GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, SACRAMENTO
Chúa Nhật: 7:30 am, 9:30 am, 12:00 noon
Thứ Hai, Thứ Ba chỉ có một lễ: 8:00 am
Thứ Tư - Thứ Bảy: 8:00 am & 5:30pm
Lễ Buộc: Tối hôm trước: 5:30pm.
Chính ngày: 8:00 am & 7:00 pm
Các ngày Thứ Năm 8:30am - 8:30 pm,
Rửa Tội: Chiều Thứ Bảy đầu tháng, sau lễ
5:30pm. Lưu ý: Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cần
dự khoá chuẩn bị theo Giáo Luật 851. Xin lấy
Đơn nơi Trưởng Giáo Khu, và liên lạc Cha Phó.

Lớp Giáo Lý Tân Tòng vào Tháng Chín.
Liên lạc Thầy Sáu An (916) 524-5482.
30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy,
Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin gọi văn phòng.
Cần gặp Cha Xứ làm giấy tờ 6 tháng trước
ngày cưới. Khóa Dự Bị Hôn Nhân vào
Tháng 5 và 11. Liên lạc Thầy An 524-5482.
Xin gọi Văn Phòng (916) 383-4276 hay
(916) 376-7629 hoặc Ban Xã Hội: (916)
383-0732 hoặc Thầy Sáu (916) 524-5482.
Linh Mục Chánh Xứ: Cha Jim Ngô Hoàng Khôi, crm.
Email: jimkhoi@juno.com Phone: (916) 376-7629
Linh Mục Phó Xứ: Cha Phêrô Đinh Tuyến Viễn, crm.
Email: tankyvien@yahoo.com Phone: (916) 383-4276
Văn Phòng: Các Chị Chi, Lụa, Nguyên, Nga 383-4276
Nhà Xứ:
Các Cha
376-7629
HĐ Mục Vụ
Phó Tế An
524-5482
Phó HĐ Mục Vụ
Anh Dzũng
239-5592
HĐ Tài Chánh
Anh Thoan
320-6115
Phó HĐ Tài Chánh
Anh Việt
605-9680
Ban Cung Thánh
Ông Tuyến
383-7957
Ban Giúp Lễ
Cha Viễn
383-4276
Ban Xã Hội
Cô Kha
383-0732
Ban Trật Tự
Anh Ngọc
698-7010
Ban Bảo Trì
Anh Cường
914-4594
Trung Tâm Giáo Dục
Chị Lynn
812-2945
Ca Đoàn Thiên Ân
Chị Linda
479-3709
Ca Đoàn Thánh Linh
Chị Anh
595-3307
Ca Đoàn Alleluia
Anh Tiến
835-4779
Ca Đoàn Vô Nhiễm
Chị Lan
477-9622
Ca Đoàn Hy Vọng
Anh Trường
601-5413
Ca Đoàn Kitô Vua
Anh Tùng
588-5893
Liên Lạc các Ca Đoàn
Anh Tòng
202-7397
Giáo Khu 1–Giuse
Anh Thành
806-9852
Giáo Khu 2–Phêrô
Anh Nam
266-3140
Giáo Khu 3–Dũng Lạc
Ông Thanh
525-3456
Giáo Khu 4–Phục Sinh
Anh Minh
635-3435
Giáo Khu 5–Fatima
Anh Thành
349-8140
Giáo Khu 6–Thăm Viếng Chị Phượng
825-7662
Thiếu Nhi Thánh Thể
Anh Tân
627-5999
Bà Mẹ Công Giáo
Chị Hoa
529-0671
Tôn Vương Đức Mẹ
Bà Thông
627-0965
Huynh Đoàn Đa Minh
Chị Hoa
627-5333
Liên Minh Thánh Tâm
Anh Hùng
425-1713
Legio Marie
Cô Kha
383-0732
Phong Trào Đền Tạ
Chị Tý
519-6767
Gia Đình Đồng Công
Chị Tuyết
689-7282
Phong Trào Cursillo
Anh Hoàng
653-1972
Phong Trào Canh Tân
Chị Anh
595-3307
Hội Cao Niên
Ông Bình
430-8898
Hội Phụ Huynh
Anh Hoàng
471-9765
Dòng Mến Thánh Giá
Các Sơ
383-3278
"Con Người đến... để phục vụ, và hiến mạng sống làm
