thư)
Gioan Baotixita và Maria Nguyễn Thị Thịn (Bùi Thư)
Giuse Bùi Văn Mài và Giuse Bùi Văn Tuất (Bùi Thư)
Giuse Bùi Văn Minh và Maria Đào Thị Lan (Bùi Thư)
Giuse Bùi Văn Mùi và Maria Bùi Thị Dần (Bùi Thư)
Giuse Bùi Văn Tèo và Anna (Bùi Thư)
Giuse Hoàng Cao Phan (gđ. Kim Vân)
Giuse Nguyễn Văn Dự (Nguyễn Sâm)
Giuse Nguyễn Văn Triệu (Nguyễn Sâm)
Giuse Phạm Hữu Hạnh (Maria Lê Kim Liên)
Giuse Trần Bình Trọng và Giuse Trần Hoàn (Bùi Thư)
Giuse Vũ Đức Trinh (gđ. Kim Vân)
Hilarius Trần Khắc Hỷ và Maria Bà Tám (Bùi Thư)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Anna Lê Thị Tú (gia đình)
Anna Maria Nguyễn Thị Khoan (Nguyễn Sâm)
Anna Phạm Thị Mai Loan (Hy + Phượng)
Inê Vũ Thị Cảnh (Lê Thị Minh Trâm)
Maria Nguyễn Thị Bạch Lựu (nhóm bạn của con bà)
Maria Nguyễn Thị Lan (gđ. Nguyễn Thới)
Maria Trần Kim Tuyết (Bùi Thư)
Maria và Thomas Trần Hải (Bùi Thư)
Gia đình bà Riễm xin tạ ơn và như ý
Bà Kim Vân xin ơn bình an cho gia đình
Nguyễn Mai xin tạ ơn vì Chúa đã gởi người đến giúp
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: 13/01/2019 –
LỄ 7 GIỜ TỐI
Giuse Mai Kim Huy (Mai Nhung và các con)
Giuse Maria Phạm Văn Chính (Thím Hiền)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Maria Hoàng)
Giáo Họ Đức Mẹ Lavang - Chantilly, Virginia
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: 13/01/2019 –
LỄ 2 GIỜ CHIỀU
Augustinô Nguyễn Tấn Thọ (gđ. Nguyễn)
Giuse Trần Quốc Lãm (Trần Thị Kim Liên)
Giáo Họ Đức Mẹ Lavang - Chantilly, Virginia
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: 13/01/2019 –
LỄ 7 GIỜ TỐI
Các linh hồn ân nhân & thân nhân trong giáo họ La Vang

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: 13/01/2019 –
LỄ 12 GIỜ TRƯA
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Giuse Maria Phạm Văn Chính (Cô Tuyết)
Batre, Giuse Lê Quang Đình (Bùi Thư)
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GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LA VANG

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2:5)

CÁC SINH HOẠT

LỊCH CỬ HÀNH PHỤNG VỤ
Cử Hành Phụng Vụ Nhà Thờ St. Veronica
3460 Centreville Road, Chantilly, VA 20151
Địa chỉ: C/o Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
915 S Wakefield Street, Arlington, VA 22204
http://www.cttdva.com http://ourladyoflavangva.com/


Cha Đặc Trách: Tôma Phó Quốc Luân, O.P.
(703) 894-7174  E-mail: lavang@cttdva.com

Thánh Lễ
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chúa Nhật

7:00 tối (Thứ Sáu đầu tháng
không có Thánh Lễ)
7:00 tối
2:00 trưa và 7:00 tối

Chầu Thánh Thể
Thứ Bảy Đầu Tháng sau Thánh Lễ
Giải Tội
Sau các Thánh Lễ và khi có hẹn
Viếng Đàng Thánh Giá
Thứ Sáu 6:30 tối (Thứ Sáu Đầu Tháng không có
Viếng Đàng Thánh Giá)
Rửa Tội
Thứ Bảy tuần 2 và tuần 4 sau Thánh Lễ 7:00 tối
Chúa Nhật tuần 2 và tuần 4 sau Thánh Lễ 7:00 tối

CÁC HỘI ĐOÀN
CÁC BÍ TÍCH KHÁC
Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ CTTĐVN

