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TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE 

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
Vietnamese Martyrs Parish of the Archdiocese of Seattle 

 
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188 

Phone: (206) 325-5626, (206) 973-1022, (206) 973-1023 
 Fax: (206) 324-5849 - Website: www.vmpwa.org 

 

Giáo xứ hân hoan chào đón quý khách từ xa đến thăm 
Seattle và tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ giáo xứ 

 

Giáo xứ CTTĐVN Seattle là Giáo xứ Thể Nhân, mọi gia 
đình giáo dân Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Seattle 

đều có thể ghi danh gia nhập Giáo xứ. 
 

Xin liên lạc với văn phòng Giáo xứ 
 

(206) 325-5626 

 

GIỜ THÁNH LỄ TRONG TUẦN: 
 

NGÀY THƯỜNG: 11:00 AM và 6:00 PM 
 

THỨ BẢY: 4:00 PM (Lễ giới trẻ)  
                    6:00 PM 
 

CHÚA NHẬT:  7:30 AM, 9:30 AM, 11:30 AM  
và 5:00 PM 
 

RỬA TỘI: (TRONG CÁC THÁNH LỄ) 
 

(Tuần thứ 4 trong tháng) 
 

Thứ Bảy: 6:00 PM 
 

Chúa Nhật: 9:30 AM, 11:30 AM, 5:00 PM 
 

HÔN PHỐI: 

 

Xin liên lạc với các Cha ít nhất 6 tháng trước khi 
chọn ngày. 
 

GIẢI TỘI: 
 

Cuối tuần có giải tội trước các thánh lễ 30 phút. Ngày 
thường ai cần xin báo trước cho các Cha. 
 

BÍ TÍCH XỨC DẦU: 
 

Xin liên lạc với các Cha hoặc văn phòng giáo xứ: 
 

(206) 325-5626 

NIỀM TIN 
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Ngày 07 & 08 tháng 10 năm 2017  

" Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho" 

(Mt 21: 33-43 ) 

Tin tức, bài vở viết cho Niềm Tin xin gởi về:  
banniemtin@gmail.com      

 

Để biết thêm chi tiết về các sinh hoạt và các  
thông tin của Giáo Xứ, xin vào:  

 

www.vmpwa.org 

 

Mời vào trang 13 & 14  

TRANG CHIA SẺ ÂN HUỆ CHÚA BAN 
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VĂN PHÒNG  
GIÁO XỨ: 

(206) 325-5626 Ext. 4 
 

Bấm Số 1: Giờ Các Thánh Lễ 
Bấm Số 7: Bí Tích Xức Dầu 

  

Ngày và giờ làm việc: 
Thứ Hai đến Thứ Sáu 

8:30 am - 4:30 pm 
 

Linh Mục Chánh Xứ: 
Gioakim Đào Xuân Thành 

(206) 325-5626 Ext. 2 
 

Linh Mục Phụ Tá: 
Phanxicô Nguyễn Sơn Miên 

(206) 325-5626 Ext. 3 
 

Anthony Trần Hưu Lân  

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
Chủ Tic̣h 

Giuse Nguyễn Văn Kiên 
 

Phó Chủ Tic̣h 
Augustino Nguyễn Ngọc Lân 

Thư Ký 
Gioan B. Trần Đình Thọ 

 

Các Thành Viên 
1. Gioan B. Lưu Công Tiên 
2. Maria Nguyễn Thị Ngọc Bền 
3. Giuse Bùi Tiệm 
4. Đôminicô Nguyễn Nghĩa  
5. Theresa Cao Tuyết Khanh 
6. Phêrô Hồ Anh Dũng 
7. Matta Maria Trần Thị Diệu 
Hiền 
8. Mattheô Nguyễn Văn Đô 
9. Đaminh Nguyễn Huy Hoàng 
10. Vincent Trần Michael 
11. Gioakim Nguyễn Quân 
12. Theresa Trần Thanh Hường 
13. Theresa Phạm Tú Ngọc 
14. Phanxicô Nguyễn Lâm 
15. Têrêsa Phạm Thị Quyên  

HỘI ĐỒNG TÀI 
CHÁNH   

Chủ Tic̣h 
Giuse Vũ Hoàng Trực 

Phó Chủ Tịch 
Giuse Nguyễn Phong Vũ 

Thư Ký 
Maria Nguyễn Thúy Duyên 

Các Thành viên 
1. Anna Trần Thị Hoa 
2. Phaolo Phạm Michael Vũ 
3. Augustino Tạ Lưu Anh Dũng  

 
 

 
Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến 
 
Chúng ta bước vào tháng Mười, tháng Mân Côi, với ước nguyện cùng 
liên kết lại những lời cầu nguyện, mọi nổ lực hy sinh đóng góp của 
mọi người, từng cuộc sống của mọi giáo hữu còn sống hay qua đời 

để làm nên một tràng chuỗi Mân Côi sống động dâng lên Chúa qua tay Đức Mẹ. 
 
Chúng ta đã cầu nguyện nhiều và dâng những tràng hạt để cầu nguyện cho giáo xứ trong công 
cuộc xây dựng và phát triển.  Tôi cũng biết là nhiều giáo hữu đang mong mỏi ngôi thánh 
đường mới được sớm bắt đầu.  Nhiều cụ ông cụ bà cũng ao ước được thấy ngôi thánh đường 
mới trước khi nhắm mắt xuôi tay.  Thật cảm động khi tôi được chia sẻ tâm tình này.  Chắc 
chắn ngày khởi công ngôi thánh đường mới sẽ đến trong thời gian gần.  Tôi cùng với hội đồng 
mục vụ và hội đồng tài chánh đã họp và cũng đã chia sẻ tâm tình của tất cả quý Ông Bà Anh 
Chị Em, và tìm mọi cách để xúc tiến chương trình tốt đẹp và ý nghĩa này.  Một vấn đề đặt ra 
là để xây dựng ngôi thánh đường mới, chúng ta phải có phòng học cho các em trong 
chương trình Giáo Lý - Việt Ngữ - Thiếu Nhi Thánh Thể, vì các phòng học hiện tại sẽ bị 
phá hủy hết.  Do đó, việc xây dựng khu trường học biệt lập với khu vực xây nhà thờ cần 
phải xúc tiến sớm.  Hiện tại, giáo xứ đang làm việc với các kỹ sư để vẽ bản vẽ cho trường 
học dự tính sẽ ở khu vực toà nhà trung tâm huấn luyện của Wells Fargo Bank chúng ta mới 
tậu mãi.  Sau khi đã làm việc với kỹ sư nhiều ngày để đưa ra các mô hình, và xem xét giá 
cả thích hợp để giáo xứ còn có thể có một số tiền để khởi sự ngôi thánh đường mới, tôi đề 
nghị có một giải pháp dung hòa là giữ nguyên tòa nhà cũ và mở rộng ra thêm để có đủ 
lớp học.  Tương lai khi nhà thờ và trung tâm mục vụ xây xong, thì có thêm một số lớp học 
nữa.  Các mô hình và chi phí sẽ được trình bày cho toàn thể giáo xứ trong trước cuối năm 
nay.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em an tâm, cầu nguyện và tiếp tục đóng góp quỹ xây dựng. 
 