giá chuộc muôn người." (Mc 10, 35-45)
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CÔNG BẰNG CỦA LÒNG
TỪ NHÂN
“Mấy người sau chót chỉ làm
có một giờ, thế mà ông lại coi
họ ngang hàng với chúng tôi là
những người đã phải làm việc
nặng nhọc cả ngày, lại còn bị
nắng nôi thiêu đốt”.
Câu nguyện dụ ngôn về tiền
công trả cho các người làm
vườn nho, nói gì thì nói, vẫn
khó nuốt trôi, nhất là khi ta tự
đặt mình vào tư thế các lao
động nhóm một đã làm lụng
vất vả suốt 12 tiếng ròng. Lời
ông chủ: “Này bạn, tôi đâu có
xử bất công với bạn…” xét về
diện pháp lý thì không ai chối
cãi được, nhưng vẫn còn đó một điều gì không mấy ổn, đăng đắng trong ruột
gan…Ít nhiều ta vẫn còn thấy lời phàn nàn của đám thợ làm sớm có phần
nào chính đáng. Nếu Nước Trời giống như câu chuyện này thì quả thật nó
hàm chứa một điều gì quá bất thường và có phần nào khó hiểu lắm đấy.
Hầu như mọi tôn giáo đều tuân thủ cặn kẽ qui luật nhân quả, có nguyên nhân
thì phải có hậu quả, ai làm thiện thì gặp lành, còn ai làm ác thì phải gặp dữ.
Kể cả người Công giáo cũng thường được dạy, và đi tới xác tín như đinh
đóng cột: nếu làm việc lành phước đức nhiều thì công phúc trên thiên đàng
sẽ rất lớn, còn nếu sống tội lỗi và làm điều dữ thì sẽ bị trầm luân trong hỏa
ngục đến muôn đời muôn kiếp. Đó là lẽ công bằng, đó là luật nhân quả quá
hợp lý đã in sâu vào tâm khảm không dễ gì xóa nhòa; ngay cả đôi lúc nếu có
xuất hiện một vài luật trừ ra ngoài định luật này, ta cũng còn thấy khó chấp
nhận.
Khi kể câu chuyện dụ ngôn về ông chủ trả lương các người làm công theo
cách thức đó, chắc hẳn Đức Giê-su chủ tâm cho thấy: một đàng công bằng
vẫn được tôn trọng, “Tôi đâu có xử bất công với bạn…”, trong khi đó có một
yếu tố ‘cào bằng’ rất lạ xuất hiện để trở thành nét đặc trưng của Nước Trời
đang đến; “Tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng bằng bạn đó…”
Thoạt tiên ‘cào bằng’ xem ra như đạp đổ tính công bằng của luật nhân quả,
thưởng phạt, và đó là lý do của sự giận dữ kêu trách của những kẻ lẽ ra phải
được coi trọng hơn. Tuy nhiên chính sự vô lý đó lại mời gọi ta khám phá ra
nét độc đáo có một không hai đứng đàng sau Tin Mừng: “Tôi tốt bụng”,
Thiên Chúa nhân lành, Ông Chủ đầy từ tâm.
Qua câu chuyện dụ ngôn Đức Giê-su đang vẽ lên hình ảnh một Thiên Chúa Cha của Người khác xa hình ảnh Đức Chúa của Cựu Ước, khác xa với Ngọc
Hoàng truy xét con người với tầm sét Thiên Lôi. Sự công bằng của Tin
Mừng là công bằng của lòng từ nhân và thương xót. Nếu không thấu hiểu và

