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  Parish Mission Statement  
 

Immaculate Heart Parish is an 

extended Catholic family, 

identified by love as described in 

1 Corinthians 13:4-8. Centered 

around the Word of God and the 

breaking of bread, we work as a 

community of faith to mend 

brokenness and to challenge all 

to achieve wholeness.  As an 

inner-city parish, we strive 

toward outreach to the lonely, the 

poor and the uninvolved. 
 

 
            Immaculate Heart of Mary Catholic Church 
                  2926 North Williams Avenue, Portland, Oregon  97227   

                        Phone:  (503) 287-3724 Fax:  (503) 287-5011 

                     E-mail:  immaculateheart_portland@archdpdx.org 

        Webpage: www.immaculateheartchurch.archdpdx.org 
 

                                                  OFFICE HOURS: 

                                   Tuesday – Friday 8:30 a.m. – 3:00 p.m. 
 

PARISH STAFF 
Administrator                          Rev Fr. Paulinus Mangesho            503-287-3724 

                                                Emergency Number                      503-737-7687 

Deacon                        Rev Mr. Harold Burke-Sivers         503-489-8827 

Deacon            Rev Mr. Paul Nghĩa Pham                503-453-3014 

Administrative Assistant        Ali Hardy                             503 287-3724 

Volunteer Staff           Rosetta Schuster                           503-287-3724 

Volunteer Staff           Mary Williams   503-287-3724 
 

Pastoral Council  

Chairperson                       Teletha Benjamin   503-287-3724   

Administrative Council  

Chairperson                             Francis McBride   503-288-0089 

Vietnamese Community 

Vietnamese Chairman          Mike Phúc Ninh               503-380-1444 
Ministries: 
RCIA, Marriage Prep              Deacon Harold Burke-Sivers    503-489-8827 

Ministries Coordinator            Zena Martin   703-593-6381 

Parish Choir Coordinator        Philippe Kreiter   503-287-3724  

Vietnamese Representative     Michael Tai Hoang  971-998-6172                    

Religious Education          Cecilia Lebbi            503-200-0967 

St. Vincent de Paul           Robert Wade                         503-284-9668 

El Shaddai           Luz Aviles               503-512-7803 

Legion of Mary           Alice Garcia               503-860-1570 

Ladies of Peter Claver            Mary Harvey    503-234-8271 

African Choir Coordinator     Salome Nanyenga               503-281-0567 

SACRAMENTS: 
 

 WEEKEND MASSES 

Saturday 

    Vigil Mass                   5:00 PM 

Sunday 

    English Mass             11:00 AM 

    Vietnamese Mass         5:00 PM 
 

WEEKDAY MASSES 

     Tuesday – Friday    8:00 AM 

 

HOLY DAY MASSES 

8:00 AM & 7:00 PM 

 

RECONCILIATION 

Saturday 4:15–4:45 PM 

or by appointment 

 

MATRIMONY 

By appointment, at least  

6 months in advance. 

 

BAPTISMS 

Call to make an appointment. 

 

DEVOTIONS: 
 

ADORATION OF THE 

BLESSED SACRAMENT: 
Thursday       5:00 PM – 6:00 PM 

 

ROSARY 

  Sunday - 10:40 a.m.  
 

 

mailto:immaculateheart_portland@archdpdx.org


 

A LESSON IN PARENTING 

When my children were 

young, I developed a nightly 

ritual.  Before going to bed, I 

went into their rooms and 

checked that they were asleep 

in their beds. I knew they 

were there, but until I could see with my own eyes that 

they were safe, I could not get to sleep. Such is the protec-

tive instinct of parents.  

So imagine what must have gone through Saint Joseph’s 

mind when an angel came to him late one night and con-

firmed his worst fear, his child was in mortal danger and 

he had to do something. He got up instantly and, aban-

doning work, home, and all social connections. Hastily 

packed and led the child and mother to safety.   

To protect his child he chose to give up everything and 

become a refugee in a strange land. All parents 

want what Saint Joseph wanted, a safe home 

for their children. Some are forced to flee dan-

ger and become refugees as he did. Others are 

more fortunate and can stay in their homes and 

protect their children by ensuring them clean 

air, pure water, nourishing food, good educa-

tion, an a future filled with hope.   

Saint Joseph offers a perfect lesson in parenting. Take car 

of your children at any cost. 