Để thể hiện sự liên đới giữa các thành viên trong gia đình giáo xứ, chúng ta sẽ làm cuốn 
niên giám có hình ảnh giáo hữu.  Vào các ngày cuối tuần Ban Chụp Hình sẽ phục vụ chụp 
hình các gia đình để đưa vào cuốn niên giám, và còn mở rộng cho việc chụp hình theo yêu cầu 
của cá nhân và gia đình với những phông màn rất đẹp và chuyên nghiệp để dùng cho các mùa 
lễ sắp đến hoặc để kỷ niệm. Dự tính chương trình chụp hình này vào thời gian gần đây để 
hoàn tất cho đầu năm tới.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em ghi danh ngày chụp tại bàn ghi danh 
chụp hình ở Hội Trường khi được thông báo. Nếu ai có chuyên môn về chụp hình thì xin ghi 
danh giúp vào Ban Chụp Hình của giáo xứ. 
 
Trong nổ lực liên kết những người thân và những người đã qua đời trong tình chia sẻ và  cầu 
nguyện của giáo xứ, xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em gởi tên thánh và tên họ của các thân 
nhân đã qua đời từ trước đến nay.  Ngoài ra, giáo xứ sẽ có truyền thống mới: tổ chức một 
Nghi Thức Tưởng Niệm và Thánh Lễ Cầu Hồn cho những giáo hữu đã qua đời trong 
một năm vào ngày thứ Sáu tuần thứ hai trong tháng 11 hằng năm.  Trong Nghi Thức 
Tưởng Niệm sẽ có phần xướng tên, kèm theo hình ảnh (nếu có) và ngày sinh và qua đời của 
người quá cố. Những ai qua đời trong thời gian từ đầu tháng 11 năm trước cho đến cuối tháng 
10 năm nay sẽ được đưa vào danh sách những người được nhớ đến trong Nghi Thức Tưởng 
Niệm.  Năm nay, Nghi Thức Tưởng Niệm và Thánh Lễ Cầu Hồn sẽ vào thứ Sáu, 10 tháng 11, 
2017.  Sẽ có phần thắp nến cho người quá cố do đại diện của gia đình lên thực hiện tại bàn thờ 
tưởng niệm.  Xin quý gia đình có người thân mất trong thời gian nêu trên vui lòng liên lạc và 
gởi tên thánh và tên họ, hình ảnh chân dung, cùng ngày sinh và ngày mất của người quá cố về 
địa chỉ ngocbau@hotmail.com. 
 
Cuối tuần này giáo xứ chung lời tạ ơn Chúa và chúc mừng cho Giáo Đoàn Mân Côi 
nhân dịp Lễ Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy của Giáo Đoàn.  Là một giáo đoàn có hơn 500 
gia đình, Giáo Đoàn Mân Côi là một nhân tố tích cực trong việc xây dựng giáo xứ và tham gia 
tích cực trong mọi công tác và sinh hoạt.  Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, nguyện 
xin Chúa chúc lành cho Ông Chủ Tịch, Ban Đại Diện cùng các gia đình thành viên được luôn 
an vui, hăng say, phục vụ Chúa và tha nhân và đồng hành với giáo xứ trong tiến trình xây 
dựng và phát triển. 
 
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta! 
Trong Chúa Kitô, 
Lm Gioakim Đào Xuân Thành 

LÁ THƯ MỤC VỤ 
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CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A 

  BÀI ĐỌC I: Is 5, 1-7             
 

Bài trích sách Tiên tri Isaia     

Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. 
Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, 
nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong 
vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho 
dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Giêrusalem và người Giuđa, hãy luận 
xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho 
ta mà ta đã không làm?  Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó 
lại sinh quả nho dại! Giờ đây ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm 
gì đối với vườn nho ta: Ta sẽ phá hàng rào, để nó bị tàn phá, sẽ 
phá tường để nó phải bị giầy đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt 
tỉa, không vun xới; gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không 
mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Isra-
el, và người Giuđa là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó 
thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông 
mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu 
oan. 
 

Ðó là lời Chúa 
 

Ðáp Ca: Tv 79, 9 và 12. 13-14. 15-16. 19-20             

Ðáp: Vườn nho của Chúa là nhà Israel.     
  

BÀI ĐỌC II: Pl 4, 6-9       
 
 

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê      

Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi 
cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, 
bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ.  Và bình an 
của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong 
Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong 
sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm 
tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy 
tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều anh em đã học biết, đã lãnh 
nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó 
ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em.   

Ðó là lời Chúa 
 

Alleluia: Ga 14, 5 
 
 

Alleluia, alleluia!  Chúa phán: " Thầy là đường, là sự thật và là 
sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia 
 

Phúc Âm: Mt 21: 33-43  
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu  
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão 
trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ 
nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, 
đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, 
rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền 
để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các 
đầy tớ ông: đánh  đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. 
Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng 
xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình 
đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng 
bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Ðứa 
con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và 
chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho 

mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?" Các 
ông trả lời, "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác 
thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". 
 

Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh 
Thánh: "Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó 
là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!" Bởi vậy, 
Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao 
cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái". 
 

Phúc Âm của Chúa 

 

Cầu Nguyện: 
 

Lạy Chúa Giêsu, hai ngàn năm đã qua, nhưng bài học của dân 
Israel thuở xưa vẫn còn in đậm trong cuộc sống của chúng con. 

Xin cho chúng con luôn xác tín rằng Ngài không còn hiện diện 
nhãn tiền nữa, nhưng Ngài có đó trong Giáo Hội và những người 
dạy dỗ chúng con, để chúng con biết khiêm nhường mở lòng đón 
nhận Lời Chúa, và cuộc sống chúng con luôn là hoa trái tốt tươi từ 
cây tình yêu bao la của Chúa. Amen .   

 
 
 
 
 
 
1. Chúa có cho tôi một mảnh vườn không? Trên mảnh đó tôi có 
hoa lợi không? Hoa lợi gì? 
 

2. Tôi đối xử với Chúa và các đầy tớ của Ngài ra sao?    
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TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME YEAR A 

  READING I: IS 5:1-7                 
 

Let me now sing of my friend, my friend's song con-
cerning his vineyard. My friend had a vineyard on a 
fertile hillside; he spaded it, cleared it of stones, and 
planted the choicest vines; within it he built a watch-
tower, and hewed out a wine press. Then he looked for 
the crop of grapes, but what it yielded was wild grapes. 
 

Now, inhabitants of Jerusalem and people of Judah, 
judge between me and my vineyard: What more was 
there to do for my vineyard that I had not done? Why, 
when I looked for the crop of grapes, did it bring forth 
wild grapes? Now, I will let you know what I mean to 
do with my vineyard: take away its hedge, give it to 
grazing, break through its wall, let it be trampled! 
Yes, I will make it a ruin: it shall not be pruned or 
hoed, but overgrown with thorns and briers; 
I will command the clouds not to send rain upon it. 
The vineyard of the LORD of hosts is the house of Isra-
el, and the people of Judah are his cherished plant; he 
looked for judgment, but see, bloodshed! for justice, 
but hark, the outcry! .   
    