Chấp nhận sự công bằng này, sự công bằng mà chỉ một
mình Đức Giê-su mới có thể mạc khải bằng cả cuộc sống
và cái chết của Người, thì có thể cả tôi nữa cũng sẽ phải
cằn nhằn ghen tức Thiên Chúa mà thôi: “Mấy người sau
chót chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng
với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc
cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”. Và nếu Nước Trời
chính là công bằng của lòng từ ái (tốt bụng) thì đúng là
lúc đó tôi sẽ bị liệt vào hạng ‘những kẻ đứng đầu sẽ phải
xuống hàng chót…’ Thật đáng tiếc, những người thợ của
giờ thứ nhất đã không khám phá ra điều này để phải cằn
nhằn với chủ và ghen tức với đồng bạn. Lẽ ra họ đã phải
rất tự hào và sung sướng vì đã được diễm phúc làm lụng
cho Ông Chủ tốt bụng suốt 12 tiếng, trong khi tiếc cho
các bạn khác vì chỉ được gần gũi phục dịch Ngài trong
một thời gian quá ngắn ngủi như thế.
Nếu không khám phá ra Thiên Chúa ‘tốt bụng’ của
Đức Ki-tô, niềm tin và việc giữ đạo của Ki-tô hữu chúng
ta cũng có nguy cơ trở thành một chuỗi những ‘công việc
nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”. Chúng
ta cũng sẽ rất dễ dàng phàn nàn và ghen tức khi thấy rằng
mình, bất chấp các nỗ lực sống luân lý cách gương mẫu,
cũng chẳng được ưu đãi hay nhận được ân huệ gì hơn
những kẻ ‘tội lỗi và dân ngoại’ khác.
Khi áp dụng qui luật này vào chính mình, nhiều khi tôi
cũng cảm thấy vui sướng và hãnh diện tạ ơn vì nhận được
các ân huệ đặc biệt như trở thành tu sĩ, linh mục... vì cho
rằng đó là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng tu
luyện của mình; đồng thời những khi gặp thử thách gian
nan tôi cũng dễ dàng chao đảo và mất lòng trông cậy. Thi
thoảng khi thoáng nhận ra Thiên Chúa tốt bụng với kẻ
khác... tôi cũng rơi vào tình trạng “hay vì thấy tôi tốt
bụng mà bạn đâm ra ghen tức?” Chính vì thế mà tôi vẫn
thấy rất lý thuyết và xa vời cái tâm tình tạ ơn không
ngừng của Ki-tô hữu; ‘tất cả đều là hồng ân’ không gì
hơn một khẩu hiệu đầu môi chóp lưỡi… vì nhiều lúc tôi
đâu có tìm thấy một lý do nào để mà cảm tạ. Ôi thật đáng
thương cho tôi nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, và Tin
Mừng tôi sống sẽ chỉ là một nửa dang dở!
Lạy Chúa từ nhân, con không muốn là người thợ
‘đứng hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót’. Xin ban cho
con ơn huệ vĩ đại là không ngừng nhận biết Chúa là Ông
Chủ công bằng giầu lòng xót thương, nhờ đó con sẽ có
khả năng cảm tạ Chúa không ngừng trước bất cứ điều gì
xảy ra trong đời sống mình; và vui mừng vì nhận ra Chúa
xót thương hết thảy mọi người, nhất là những kẻ thấp hèn
và tội lỗi. Xin hãy giúp con luôn biết khiêm tốn dâng lời
ca khen lòng nhân hậu Chúa không ngừng. A-men.

LỜI CHÚA TUẦN NÀY
Trích sách Tiên tri Isaia.
Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi
Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và
kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với
Chúa, thì Người sẽ thương xót; hãy trở về với Thiên Chúa
chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ.
Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và
đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta,
Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì
đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng
Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Philipphê.
Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ
được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là
Đức Kitô, còn chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong
xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi
không biết phải chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng trong
hai điều này: là ước ao chết để được ở với Đức Kitô thì
tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần
thiết cho anh em. Anh em hãy sống xứng đáng với Tin
Mừng của Đức Kitô.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này
rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê
người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những
người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ
đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có
những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ
rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả
công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ
thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.
Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có
kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng
không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "Vì
không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các
ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta".
Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy
gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người
đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người
làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.
Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh
được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một

đồng. Đang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng:
"Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi
chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng
chúng tôi sao"? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ
rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì
bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hãy
lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết
bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn
sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như
thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau
hết".