TIỀN THU (24.12.2018 – 01.01.2019)
Tiền quyên lễ Vọng & Đại lễ Giáng Sinh
$5,766.00
Tiền quyên lễ Thứ Bảy & Chúa Nhật
$3,725.00
Tiền quyên lần 2 (Quỹ phát triển giáo họ)
$2,160.00
Tiền lời bán hàng quán cuối tuần
$852.00
Tiền bán vé số Hội Chợ Tết
$16,465.00
Quý mạnh thường quân ủng hộ Hội Chợ Tết
$900.00

TỔNG CỘNG:

$29,868.00

Thứ Sáu
Chương Trình Việt Ngữ

7:00pm - 8:30pm

Thứ Bảy
Thiếu Nhi Thánh Thể
Chương Trình Giáo Lý

3:45pm - 4:45pm
5:30pm - 6:30pm

Chúa Nhật
Các Bà Mẹ Công Giáo (Tuần 1)

3:00pm - 5:00pm

Chúa Nhật
Phong Trào Cursillo (Tuần 2)

3:00pm - 5:00pm

Chúa Nhật
Hiệp Sĩ Đoàn 16468 (Tuần 3)

5:00pm - 6:00pm
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NHAÄN GIÖÕ TREÛ
Nhaø soá 4211 Americana Dr. Apt 10
Annandale, Virginia. Nhaän giöõ treû sô
sinh & moïi löùa tuoåi, chaêm soùc kyõ
löôõng, baûo ñaûm phuï huynh an taâm.

CAÀN NHIEÀU THÔÏ NAIL NÖÕ
cho 3 tieäm vuøng Alexandria
Caàn thôï coù kinh nghieäm, tính tình
vui veû, laøm vieäc coù löông taâm.

Xin vui loøng lieân laïc:
Coâ Nga or Chuù Thuaän
571.260.3664/571.505.8131

Chuû seõ bao löông, xin vui loøng lieân
laïc (703) 981-6001.
Phôû laø ñaëc saûn queâ höông
Danh tieáng vang löøng khaép boán phöông

Phôû Ngoïc Höng
Vietnamese Restaurant
3508 Courtland Dr
Falls Church, VA 22041
703-347-7575
Business Hours:
Monday-Friday: 10:00AM-9:00PM
Tuesday: Closed
Saturday-Sunday: 10:00AM-9:00PM

AVAILABLE
6 months for $400.00
1 year for $800.00

Xin quí vị vui lòng liên lạc trực tiếp với:
Ông: Lý Trường Hiệp : ÐT: 571-214-3172
hippolytsc@yahoo.com

GRAND OPENING
Vietnamese Restaurant
7770 Richmond Hyw
Alexandria, VA 22306
Cần đầu bếp, phụ bếp và tiếp tân
(waiter/waitress) biết nói tiếng Anh
Xin goïi Nguyeãn Ly: (703) 371-0107

Xin vui lòng liên lạc Mimi:
703-981-2903
CAPITOL AUTO LAND

Floral & Event Designer

3800 G South Four Mile Run Dr
Arlington—Virginia

Nhaän ñaët voøng hoa cho ñaùm tang, caém hoa vaø trang trí
cho ñaùm hoûi, ñaùm cöôùi, sinh nhaät hoaëc special event.
Xin vui loøng lieân laïc

( cách nhà thờ 5 phút lái xe )

Scott Nguyeãn (703) 409-1332

SÖÛA°MUA°BAÙÙN CAÙC LOAÏI XE

TOTAL DENTAL CARE
Dr. LINH NGUYEN, D.D.S

Great Service with the LOWEST PRICES
Brakes ° ABS ° Air Bags ° A/C ° Exhaust
Tune-Ups ° Timing Belts ° Clutches

5017-B Backlick Rd
Annandale, VA 22003
Tel (703) 256-1183
Fax (703) 256-2889

10% off

For All Services

PHAÙP: 703-998-0207

Giờ làm việc: Mon, Tues: 9:am-8:pm
Thur. Fri & Sat. 9:am-6:pm

Mon-Fri 8am-5pm ° Sat 8am-3pm

Văn Phòng Luật Sư Anthony H. Nourse
Với 22 năm kinh nghiệm ở tiểu bang Virginia, rất tận
tâm, được nhiều tín nhiệm với đồng hương Việt
Nam trong vấn đề pháp lý như say rượu lái xe, lái xe
quá tốc độ, bằng lái bị giam, các vi phạm giao thông,
các tiểu hình và đại hình.