The word of the Lord 

 
RESPONSORIAL PS 80:9, 12, 13-14, 15-16, 9-20             

 
:  The vineyard of the Lord is the house of Israel. 
 

 

 
 

 

READING II: PHIL 4:6-9     
 

Brothers and sisters: 
 

Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and 
petition, with thanksgiving, make your requests known 
to God. Then the peace of God that surpasses all under-
standing will guard your hearts and minds in Christ Je-
sus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, 
whatever is honorable, whatever is just, whatever is 
pure, whatever is lovely, whatever is gracious, if there 
is any excellence and if there is anything worthy of 
praise, think about these things. Keep on doing what 
you have learned and received and heard and seen in 
me. Then the God of peace will be with you .  
 

The Word of the Lord 
 

GOSPEL: Mt 21:33-43    
 

Jesus said to the chief priests and the elders of the peo-
ple: "Hear another parable. There was a landowner who 
planted a vineyard, put a hedge around it, dug a wine 
press in it, and built a tower. Then he leased it to ten-
ants and went on a journey. When vintage time drew 
near, he sent his servants to the tenants to obtain his  

produce.  But the tenants seized the servants and one 
they beat, another they killed, and a third they stoned.  
Again he sent other servants, more numerous than the 
first ones, but they treated them in the same way.  
 

Finally, he sent his son to them, thinking, 'They will 
respect my son.' But when the tenants saw the son, they 
said to one another, 'This is the heir. Come, let us kill 
him and acquire his inheritance.' They seized him, 
threw him out of the vineyard, and killed him. What 
will the owner of the vineyard do to those tenants when 
he comes?"  
 

They answered him, "He will put those wretched men to 
a wretched death and lease his vineyard to other tenants 
who will give him the produce at the proper times."  
Jesus said to them, "Did you never read in the Scrip-
tures: The stone that the builders rejected has become 
the cornerstone; by the Lord has this been done, and it 
is wonderful in our eyes? 
 

Therefore, I say to you, the kingdom of God will be tak-
en away from you and given to a people that will pro-
duce its fruit." 
 

The Gospel of the Lord 
 

 
 
 
 
 
 

1. Has the Lord given me a part of the vineyard? What 
can I do to produce fruits in that part? 
 

2. Do I bear fruits for the Lord? What fruits do I bear?  

R
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LỊCH PHỤNG VỤ 

THÁNG 10 NĂM 2017 
 

Ý CHUNG: Cầu xin loại trừ được nạn buôn bán người. Nạn 
buôn bán người là một hình thức hiện đại của chế độ nô lệ. 
 

Ý TRUYỀN GIÁO: Cầu cho tinh thần truyền giáo nơi các 
cộng đoàn Kitô giáo tại Châu Á biết rao giảng Tin Mừng cho 
những người vẫn đang mong đợi. 
 

 
THÁNG MÂN CÔI  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm nay tháng Mân Côi về trong thời điểm kết thúc Năm Tháng 
Mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là kỷ niệm biến 
cố quan trọng để hồi tưởng lại thời kỳ mà Mẹ Thiên Chúa đã lo 
âu khi mẹ nhìn thấy nạn cộng sản vô thần đang bắt đầu bành 
trướng tại Liên Sô. Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng lần cuối vào 
ngày 13 tháng 10 , đây cũng là thời điểm mà đảng cộng sản nước 
Nga lật đổ chế độ Nga Hoàng và thành lập chế độc chuyên chính 
vô mà đảng cộng sản gọi là cuộc Cách Mạng Thánh Mười. Mẹ đã 
truyền Ba Mệnh Lệnh với ba trẻ tại Fatima để xin Chúa nhủ lòng 
thương ngăn chận nạn cộng sản vô thần. Tháng Mân Côi về, 
chúng ta cùng trở về nguồn để cùng : ĂN NĂN SÁM HỐI- 
SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI và TÔN SÙNG MẪU 
TÂM MẸ  

*** 
Thứ Hai 09-10 (X) Ngày thường sau Chúa Nhật 27 Thường 
Niên. St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37 
 

Thứ Ba 10-10 (X) Ngày thường sau Chúa Nhật 27 Thường 
Niên. St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42 
 

Thứ Tư 11-10 (X) Ngày thường sau Chúa Nhật 27 Thường 
Niên. St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4 
 

Thứ Năm 12-10 (X) Ngày thường sau Chúa Nhật 27 Thường 
Niên. St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13 
 

Thứ Sáu 13-10 (X) Ngày thường sau Chúa Nhật 27 Thường 
Niên. Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26 
 

Thứ Bảy 14-10 (X) Ngày thường sau Chúa Nhật 27 Thường 
Niên. Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28 
 

Chúa Nhật 15-10 (X) Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A. 
Thánh Vịnh Tuần IV             

 

HIỆP  

THÔNG 
 

CẦU   

NGUYỆN 

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho những vị đang đau yếu 
trong giáo xứ, xin Chúa nâng đỡ, ủi an và xin cho tất 
cả được ơn chữa lành và chóng bình phục: 

 

Phạm Sĩ Bằng Vũ Thị Thảo 

Trần Khải Trịnh Công Nhu 

Nguyễn Mạnh Tuất Đinh Thị Nhạn 

Bùi mạnh Hổ Nguyễn Thị Nhàn 

Nguyễn Thọ Ngô Thị Liêm 

Nguyễn Sen Nguyễn Thị Khải 

Nguyễn Bộ Kim Richard 

Lê Văn Yên Đỗ Thị Mỵ 

Lê Thị Ơn Cao Thị Phụng 

Nguyễn Ngọc Phi Nguyễn T. Phi 

Bùi Hoàng Thư Cụ Cúc 

Bà Phạm Thị Nhớn Đinh Văn Dũng 

Nguyễn Kim Quang Nguyễn T. Minh 

Bùi Xỉnh Bà Cụ Trần Thị Chúc 

Lê Văn Hồng Trần Minh Nguyệt 

Nguyễn Anh Lê Thị Nga 

Nguyễn Quyến Trần Khắc Thiện 

Tạ Lệ Trinh Lê Thị Hoa 

Phạm Tiến Phạm Thị Thu 

Nguyễn Thị Sâm Nguyễn Thị Dung 

Cháu Mary Faith  Đặng Thị Yến 

Nguyễn Hùng Phan Phước Khánh 

Phạm thị Mùi Nguyễn Văn Cảnh 

Phạm Thanh Tâm Nguyễn Thị Chín 

Vũ Thị Ngọc Yến Đỗ Thị Trọng 

Nguyễn Văn Thọ Vũ Đức Hồng 

Tịnh Chu Hoàng Thị Hoa 

Nguyễn Thị Kim Anh Trần Khắc Thiện 

Phạm Thị Trâm Nguyễn Ngọc Phi 

Lê Thị Phấn Trần Thị Loan 

Trần Khánh Kim Nguyễn Thị Sâm 

Nguyễn Văn Thạch Nguyễn Thị Bảy 
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CA ĐOÀN CECILIA  

MỪNG 40 NĂM THÀNH LẬP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ca đoàn Cecilia xin trân trọng thông báo cùng toàn thể 

Cộng Đồng Dân Chúa - Thánh Lễ bổn mạng lần thứ 40 

của ca đoàn sẻ được cử hành vào lúc 11:30 trưa Chúa 

Nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017 tại Giáo Xứ Các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam, Seattle WA.  
 

Kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Hội Đồng 

Mục Vụ cùng toàn thể quý vị từ các ban ngành đoàn thể 

bớt chút thơi gian tới tham dự Thánh Lễ và chung lời Tạ 

Ơn với chúng con.  Đặc biệt, Kính mời quý phụ huynh, 

quý cựu ca viên, và quy vị ân nhân của ca đoàn Cecilia 

đến mừng 40 năm ngày thành lập ca đoàn.   Sự hiện diện 

của quý vị sẽ là niềm khích lệ lớn cho ca đoàn chúng con. 
 

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc chị đoàn trưởng 

Trang Nguyễn , phone (425) 319 -9978. 
 

Trân trọng, 

Ca Đoàn Cecilia  

 
********************************************* 

 

HỘI CÁC BÀ MẸ THÔNG BÁO 
 
Kính thông báo đến toàn thể quý Hội Viên Hội Các Bà 
Mẹ một vài thông báo như sau: 
 
1- Cuối tuần này , ngày 07 và 08 tháng 10 HCBM 
phụ trách quán ăn GX 
 

2- Chủ Nhật tuần tới ngày 15 tháng 10 HCBM phụ 
trách giờ chầu sau thanh lễ 11:30. Kính mời quý hội 
viên tham dự đông đủ 
 

3- Kể từ đầu tháng 11 giờ họp của Hội CBM là 10 giờ 
sáng thay vì 12 giờ 30. 
 

Hội Trưởng 
 

Theresa Vu thi Cát  

GIÁO ĐOÀN FATIMA  
MỜI THAM DỰ LỄ BỔN MẠNG 

 
Giáo Đoàn Fatima North Seattle hân hoan mừng kính 
Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bổn Mạng của Giáo Đoàn 
Fatima; đồng thời tạ ơn mừng kỷ niệm 40 năm thành lập 
Cộng Đoàn/Giáo Đoàn. 
 

Trân trọng kính mời Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Sơ, Qúy 
Cộng Đồng Dân Chúa, cùng toàn thể Qúy Ân Nhân, 
Thân Hữu và gia đình Giáo Dân trong Giáo Đoàn Fati-
ma, vui lòng đến hiệp dâng Thánh Lễ kính Đức Mẹ Fati-
ma và dự Tiệc Mừng liên hoan ngay sau thánh lễ, tại:   
 

Thánh Đường Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

Tukwila WA lúc 11:30 AM Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 

năm 2017 
 

Sự hiện diện của Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Sơ và Qúy 
Vị là niềm vinh hãnh lớn lao cho Giáo Đoàn Fatima 
chúng con. 
 

Trân trọng kính mời, 
Ban Đại Diện Giáo Đoàn Fatima 
 
********************************************* 

GIÁO ĐOÀN MÂN CÔI MỜI 

THAM DỰ THÁNH LỄ BỔN 

MẠNG VÀ TIỆC MỪNG 
 

Giáo Đoàn Mân Côi trân troṇg kính mời: Quý Cha, Quý Tu Sĩ 
Nam Nữ, Quý Thành Viên HĐ/MV&TC, Quý Giáo Đoàn và 
Hội Đoàn trong Giáo Xứ; Quý vi ̣ trong Ban Cố Vấn và Quý 
cưụ chủ tic̣h GĐMC; Các thành viên trong Ban Chấp Hành và 
gia đình, cùng toàn thể giáo dân thuộc Giáo Đoàn Mân Côi 
vui lòng tham dự: 
 

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC ME ̣MÂN CÔI, BỔN 
MAṆG GIÁO ĐOÀN MÂN CÔI  

 

Tại Thánh Đường GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN: 
6841 S. 180th St. Tukwilla WA 98188 vào Chúa Nhật ngày 

8/10/2017 l úc 11:30 am và Tiệc Mừng ngay sau Thánh Lễ 
tại Hội Trường giáo xứ . 

 
Sự tham dư ̣THÁNH Lễ & TIỆC MỪNG với GĐMC của toàn 
thể Quý Vị sẽ thể hiện sự hiệp nhất với nhau trong một Chúa, 
hầu chung tay góp sức xây dưṇg Giáo Xứ và Giáo Hội, và 
cùng làm Sáng Danh Đức Mẹ Mân Côi. 
 

Trân troṇg . 
 

TM/GĐMC 
CT Phaṃ Thanh Xuân   
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THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT  

Trong thời gian gần đây, giáo xứ nhận thấy có 

nhiều loại sách kinh, tượng ảnh, chuỗi hạt lại 

được để rải rác trên các bàn, các kệ sách nơi 

hành lang của nhà thờ.  

Một lần nữa giáo xứ trân trọng kính xin quý 
Ông Bà Anh Chị Em chấm dứt việc mang các 
sách báo,sách kinh, tượng ảnh, chuỗi hạt đến 
để tại nhà thờ. Xin quý vị tìm người nào cần 
thì trao cho họ để giữ sự tôn kính đối với các 
tượng ảnh và tôn trọng trật tự chung cũng như 
sự tôn nghiêm của ngôi thánh đường. 
 
Giáo xứ thông báo 

MƠÌ THAM DỰ THÁNH LỄ  

VÀ GIỜ CHẦU  

CẦU NGUYỆN CHO ƠN  

THIÊN TRIỆU 

 

Trân trọng kính mời quý ông bà anh chị em 

tham dự thánh lễ và giờ chầu Thánh Thể cầu 

nguyẹn cho ơn Thiện Triệu vào chiều thứ năm 

ngày 12 tháng 10 năm 2017 lúc 6 giờ và giờ 

chầu sau thánh lễ. 

 
Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu kính mời  

Thông Báo Chích Ngừa Cúm 
Xin thông báo sẽ có buổi chích ngừa cúm vào  

 

 Ngày Thứ Bảy 07 /10 /17 từ lúc 12pm trưa cho tới 5:30pm 

 Ngày Chúa Nhật 08 /10 /17 từ lúc 8:30am tới 4:30pm  

 Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  
 

 Trẻ em từ 7 tuổi trở lên đều có thể được chích ngừa.  

 

Xin quý vị mang theo thẻ bảo hiểm sức khỏe, Medicare, và Medicaid. Chúng tôi 

không nhận bảo hiểm Molina, Amerigroup, Boeing, và  Regence Uniform.  

 

 Quý vị nào không có bảo hiểm hoặc không có Medicare/Medicaid chúng tôi có khoảng 75 mũi chích ngừa 

cúm được tài trợ miễn phí cho quý vị.   
 