SINH HOẠT GIÁO XỨ

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua sẽ tổ chức Đêm Văn
Nghệ Mừng Tết Trung Thu vào Thứ Bảy, ngày 7, tháng
10, năm 2017 từ 6 PM - 9 PM trong hội trường giáo xứ.
Xin quý phụ huynh chở con/em tới để chung vui với các
bạn mừng Tết Nhi Đồng, và thưởng thức các màn trình
diễn thật hay trong bầu không khí vui nhộn. Tham dự
hoàn toàn miễn phí.
.
Lantern Contest
st
1 Place:
$100
2nd Place: $75
3rd Place: $50
4th Place: 1 box of moon cakes
5th Place: 1 box of moon cakes

Chương Trình Mừng 100 Năm Fatima:

Chương Trình Thánh Lễ Ngày Thường:
Vì Cha Xứ và Cha Phó ngăn trở, nên chương trình Mục
Vụ Giáo Xứ Có thay đổi trong 2 tuần sau:
1). Từ ngày 26 đến 29 tháng 9 năm 2017: không có
Thánh lễ.
2) Từ ngày 02 đến 06 tháng 10 năm 2017: chỉ có Thánh
Lễ 8:00 sáng.
3) Từ ngày 10 đến 31 tháng 10 năm 2017: Cha Andre
Đỗ Linh Sáng, CRM. Sẽ tới giúp Mục Vụ Giáo Xứ với
Cha Phó.
Bổn Mạng Ban Trật Tự Giáo Xứ:
Xin 3 Tổng Thần cầu bầu cho các anh chị em trong Ban
luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và luôn vui khỏe
trong việc phục vụ Giáo Xứ và Giáo Hội.
Ban Trật Tự gửi lời chân thành cám ơn Cha Xứ, Cha Phó
Xứ, Thầy Phó Tế, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài
Chánh, các Ban Nghành, Đoàn Thể, quí ân nhân đã cầu
nguyện, hướng dẫn, cộng tác và giúp đỡ về tinh thần, vật
chất dể Ban Trật Tự chu toàn trách nhiệm; giúp cho an
sự an toàn Giáo Xứ cũng như khuôn viên sạch sẽ khang
trang hơn. Chân thành cám ơn.
Khóa Giáo Lý Hôn Nhân:
Sẽ bắt đầu từ thứ Hai mùng 06 tháng 11 năm 2017 tại
phòng học Trung Tâm Thánh Giuse từ 6:30 pm đến 9:00
pm các tối thứ Hai. Xin mời qúi anh chị lấy, điền đơn,
và nộp lại Văn Phòng Giáo Xứ hoặcThầy Sáu An.
Mừng Tết Trung Thu:

Máy Nước Lạnh:
Để thay thế một số loại nước ngọt cung ứng cho các em
tại Nhà Thờ, một số Anh Chị Em đã công đức một máy
làm lạnh nước lọc, đặt tại chỗ bán nước hằng tuần. Quí Vị
và Các Em có thể tự động lấy nước lạnh dùng theo nhu
cầu. Mỗi chai có thể công đức 25cents giúp cho các em
học sinh mồ côi nghèo tại Việt Nam.
Công Đức Tuần Lễ 17 tháng 9 năm 2017: 6,245.70

LAØM LOAN

8801 FOLSOM BLVD #260
SACRAMENTO, CA 95826
(916) 761 - 3222

VONNE VAN TRAN

(916) 399 - 1888
Voâ website hoaëc goïi
Chuyeân moân:
BUØI QUYØNH MAI, D.D.S
Nha khoa toång quaùt - nhi ñoàng
(916) 469-5193
NGHIEÂM X. CHANG, D.D.S
nha khoa thaåm myõ - Implants
BAÙC SÓ NHA KHOA
www.homelandfinancial.org
6880 - 65th St. Suite #8 Sacto, CA 95828
BRE: 01131892 NMLS:271462 INSURANCE - MEDICAL - VISA MASTERCARD - CARE CREDIT

Email: vonne.tran@century21.com
www.c21LN.com

TÔ HOÀNG

KIM PHARMACY

LIEÂN LAÏC: CHÒ MYÕ

(916) 428-4145 - (916) 599-1179 (C)

(916) 469 - 9813

6590 Stockton Blvd. - Sacramento, CA

(916) 391 - 9497

BUSYBEE

Caù nhaân - Thöông Maïi - Payroll
Sales Taxes - Nhaän giöõ soå saùch
cho caùc cô sôû thöông maïi
(916) 395

- 7111 (B) ; 524 - 5482 (C)