Patrick Gallagher 

 

 

     Weekly Readings  

 
 

Mon:   1 JN 2:12-17 *  PS  96:7-10 * LK 2:36-40 

Tue:    1 JN 2:18-21 * PS 96:1-13 * JN 1:1-18 

Wed:   NM 6:22-27 *  PS 67: 2-8 * GAL 4:4-7 * LK 2:16-21 

Thu:    1 JN 2:22-28 *  PS 98:1-4 * JN 1:19-28 

Fri:      1 JN 2:29–3:6 *  PS 98:1-6 * JN 1:29-34 

Sat:     1 JN 3:7-10 * PS 1-9 *  JN 1:35-42 

Sun:     IS 60:1-6 * PS 72:1-13 * EPH 3:2-3A, 5-6  * MT 2:1-12  
 

 

 “Happiness is to be found only in the home and in the 

family circle where God is loved and honored and every-

one loves and helps and cares for the other.” 
                                               St. Theophane Venard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph 
December 29, 2019 

This Week at Immaculate Heart of Mary 
 

Sunday, December 29, 2019 
Legion of Mary            9AM  Parish Hall 
Mass (English)           11 AM  Church 
Mass (Vietnamese)      5 PM  Church 
 

Tuesday, December 30,  2019 
Morning Mass             8 AM  Rectory 
 
Wednesday, January 1, 2020 
Masa  English      8 AM  Church 
Mass Vietnamese              7 PM              Church 
 

Thursday, January 2, 2020 
Morning Mass  8 AM  Rectory 
NAA   8 PM                 Parish Hall 
 

Friday, January 3, 2020  
Morning Mass  8 AM  Rectory 
 

Saturday, January 4, 2020 
Vigil Mass  5 PM  Church 
Hope Group NAA 8 PM  Church 

 

            

 

 

 

Our 2004 Capital Campaign  

“Sharing our Faith,  

Shaping our Future” 

will end on December 31, 2019 

     

 Please pray for parishioners and friends 

who are sick, recovering or shut-in: 
 

Emma Busse, Laurel Battles, Hoa Tran, Celeste 

Ward, Luz Avilles, Edwina Gonzales, Brian 

Quenton, Robert Wade, Julie McCuller, Pascaline 

Abibiloni, Margie Phillips, Dan & Michele Ticknor, 

Fr. Nicolaus Marandu, Dave, Rossetta Schuster, 

Moira Pope, Buing Ninh, Elizabeth, Mary Davis, 

Katherine Nathe, Marie Upshaw and Sister, Brad, 

Cynthia Yarbrough, Ali Hardy.  



               

Sunday 12/29 -The Holy Family                      

                       Jesus, Mary and Joseph 

             English Mass 11am - Church 

             Vietnamese Mass 5pm - Church 

 

Wednesday 1/1/20 – Solemnity of Mary 

                           The Holy Mother of God 

               English Mass 8am - Church 

               Vietnamese 7pm - Church 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRATION FORM 

The following confidential information will be entered in 

our parish data system. It is only for the purpose of know-

ing and serving you better. 

Name(s):_______________________________________ 

Address:_______________________________________ 

City:________________________Zip:_______________ 

Phone:________________________________________ 

Email:_________________________________________ 

If you have changed your address in 
the past year, please update your 

information with the office.                
503-287-3724 

Wednesday, January 1, 2020 

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 Offertory Envelopes are at the back of the 

church.  Please  pick yours up. 

“To what merits of their own do the  

children owe this kind of victory? They 

cannot speak, yet they bear witness to 

Christ.” 

                                              St. Quodvultdeus 

2020 

May you have a blessed New Year full of 

God’s many graces! 

Offertory Collection 

December 15,  2019 

Teach us to give and see there is no cost 

Envelopes…..…..…..…..…..…….……...…$        498.00  

Loose…..…..…..…..…..….…...……..….....$     1,121.00 

Online Giving…..…..…..……….……….….$        510.00  

Total…..…..….…..…..………:……………..$       2,129.00  

Amount needed from Sunday collection    $.     1,769.00 

Difference….……………………………..….$         360.00 
 

You can also put your offertory commitment on autopay.  

Call the office for further information. 503-287-3724.  

             Please pray for an increase in our offertory. 