 

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Dược Sĩ Phan Vinh  206-329-6850.  

tel:(206)%20329-6850


 

BÁO NIỀM TIN - NGÀY  07 & 08 THÁNG 10 NĂM 2017 - # 182 PAGE 8

TRANG HÀNH HƯƠNG 2017 

         BÀI CA TẠ ƠN 

Cha ơi, xin tạ ơn Cha! 

Vì muôn ơn sủng bao la trong đời. 

Tạo con từ bụi hư không, 

có hồn có xác trí khôn con người. 

 

Cha ơi, xin tạ ơn Cha! 

Ban cho Con Một sinh ra làm người. 

Gian nan khổ sở một đời, 

chết treo thập giá một trời thương đau. 

 

Cha ơi, xin tạ ơn Cha! 

Thánh Thần ban đến trao quà hồng Ân. 

Thánh Thần tuyệt đỉnh cao sang, 

thương con dẫn dắt không màng con hư. 

 

Cha ơi, xin tạ ơn Cha! 

Đồng công cứu chuộc Mẹ thương cứu đời. 

Tạ ơn Mẹ chấp nhận con, 

làm con riêng Mẹ và còn chở che.  

 

Tạ ơn chiếc áo hồng ân, 

giữ con khỏi vuốt của quân ác thần. 

Tạ ơn vì những ân tình, 

bao ơn thánh sủng thần linh tuyệt vời! 

 

Tạ ơn những lúc vong ân, 

Cha luôn giúp đỡ ân cần yêu thương. 

Tạ ơn những lúc ngã sa, 

Cha luôn tha thứ, thứ tha bao lần.  

  

Tạ ơn luôn ở cùng con, 

giữ gìn che chở sắt son một lòng. 

Tạ ơn Cha mãi muôn đời, 

luôn luôn ca ngợi Tình Trời bao la. 

 

Xin cho con sống ân tình, 

trong Cha con mãi biết mình là ai. 

Xin cho con sống nghĩa ân, 

bên Cha con mãi tình thân không rời. 

 

Quynh Hương  

Rome Sept 20, 17  

Tạ ơn đức cậy, đức tin,  

thêm vào đức mến con xin cho đầy. 

Đời mà không có tin yêu, 

những khi gian khổ sẽ liều lắm thay!  

 

Con người nhiều lúc nguy nan, 

nếu không có Chúa, biết van nơi nào? 

Tạ ơn vì những niềm tin, 

có nơi trông cậy, con nhìn lên cao.   

 

Cha ơi, xin tạ ơn Cha! 

Cho con nghĩa tử thiết tha thâm tình. 

Đời càng gian khổ bao nhiêu, 

Tim Cha đầy ắp yêu chiều xót thương. 

 

Tạ ơn Cha đã cho con, 

không là nô lệ nhưng tròn tình thâm. 

Con người chẳng có là chi, 

mà Cha coi trọng, không gì hơn con. 

 

 Dân thánh Cha đã chọn con, 

hưởng muôn ân huệ con còn mong chi. 

Đoàn Hành Hương đã trở về trong sự bình an. Trong niềm vui tạ ơn, chúa nhật ngày 01 tháng 10, đoàn Hành Hương 

đã cùng với cha tuyên uý đoàn  dâng thánh lễ tạ ơn vào lúc 11giờ 30. Hình lưu niệm sau thánh lễ. 
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Hành hương bốn nước Âu Châu, 

lừng danh thế giới đứng đầu Châu Âu. 

Đại bàng lướt gió tung mây, 

ngàn trùng hải lý để xây ước nguyện. 

 

Máy bay đáp xuống  Lib-bon 

mừng vui rộn rã giờ tròn ước mơ.   

Nơi này chẳng khác năm xưa, 

mang đầy kỷ niệm vẫn chưa vừa lòng. 

 

Lối mòn dẫn đến quảng trường. 

lung linh kiệu nến yêu thương đong đầy.   

Người người mang nặng nỗi niềm, 

khổ đau, bệnh tật, buồn phiền khôn nguôi. 

 

Về đây trút hết nơi này, 

Phó trao cho Mẹ những ngày tháng qua. 

Mẹ ơi, chấp nhận chúng con, 

chở che nâng đỡ cho tròn tình thương...  

 

Một đêm giấc ngủ an bình, 

Trên vùng đất lạ trong tình yêu thương. 

Ô kìa, Mẹ đến trong mơ! 

Môi cười rạng rỡ tình thơ dâng đầy! 

 

Mẹ vời con đến ủi an, 

Ôm con trong mộng Mẹ ban ơn lành. 

  Nhưng rồi tỉnh giấc đêm trường, 

mộng vàng tan biến vương vương nỗi sầu… 

 

Chiều về vội vã tới Rome, 

mừng vui chưa kịp lại ôm tình buồn.   

Kỷ niệm tích lũy trong hồn, 

giờ thì bùng dậy bồn chồn thiết tha. 

Hành hương tìm đến Switzerland 

một vùng đất mới cỏ xanh, xanh rì.   

Nơi đây êm ả thanh bình, 

diện tích nhỏ hẹp, tình hình an ninh. 

 

Hôm sau bay thẳng Luân Đôn, 

Kinh đô ánh sáng bồn chồn bước chân. 

Xứ người đồ sộ lừng danh, 

các nơi vua chúa nước Anh để đời.  

 

Trên xe rộn rã tiếng cười, 

Tưởng như không dứt người người kết thân. 

Giờ thì tất cả đã qua, 

tiếng cười, tiếng hát rời xa không còn. 

 

Đi qua bốn nước chồn chân, 

Ôm bao kỷ niệm vào thân bọt bèo.  

Nhớ từng khuôn mặt thân thương, 

in từng nỗi nhớ vương vương ngày nào. 

 

Tạ ơn tình Chúa cao vời, 

đem đoàn con đến các nơi thần kỳ, 

Tạ ơn tình Chúa yêu thương, 

Qua bao ân huệ con đường Chúa ban. 

 

Tạ ơn cha xứ Đào Thành, 

dắt dìu từng bước đồng hành chở che. 

Tạ ơn cha quá yêu thương, 

không màng gian khổ con đường hành hương, 

 

Quỳnh Hương -Sept 30, 17  

 

Đường xưa không khác là bao, 

thân thương biết mấy nói sao cho vừa. 

Một ngày mong mỏi là đây, 

Cha chung diện kiến lâu nay mong chờ. 

 

Nôn nao đón gặp được Ngài, 

muôn người mong đợi bóng ai tiến gần. 

Rồi thì Ngài đến ngay bên, 

giơ tay chúc phúc ơn trên đổ tràn. 

 

Bây giờ mộng ước thành hình, 

muôn người rạng rỡ an bình vui tươi. 

Chuyến đi chẳng uổng công chi, 

gian nan, cực khổ không gì than van. 

 

Tham quan đền thánh Phê-rô… 

Bao nhiêu thánh tích mả mồ khắp nơi. 