AUTO BODY SPECIALIST

PROFESSIONAL AUTO BODY PAINT & REPAIR
FREE ESTIMATE
Contact: (916) 395 - 4279
LAÂM / CHRIS

137 Otto Cir. Sacramento, CA 95822

Baùc Só NGUYEÃN HUYØNH ANH, M.D.
* Khaùm beänh toång quaùt ngöôøi lôùn
* Chaêm soùc treû sô sanh * Khaùm nhaäp
hoïc, chuûng ngöøa treû em * Beänh phuï
nöõ - khaùm thai * Beänh ngoaøi da
* Beänh phong ngöùa vaø dò bieán öùng

NHAÄN KHAI THUEÁ

Broker Dre # 01407166
L/L: Henry Vo (916) 706-6254

HIRING

Nikki Win Team at Keller Williams
Realty is looking for a part / full-time
executive assistant. Fluent English
is a must. Position pay $11 - $18/hr
Email resume to
nikkiwinteam@gmail.com

VAÊN PHOØNG BÌNH AN

Chuyeân mua baùn nhaø
cô sôû thöông maïi
ñaàu tö ñòa oác vôùi
nhieàu naêm kinh nghieäm

(916) 421 - 7720

Mrs. Kim Music
916.298.1463

6880 65th St #15 - Sacto, CA 95828

5026 Fruitridge Rd. #3, Sacramento, CA

Baùc só gia ñình - Nhaän Medical
vaø baûo hieåm - Nhoùm River City,
Heath Net, Blue Cross.

PIANO VIOLIN
ÑAØN TRANH
ÑAØN BAÀU

Complete wedding services for
Church and Banquet

NGUYEÃN HUYØNH LIEÃU CHI, Pham. D.
Baùc só TRÒNH HOÄI, M.D.

PACIFIC DENTAL

10044 Bruceville Rd #150
Elk Grove, CA 95757
(916) 685 - 1157
Website: www.hoctutoring.com
Email: hoctutoring@gmail.com

Nhaän Daïy Keøm: English-Math-Reading-Writing-Sciences
Coù khoaù boå tuùc cho caùc moân toaùn: Common Core, Algebra vaø Geometry

ALLIED ACCOUNTING
& TAX SERVICE

6880 - 65th St. Sacramento, CA 95823

Benjamin Mai
(916) 317 - 7953
Mua Nhaø & Baùn Nhaø
Vay Tieàn Mua Nhaø
Taùi Caáp Voán Nhaø

Benjamin Mai
giuùp baïn tieát kieäm tieàn

CA Real Estate and
Mortgage Broker
Cal Bre # 01928783
NMLS # 1175396

Chuyeân vieân moïi
dòch vuï mua baùn nhaø

Phuïc vuï taän tình, chu ñaùo,
chuyeân nghieäp vaø kín ñaùo
HOAØ ALLAN MAI

(916)

320 - 2823

Nhaän chuïp hình - quay phim
Ñaùm cöôùi - ñaùm hoûi - ñaùm ma
Chuïp hình laáy lieàn
Giaù caû phaûi chaêng

CHUYEÂN NGHIEÄP
(916) 387-8710 / 383-3278
TAÄN TAÂM
Elite Realty Services Nhaän caùc em töø 2 tuoåi
THAØNH TÍN
L/L: Anh Khoâi Nguyeãn
7412 Elsie Ave., Sacto, CA
ñeán 5 tuoåi. Caùc Nöõ Tu Meán
Thaùnh Giaù Ñaø Laït phuï traùch LOAN PHAÏM (916) 233-6857 (916) 224-2205 / 612-8704 (916) 420 - 3258 Associate Broker - MBA - Loan Officer
LEÄ PHÍ ÖU ÑAÕI, THUÛ TUÏC
D & T AUTO REPAIR Vaên Phoøng Luaät Sö Ban Nhaïc The Fire
Child Care Center

Khai thueá caù nhaân & business
Giöõ soå keá toaùn, löông boång
& laøm baùo caùo cho IRS & State

4411 Stockton Blvd. Sacramento, CA
ÑAØO hay TROÏNG

(916) 454 - 2752

AÙnh Hoàng

MICHAEL FABER

Luaät sö Myõ noùi tieáng Vieät
Chuyeân veà tai naïn xe coä - thöông tích Bankruptcy - Will & Trust

(916)

823 - 5333

Dieäu Nguyeân
(916) 420 - 9987
PROFESSIONAL PERMANT
MAKE-UP
By: Victoria

Offer is good for 1 order of Boø
7 moùn (regular price $15.95)
Must bring in this coupon for
discount. Offer expires 12/31/16 Call
Offer is good on any day of the
week. Limit one per visit per person