1  

BẢN TIN HIỆP NHẤT 

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm A                            Sunday December 29th, 2019 

http://www.immaculateheartchurch.archdpdx.org         2926 N Williams Ave., Portland, OR 97227                   503.287.3724    

THÔNG BÁO  

 

● Lễ Kính Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, Thứ Tư 01/01 

đầu năm dương lịch. Lễ trọng, lễ buộc. Thánh Lễ lúc 

7:00PM.  

 

● Chầu MTC đầu năm/đầu tháng kính Mẹ Maria là Mẹ 

Thiên Chúa, cầu hòa bình thế giới Chúa Nhật 05/01 lúc 

4:30PM trước Thánh Lễ.  

 

● Cộng đoàn sẽ mừng tết Canh Tý và Thánh Lễ mừng 

Xuân lúc 5:00PM, Chúa Nhật 19/01/2020.     

 

● PARKING: Cộng đoàn có thể dùng bải đậu xe của 

láng giềng bên cạnh bải đậu xe của nhà thờ vào ngày 

Chúa Nhật.  

● Xin đọc kinh cầu Tổng Lảnh Thiên Thần Micae sau 

mổi Thánh Lễ và mang tờ Hiệp Nhất về nhà đọc để cầu 

nguyện cho Giáo Hội và cho mổi người chúng ta. 

 

 

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae,/  

xin bảo vệ chúng con nơi trận chiến/  

và chống lại sự quỷ quyệt,/  

cùng những cám dỗ của ma quỷ./  

Chúng con khẩn cầu xin Chúa hãy trừng phạt chúng./  

Ôi Tổng Lãnh của đạo binh thiên đàng,/  

qua quyền năng của Thiên Chúa,/  

xin đẩy lui quân Satan vào địa ngục/  

và tất cả quỷ thần đang lảng vảng trên thế giới/  

tìm cách cám dỗ các linh hồn. Amen. 

Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae  

Suy Niệm Chúa Nhật Hôm Nay 
 

1. Bài đọc I (Hc 3,2-14) : 

Đoạn sách Huấn Ca này đặc biệt nhấn mạnh đến 
bổn phận con cái phải thảo kính cha mẹ. 

Nền tảng của việc thảo kính cha mẹ là chính ý 
muốn của Thiên Chúa : "Thiên Chúa suy tôn 
người cha trong con cái, quyền lợi người mẹ Ngài 
củng cố trên đàn con". 

Thảo kính cha mẹ sinh ra rất nhiều ơn ích : 

- đền bù tội lỗi, thu được một kho tàng, làm cho 
cha mẹ vui, sống lâu 

- khi cầu xin sẽ được Thiên Chúa nhậm lời 

- sau này đến lượt mình có con cái thì sẽ được 
chúng hiếu thảo 

2. Đáp ca (Tv 127) : 

Tác giả Tv 127 coi việc kính sợ Chúa là nguồn 
mọi hạnh phúc gia đình : 

- những lao công khó nhọc sẽ sinh kết quả 

- được vợ hiền con ngoan 

- hạnh phúc suốt đời 

(Xin xem tiếp trang 2) 



2    Suy Niệm (tiếp theo) 
 

3. Tin Mừng (Mt 2,13-15.19-23) : 

Trong bức tranh vẽ cảnh gia đình 
Nadarét, có hai nét đáng lưu ý hơn 
cả :  

a/ Vai trò nổi bật của người gia 
trưởng : vai người mẹ Maria và 
người con Giêsu đều mờ nhạt để làm 
nổi bật hẳn lên vai người gia trưởng 
Giuse. Người gia trưởng này tuy âm 
thầm nhưng rất tận tuỵ lo lắng chăm 
sóc mọi người trong gia đình. à Một 
gia đình hợp nhất quanh người gia 
trưởng. 

b/ Nhưng bên trên vai trò người gia 
trưởng, còn một vai khác quan trọng 
hơn, đó là Thiên Chúa. Chính Thiên 
Chúa dẫn dắt cuộc sống gia đình 
Nadarét qua đại diện của Ngài là gia 
trưởng Giuse. à Thiên Chúa là gia 
trưởng tối cao của gia đình. 

4. Bài đọc II (Cl 3,12-21) : 

Thánh Phaolô liệt kê những đức tính 
phải có trong cuộc sống gia đình : từ 
bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, 
nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha 
thứ cho nhau. 