Tham quan đền thánh Phaolồ 

Nguời từng bắt đạo và rồi ăn năn. 

 

Tham quan thắng cảnh huy hoàng, 

mọi nơi mọi chỗ ánh quang thế trần.   

Nấc thang Chúa đã đi qua, 

giờ tôi bước lại xót xa quá chừng. 

 

Ba ngày ở lại Nước người, 

tăng thêm văn hóa, học mưòi điều hay. 

Shopping rải rác khắp nơi, 

Eurô cạn túi mòn hơi bargain. 

 

Áo quần hàng xịn, bóp đầm, 

giầy da, son phấn khó cầm đam mê. 

Đường vào cửa rộng thênh thang, 

đam mê dẫn đến kinh hoàng đời sau. 
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TRANG NIỀM VUI GIÁO XỨ 

MỪNG TẾT TRUNG THU 
Các em đã bước vào năm học mới trong chương trình giáo dục Đức Tin qua các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh 
Thể. Chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 9 là tuần thứ hai của năm học mới.Trong niềm vui tạ ơn, cha chánh xứ và toàn thể các em 
cùng với quý ban giảng viên, quý thầy cô và phụ huynh đã dâng thánh lễ tạ ơn mừng Tết Trung Thu. Cùng chung vui với các 
em trong ngày Tết Trung Thu có sự hiện diện của Ông Thị Trưởng thành phố Tukwila. Ông thị trưởng tỏ ra vui mừng khi đến 
dự lễ truyền thống của Việt Nam. Sau thánh lễ, các em tham dự cuộc vui Trung Thu tại Hội Trường với chương trình muá lân, 
văn nghệ và thưởng thức bánh Trung Thu. Ông Thị Trưởng cùng với cha chánh xứ đã tham dự cuộc vui với các em trong suốt 
thời gian các em vui chơi văn nghệ mừng Trung Thu .  

Thánh lễ tạ ơn mừng Tết Trung Thu. 
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TRANG NIỀM VUI GIÁO XỨ 

Các em tham dự cuộc vui Trung Thu tại Hội Trường với chương trình muá lân,  

văn nghệ và thưởng thức bánh Trung Thu 
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TRANG CHIA SẺ ÂN HUỆ CHÚA BAN 

HỘI BẢO TRỢ ƠN  

THIÊN TRIỆU CÁM ƠN 

Trong niềm hân hoan mừng lễ Bổn Mạng của HBTOTT 

ngày 17 tháng 9 năm 2017 - Lễ kính thánh Toma Trần 

Văn Thiện - Quan thày của Hội! 

Hội chúng con xin chân thành cảm tạ Quý Cha, Quý 

Thày, Quý Soeur, các Hội Đồng, Giáo Đoàn, Đoàn Thể, 

Ca Đoàn, toàn thể hội viên và Cộng Đồng Dân Chúa đã 

tham dự thánh lễ và tiệc liên hoan. 

Ngoài ra, hội chúng con chân thành cảm tạ nhiều quý vị 

cá nhân đã đóng góp/ủng hộ tài chánh cũng như thực 

phẩm và thời gian quý báu: 

- Ban Ẩm Thực của HBTOTT: nấu nướng và phuc̣ vụ 

- Chị Nguyễn Thị Trinh: bánh sinh nhật và bánh ướt 

chả lụa 

- Chị Trần Thị Diệu Sen: mì xào Đại Hàn 

- Nhóm Ba Miền: gà hấp 

Một lần nữa, HBTOTT chân thành cảm tạ sự hiện diện 

và đóng góp ủng hộ của quý vị để thánh lễ Bổn Mạng và 

tiệc mừng thêm phần trang trọng. 

Trân Trọng  

 Trần Đình Việt, HT 206-489-9960    

********************************* 

QUÁN ĂN GIÁO XỨ  

Tuần này quán ăn giáo xứ có các món ăn đặc 

biệt và nhiều món Deli tuyệt hảo. 

Kính mời quý ông bà anh chị em nhớ ghé quán 

ăn giáo xứ sau các thánh lễ để ủng hộ giáo xứ. 
 

Ban phục vụ quán ăn kính mời 

CÁM ƠN QUÝ VỊ ỦNG HỘ TẾT  
 

TRUNG THU 
 
Giáo xứ chân thành cám ơn quý vị đã ủng hộ tài chánh để 
mua  bánh Trung Thu cho các Em Thiếu Nhi. 
 

Bà Cao Phụng   $25.00 
Bà Huyền          $20.00 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo  $50.00 
 

Giáo xứ cám ơn  

 

Tin Tài Chánh 
Tuần 01 Tháng 10 Năm 2017 

Các Thánh Lễ: $7,874.00 

Xin Khấn Đức Mẹ: $3.00 

Quảng Cáo trên Niềm Tin: $80.00 

Giáo Lý, Việt Ngữ & TNTT: $2,500.00 

Ung ho tien xang xe bus: $2.00 

Linh tinh: Donation Thiếu Nhi mừng Tết Trung Thu $95.00 

Quỹ hưu dưỡng linh mục: $252.00 

Donation Bão Lụt đợt 2 $550.00 

TỔNG CỘNG - Quỹ Điều Hành: $11,356.00 

Đóng góp phát triển cơ sở  $13,119.00 

Quán Ăn: $4,590.00 

Quán Giải Khát.  $965.00 

Hội Chợ Hè 2017. Đợt 8 (Tiền Bắp: phiếu 
ẩm thực $1,595) 

$9,728.00 

Linh Tinh:  Tiền Rau  $300.00 

TỔNG CỘNG - Quỹ Xây Dựng $28,702.00 

All Deposit Quỹ Điều Hành &  Quỹ Xây Dựng: $40,058.00 

Quỹ Điều Hành 

* Ước tính chi hàng tuần dựa trên năm 2016 là $15,000.00 
 
 

Quỹ Xây Dựng 
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TRANG CHIA SẺ ÂN HUỆ CHÚA BAN 

KHẢ NĂNG / HOẶC NĂNG KHIẾU CỦA TÔI  

Để thăng tiến trong việc xây dựng cộng đoàn Đức tin phù hợp với tinh thần gia đình giáo xứ. Giáo xứ  mời gọi bạn thử xem 

mình có những khả năng nào để cùng cộng tác với tinh thần thiện nguyện phục vụ vụ công đoàn giáo xứ. Giáo xứ đang hướng 

về việc thực hiện kiện toàn những nhóm thiện nguyện hợp khả năng của từng người để giúp nhiều công tác của giáo xứ. xin 

mời bạn thử đi vào từng mục để ghi danh vào những nhóm thiện nguyện viên. 
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TRANG CHIA SẺ ÂN HUỆ CHÚA BAN 

ĐƠN THAM GIA HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ  
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PRO PAINTING 
Commercial & Residential 

Licensed – Insured – Bonded 
Chuyên sơn trong & ngoài 

Chất lượng cao & Giá cả phải chăng 
Trần Thái 

206-899-8333 
Tận Tâm – Chuyên Nghiệp – Uy Tín 

 
 