Behind IHOP Restaurant

Michael Höng

LAØM NHANH CHOÙNG, TAÄN TAÂM,
CHU ÑAÙO

9591 Laguna Springs Dr.
Elk Grove, CA 95758

(209) 423 - 0899

LLy@GoLyon.com
www.LLy.GoLyon.com

Ñaëc bieät: Taëng 1 naêm Home
Warranty cho khaùch mua nhaø
(Conditions apply)
Offer valid thru Dec 31, 2017

ANDY P. TRAN

LINH LY
BRE #
02014615

ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW

1900 POINT WEST WAY, SUITE 188
(916) 429-6132 or 478-1991
SACRAMENTO, CA 95815
6645 Stockton Blvd. #25
Sacramento, CA 95823
(916) 304-3616
ATRAN@TRANLAW.COM
Mon to Sun: 10 am - 5 pm.
(916) 848-3337 (F)
WWW.TRANLAW.COM

Myõ Haèng Nguyeãn

Chuùng toâi ñang nhaän ñôn lôùp
nhaø treû. Chaùu beù phaûi troøn 3 tuoåi
tính ñeán ngaøy 1 thaùng 9 naêm 2016.
Mieãn hoaëc giaûm hoïc phí cho nhöõng
gia ñình coù lôïi töùc thaáp. Xin vui loøng
goïi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát
Hiram Johnson
3535 65th St.
Sacto, CA 95820
(916) 277 - 7151
www.scusd.edu/child_dev

Sinh Nhaät * Daï Vuõ
Ñaùm Cöôùi Hoäi Hoïp
Tónh Taâm * Ca Nhaïc

686 - 7020

$ 2 OFF

Boø 7 Moùn - Restaurant
4800 Florin Rd
Sacramento, CA 95823

“Live music for all occasions!”

9124 Elk Grove Blvd - Elk Grove, CA 95624
(916)

BRE Lic#:
01931129

Capital City
7220 24th St.
Sacto, CA 95822
(916) 433 - 2736

Vaên phoøng baûo hieåm
vaø taøi chính - Chuyeân veà
baûo hieåm nhaân thoï, quyõ höu trí,
quyõ ñaïi hoïc Fix annuity, IRA
CA:0G39520

333 W. El Camino Real #380
Sunnyvale, CA 94078
(408) 737-3243 (W) - 449-1220 (C)

FLOWER SHOP (GRAND OPENING)

Chuyeân thieát keá hoa töôi cho ñaùm cöôùi, ñaùm tang, sinh nhaät vaø caùc dòp leã.
Chuyeân laøm hoa töôi cho ñaùm cöôùi, ñaùm tang, sinh nhaät vaø caùc dòp leã.
Taát caû caùc order töø caùc gia ñình thaønh vieân vaø hoäi ñoaøn trong giaùo xöù,
tieäm chuùng toâi seõ uûng hoä 5% toång giaù trò vaøo quyõ cuûa giaùo xöù.
Nhaän gôûi quaø veà Vieätnam. Cöôùc phí laø 3 USD/lb
cho Saøigoøn vaø 4 USD/lb cho caùc tænh. Giao taän nhaø.
Nhaän chuyeån tieàn veà Vieätnam. Leä phí chæ 1 USD/100
cho Saøigoøn vaø 2USD/100 cho caùc tænh
(khi göûi $300 trôû leân). Coù giaáy hoài baùo trong ngaøy

6880 65th St. #20 (Goùc Stockton Blvd & 65th St)
(916) 956 - 4647

TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE

Xoaù ticket vaø daïy luyeän thi quoác tòch
6019 Stockton Blvd. Sacramento, CA 95824
Call: Andy Hoaøng
(916) 384-5169 (C) - (916) 469-9990 (W)
Tieáng Anh - Hoa - Vieät

Xin quí vò uûng hoä Giaùo Xöù qua vieäc quaûng caùo trong
Baûn Tin Muïc Vuï haèng tuaàn cuûa Giaùo Xöù, xin lieân laïc:

ANH THIEÂN
(916) 712 - 5512
francis.thien@gmail.com

GIAÙO XÖÙ
(916) 383 - 4276