CHUYEÂN ÑÖA ÑOÙN
Ñi phi tröôøng, baùc só, beänh vieän, thaêm thaân
nhaân, tham quan du lòch 24/7.
Vuøng D.C. – Virginia – Maryland.
Xin goïi: Traàn Ñoä (571) 363-7999

Handyman – Home Improving
Có nhận sửa chữa heat/air conditioning
Thay máy sưởi, máy lạnh
Thay bình nước nóng, thông ống cống
Remodeling nhà bếp, nhà tắm
Lót gạch, sơn nhà, finish basement
Thay hardwood floor, gắn cửa sổ
Làm việc bảo đảm, uy tín, giá cả hợp lý.
Xin liên lạc: Nguyễn Trọng Quý
Điện thoại: 571-533-4656
Email: quy@qt123construction.com

6341 Franconia Rd
Springfield VA 22150

Nhaän caùc em töø 3 thaùng — 12 tuoåi
571-296-5894 / 571-355-0334

SÖÛA CHÖÕA QUAÀN AÙO
Nhaän söûa chöõa taát caû caùc loaïi quaàn
aùo, ñoà taây ñaàm vaø quaàn jeans.
Xin lieân laïc vôùi Chò Yeán
(571) 279-4544
SPRINGDALE DENTISTRY
Leâ V. Thieân, D.D.S, P.C.

PHÔÛ 75
RESTAURANT
AUTHENTIC VIETNAMESE BEEF NOODLE
SOUP

HI-TECH QUALITY AUTO REPAIR
3763 PICKETT RD
FAIRFAX, VA 22031-3603

Chuyeân söûa haàu heát taát caû caùc loaïi xe: Myõ, Nhaät, Ñöùc

Xin goïi Loäc Leâ
Phone: (703) 272-8883
Cell: (571) 278-3034

ĐIỆN & ĐIỆN LẠNH
Chuyên sửa chữa, lắp ráp & bảo trì
hệ thống máy lạnh / sưởi, điện, nước,
gas. Tận tâm, uy tín, chất lượng, giá
cả phải chăng.
Liên lạc: Nguyễn Cường
Điện thoại: 571-290-8522

THANH SƠN TOFU
Lò Ðậu Hũ Thanh Sơn
6397 A Wilson Blvd
Falls Church VA 22044
(703) 534-1202

Open daily 9:00AM-8:00PM
3103 Graham Rd, Suite B
Falls Church, VA 22042
Tel. (703)204-1490 * Fax: (703)204-4615
Other Locations:
Arlington, VA
(703)525-7355
Herndon, VA
(703)471-4145
Langley Park, MD
(301)434-7844
Rockville, MD
(301)309-8873

PHÔÛ HAÛI DÖÔNG
(VIETNAMESE RESTAURANT)
4231 - M Markham Street Annandale VA 22003
Tel. (703)256-1253 - Môû cöûa 7 ngaøy, töø 9am-10pm

Chuyên sản xuất các loại: đậu hũ sống, đậu
hũ chiên (hành hoặc xả ớt), đậu hũ nước
đường lá dứa, đậu hũ nước đường gừng, sữa
đậu nành nóng và lạnh, nước rau má.

Nhöõng moùn aên maø quyù khaùch öa thích nhaát nhö:
Baùnh xeøo, Buùn chaû Haø Noäi, Buùn maêng vòt, Côm boø
luùc laéc, Côm Haûi Döông, Huû tieáu Nam Vang...

Đặc biệt: Bánh cuốn tr áng hơi tại chỗ, các
món ăn chay, các loại sinh tố trân châu, các
loại xôi chè, chả giò.

Ñaëc bieät: Phôû Boø, Phôû Gaø, Phôû Ñoà Bieån.

Giờ mở cửa: 7 ngày trong tuần
từ 9:00AM đến 8:00PM