NHẬN DẠY ĐÀN 
Chuyên: Piano, Organ, Guitar 

   Dạy đệm hát, các nhạc cụ Thánh Ca, One 
Band, Full Band 

L.L. Nguyễn Truyền 425-306-4107 

5 STAR LAUNDRY 
7137 M.L. King Way S 

Seattle, WA 98118 
206-725-0951 

- Chuyên giặt và sấy quần áo 
- Máy lớn, an toàn, sạch sẽ 
Gần chợ & dịch vụ thương mại 
 

 
5 STAR PHONE 

206-226-7439 or 206-465-7111 
- Bán các loại điện thoại, Iphone, I-Pad, 
Samsung… 
- Sửa và mở khóa các loại phones 

TAXI VIỆT NAM 
Nhận chuyên chở mọi nơi, mọi lúc  

Chúng tôi có xe 4 chỗ, 7 chỗ 

L/L CHÚ THIỆN 

206-992-4949 
5711 s. 129th St, #P39, Seattle, WA 98178 

 

SOUTH SEATTLE- Văn phòng Nhãn Khoa 

cần tuyển nhân viên làm việc văn 

phòng.  Thông thạo tiếng Anh và Việt. Xin 

gửi resume về Josepdinh21@hotmail.com 

LL: (206)721-8000  

NỢ THUẾ IRS? 
LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ THUẾ 
THERESA NGUYEN, J.D., LL.M. 

(425) 998-7295 
- Tax Controversy: tr anh cãi về thuế 
- Estate Planning: bảo vệ tài sản, giấy di 

chúc, powers of attorney 
- Business & Contracts: pháp luật kinh 

doanh và các giấy hợp đồng 

BẢO HIỂM METLIFE 
 

Auto, Home, & Life Insurance 
 

401 Olympia Ave NE #117, Mailbox37 
Renton, WA 98056 

 

Xin liên lạc: HELEN LE 
 

Tel 425-572-6755 
Cell 206-853-8947 

Fax 425-587-1948 
hle@metlife.com 

AnZ CABINET 
 

Chuyên sản xuất và thiết kế tủ 
gỗ: 
- Nhà bếp tư nhân theo sở 
thích 

- Phòng khách, phòng ngủ… 
- Nhà hàng & các tiệm 

Xin liên hệ anh Phan Sơn 

206-602-9995 
Chất Lượng - Đẹp - Đúng Hẹn 

Bác Sĩ Nhãn Khoa BÙI M. THY KELLY, MD 
Tốt Nghiệp Y Khoa tại University of Washington 
Chuyên Khoa: Ophthalmology, Medical Retina 

 

Chuyên trị các chứng bệnh về mắt, phẫu thuật và trị bằng tia lazer 
Nhận bệnh nhân mới 

Địa điểm1: 14031 Ambaum Blvd SW, Burien, WA 98166 

Địa điểm2: 700 M Street NE, Auburn, WA 98002 

1-800-340-3595 
Giờ làm việc: 8:00AM - 4:30PM (vui lòng lấy hẹn trước) 

 
 

THOMAS THÂN AGENCY 
 

15708 1st Ave S,  
Burien WA 98148 

206-607-6718 
 

Bảo Hiểm Nhà – Xe 
Nhân Thọ - Thương Mại 

“Bảo Hiểm Động Đất” 
Tận Tâm – Chuyên Nghiệp – Uy Tín 

LlLLY TRAN  

(NGÂN PHƯƠNG)  

Real Estate Broker 

 (206) 929-1335 
Website: www.nwhomeequity.com 

Email: lillytran@nwhomeequity.com 

11900 NE 1st ST, suite 300 

Bellevue, WA 98005 

- Mua nhà nhanh nhất, rẻ nhất 

- Quý vị cần mua hoặc bán nhà 

xin liên  lạc Lilly Tran (Ngân 

Phương) 

- Tận tâm, uy tín 

 T&N SHIPPING 
- Nhận chuyển hàng về Việt Nam. 

- Giao hàng tận nhà 

- Nhanh chỉ trong vòng 5-7 ngày 

- Giá hợp lý (từ $3.75/lb) 

Xin liên hệ Trang 

2040 S. Columbian Way 
Seattle, WA 98108 

(206) 673-7614 
(503) 887-4309 

 

 

Muốn Quảng Cáo Trên  
Báo Niềm Tin, Xin Liêc Lạc 
Vũ H. Trực(206) 229-6181 

      

  
 
 

THANG TRAN - BROKER 

(206) 335-1811 
thang.tran@live.com 

 

Chuyên Mua-Bán-Đầu Tư Địa Ốc  

Nhờ các cơ sở kinh 

doanh quảng cáo, 

chúng ta có được tờ 

thông tin miễn phí.  

Xin quý vị ủng hộ các 

thân chủ quảng cáo. 

http://www.nwhomeequity.com
mailto:lillytran@nwhomeequity.com
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 A 
Bác Sĩ Nha Khoa 

Giáp Phúc Đạt D.M.D 
  

Tốt Nghiệp Đại Học Nha Khoa Alabama, 
Hoa Kỳ 

- Chữa Răng - Làm Răng Giả 
- Giải Phẫu Nha Khoa 

Nhận Medicaid & Insurance 
Giờ làm việc: 

Ngày thường: 9 am – 6 pm 
Thứ Bảy:  8 am – 4 pm 

Xin Vui Lòng Lấy Hẹn Trước 
1212 S. Main St. Upper Lever (Trên Lầu) 

Seattle, WA 98144 

(206) 322-1861 

 ĐẤT THÁNH CÔNG GIÁO 
 

† Tổng Giáo Phận Seattle † 
       - Holyrood            - St. Patrick 
       - Calvary              - Gethsemane 
Quý vị muốn CHUẨ N BỊ  TRƯ Ớ C 
● Mộ dưới đất, mồ nổi, tro cốt 
● Kim tĩnh, bia khắc tên, bình hoa ... 
với những tháng trả góp tại 4 Đất Thánh 
trên hay cần tham khảo, xin liên lạc: 

Vũ Hoàng Trực 
Seattle (206) 229-6181 

Tacoma (253) 282-0736 

  
NHÀ QUÀN COLUMBIA 

  
- Phục vụ Cộng Đồng Việt Nam 
trên 35 năm qua 
- Các phòng tổ chức nghi lễ vừa: 

 

TÂN TRANG - ĐỔI MỚI 
 

4567 Rainier Ave S. 
Seattle, WA 98118 

Phone: 206-722-1100 
Roger Leger 206-200-2040 

 
- Dịch vụ từ A- Z 
- Kéo xe, bỏ đồ phế thải, 
- Dọn nhà & chuyển xe khắp U.S. 
Kinh Nghiệm - Uy Tín - Cám ơn CĐ 

(206) 779-4972 
BÁC SĨ NHA KHOA 

THANG NGUYEN, DDS 
20113 68th Ave. W, Lynnwood, WA 98036 

425-835-0398 
Nha khoa toàn diện, thẩm mỹ 
Niềng răng, implant, nhi đồng 

Trên 19 năm kinh nghiệm - Nhẹ Nhàng - Tận Tâm 

Vina Châm Cứu, Thuốc Bắc 
Tel: 206-324-3009 
Thạc Sĩ Trần Quốc Việt 

Chuyên trị đau nhức, mất ngủ, suy nhược, 
thấp khớp, huyết áp cao, suyển, tiểu đêm, 
yếu sinh lý, tê liệt. 
"Nhận các bảo hiểm & bảo hiểm tai nạn" 

CD INCOME TAX 
Tạ Lưu Anh Dũng CPA 

Khai thuế lợi tức cá nhân 
Dịch vụ thuế cho doanh nghiệp 
Làm giấy tờ cho di dân & tị nạn 
Thông dịch & thị thực chữ ký 
Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh 
  
4025 Rainier Ave. S, Seattle WA 98118 
Tel: 206-722-1934   Fax:206-725-1920 

Tạ Lưu Anh Dũng  
(425) 591-5888 

Tạ Văn Thành (425) 221-0966 

 
Trung Tâm Sửa Xe Người Việt 

15016 Hwy 99 
Lynnwood, WA 98037 

Tel: 425-787-1820 
Adam Quang 425-773-4420 

Rental Car Available 
Kinh Nghiệm – Uy Tín - Bảo hành 

Quang Adam Kính Mời 

 
9357 52nd Ave S   Seattle, WA 98118 

(206) 349-8469 
Chuyên làm các loại sàn gỗ 

Sàn gỗ cũ làm thành mới 
Đánh bóng, sửa chữa, lắp ráp 
Làm tất cả các loại màu gỗ 

  
Có giá đặc biệt cho đồng hương 

  
Tận Tâm – Uy Tín – Kinh Nghiệm 

DENTAL CARE NW 
Family - Cosmetic – Orthodontic 

Phạm Ngọc Trung, D. D. S. 
Nha Khoa Tổng Quát 

502 Rainier Ave S # 203  
Seattle, WA 98144 

(206) 726-9711 

  
Driving School 

 

1412 SW 102nd St 
Seattle, WA 98146 

 

Tel. 206-334-1668 
DẠY LÁI XE – THI 

VIẾT – THI LÁI 
 

 NGUYỄN TUẤN 
Licensed Instructor 

BÁC SĨ Y KHOA 
TONY PHẠM 

Y KHOA &  
THẪM MỸ VIỆN 

● Bác Sĩ Gia Đình Cho Trẻ Em, Người Lớn 
● Chuyên Trị Nội Khoa & Ngoại Khoa 
●Tại Nạn Lao Động & Giao Thông 

●Chuyên Trị Mụn, Nám ... Các Chứng Bệnh 
Về Da Bằng Laser & Phẫu Thuật 

510 6th Ave. S, Suite 101 
Seattle, WA 98104 

(206) 682-7059 
Giờ làm việc Thứ 2 – Thứ 7: 9AM – 6PM 

APPLE EYE CLINIC 
225 12th Ave S, # 103 

Seattle, WA 98144 
www.appleeyeclinic.com 

(206) 400-7660 
Bác Sĩ Nhãn Khoa 

Ngoc Pham O.D. & Huyen Pham O.D. 
Chuyên khám mắt người lớn & trẻ em 
Đo độ kiếng chính xác. 
Nhận VSP, BCBS, Premera, Obamacare, Davis 
Vision Boeing, Regence & các loại bảo hiểm. 
Giá đặc biệt cho quý vị không có bảo hiểm 
 Thứ Ba - thứ Sáu: 10:00 AM-5:30 PM 
 Thứ Bảy: 10:00 AM to 3:00 PM 

KIET’S 
AUTO BODY & SALE 

10245 16TH Ave SW 
Seattle, WA 98146 

206-763-6262 or 206-351-0672 
www.kietsautobody.com 

- Làm đồng, kéo sườn, sơn xe 
- Sửa và mua bán các loại xe 
- Nhận và giao xe đến tận nhà 
- Kéo xe và định giá miễn phí 
- Giúp quý vị liên lạc bảo hiểm 
 Kinh Nghiệm - Uy Tín & Bảo Hành 

Nha Sĩ  
Phan Hoài Chi 
Tốt Nghiệp Nha Khoa tại 

Boston University 
18123 E. Valley Hwy, Suite B104 

Kent, WA 98032 
(đối diện khu chợ 99, cạnh Đức Thuần) 

(425) 656-2919 
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9AM – 6PM 

Thứ Bảy: Theo Hẹn 
Nhận các loại bảo hiểm, Medical 

Coupon. Đặc biệt cho quí vị cao niên 
hay không có bảo hiểm 

EVERGREEN 
Chiropractic Clinic & Massage 

 Bác Sĩ ANDY CHIEM 
3800 S. Eddy St.  

Seattle, WA 98118 
14920 Hwy 99, #104, Lynnwood, WA 98087 

 (206) 709-4006 
- Tai nạn giao thông, nghề nghiệp 
- Đau cổ, đầu, vai, khớp xương 
- Đau lưng, cụp xương sống 
- Đau nhức tay chân, bắp thịt 

 
  
  
  
  

  

 

LUẬT SƯ 
TRẦN HỮU THÀNH 
1400 112th Ave SE, #100 

Bellevue, WA 98004 
 

 Office: (206) 233-8778 
Fax:     (206) 233-0777 
Cell:     (206) 898-2327 
  

Tai Nạn 
Luật Di Trú và Hình Luật 

Bác Sĩ Nhãn Khoa 
NGUYỄN TƯ TƯỞNG M.D.  
Chuyên trị các chứng bịnh về mắt 

phẫu thuật & trị bằng lazer 
 

1101 Madison Ste 600 (lầu 6) 
Seattle, WA 98104 

(206) 215-2020 Anh 
(206) 215-2009 Việt  
Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu 

8:30 AM - 4:00 PM 
(Xin lấy hẹn trước) 

  

Phandinh Clinic 
330 SW 43rd St, # L. Renton, WA 98057 

(425) 324-4745 
Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Phan Đình 
- Bác Sĩ Gia Đình 
- Giảm cân, giảm mỡ thừa 
- Trị rụng tóc bằng tế bào gốc. 
- Trẻ hoá da bằng tế bào gốc 
- Trị mụn, đốt mun thịt, da thừa, nốt ruồi 
- Tái tạo da bị rỗ, sẹo lõm do mụn 
- Xoá xâm, nám, đồi mồi, tàn nhang. 
- Nâng mí mắt không phẫu thuật 
- Trị đau nhức bằng laser và ultrasound. 
- Triệt lông vĩnh viễn 

  

CÂN THƠ NAIL 
Tiệm Nail tại South Center 
Mall, khu khách sang Cần 
nhiều thợ biết làm bột, chân tay 
nước và eyelash. 

CẦN NGƯỜI GIỮ 
TRẺ Vùng Seattle, 3 
tháng tuổi. 
L/L: 206-631-9782   

  
 

 

 T & T 

http://www.appleeyeclinic.com
http://www.kietsautobody.com