Trong các đức tính ấy, Thánh Phaolô 
đặc biệt lưu ý đến việc tha thứ cho 
nhau. Ngài kêu gọi các phần tử trong 
gia đình hãy tha thứ cho nhau theo 
gương và theo mức độ của chính 
Chúa Giêsu : "Như Chúa đã tha thứ 
cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ 
cho nhau". Và để có thể thực hiện các 
đức tính ấy, phải có một nhân đức 
làm nền, đó là đức yêu thương. 

GOSPEL CONTINUED  and went to 
the land of Israel. But when he heard 
that Archelaus was ruling over Judea in 
place of his father Herod, he was afraid 
to go back there. And because he had 
been warned in a dream,  he departed 
for the region of Galilee. He went and 
dwelt in a town called Nazareth, so that 
what had been spoken through the 
prophets might be fulfilled, He shall be 
called a Nazorean. 

MT 2:13-15, 19-23 

When the magi had departed, behold, 

the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, 

"Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, 

and stay there until I tell you. 

Herod is going to search for the child to destroy him." 

Joseph rose and took the child and his mother by night 

and departed for Egypt. 

He stayed there until the death of Herod, 

that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled, 

Out of Egypt I called my son. 

When Herod had died, behold, 

the angel of the Lord appeared in a dream 

to Joseph in Egypt and said, 

"Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel, 

for those who sought the child's life are dead." 

He rose, took the child and his mother, 

GOSPEL  



3  NHỮNG KINH ĐỌC NGÀY CHÚA NHẬT, LỄ TRỌNG 

1. KINH TRUYỀN TIN 

- Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh 
Đức Bà Maria. 

- Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh 
Thần. Kính mừng…  

- Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. 

- Tôi xin vâng như lời thánh Thiên thần truyền. Kính mừng ... 

- Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người. 

- Và ở cùng chúng con. Kính mừng ... 

- Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. 

- Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. 

Lời nguyện 

        Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn 
chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền, mà biết thật 
Chúa Kitô, là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công 
ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng 
con ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công 
nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. 

2. Kinh Chúa Thánh Thần:  Chúng con lạy ơn Đức CTT ... 

3. Kinh Tin Kính các Thánh tông đồ:  Tôi tin kính ... 

4. Kinh Nghĩa Đức Tin : 

Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ...), 
chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cảm 
tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt 
tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa: thì 
chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho 
chúng con được rỗi linh hồn.  

Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa 
dạy; nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời 
phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà Người có Ba Ngôi. Ngôi 
Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh 
Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một 
Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh 
bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba 
năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; 
đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ 
mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh 
Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội 
Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng 
liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta 
sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc 
đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.  

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên 
thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng 
Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. 
Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội 
lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.  

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí 
Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm 
cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; 
song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội 
là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi.  Ấy vậy chúng 
con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy 
cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước 
này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. 
Amen.  

5. Kinh mười điều răn 

6. Kinh Sáu Điều răn 

7. Kinh Mười bốn mối 

Thương người có mười bốn mối: Thương xác bảy mối: 

Thứ nhất cho kẻ đói ăn, Thứ hai cho kẻ khát uống, 

Thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc, Thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ 
tù rạc, 

Thứ năm cho khách đỗ nhà, Thứ sáu chuộc kẻ làm tôi, 

Thứ bảy chôn xác kẻ chết. 

Thương linh hồn bảy mối: 

Thứ nhất lấy lời lành mà khuyên người, Thứ hai mở dạy kẻ mê 
muội, 

Thứ ba yên ủi kẻ âu lo, Thứ bốn răn bảo kẻ có tội, 

Thứ năm tha kẻ dể ta, Thứ sáu nhịn kẻ mất lòng ta, 

Thứ bảy cầu cho kẻ sống và kẻ chết. 

8. Kinh Cải tội bảy mối 

Cải tội bảy mối có bảy đức: 

Thứ nhất khiêm nhường chớ kiêu ngạo, 

Thứ hai rộng rãi chớ hà tiện, 

Thứ ba giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục, 

Thứ bốn hay nhịn chớ hờn giận, 

Thứ năm kiêng bớt chớ mê ăn uống, 

Thứ sáu yêu người chớ ghen ghét, 

Thứ bảy siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng. 

9. Kinh Tám mối phúc thật 

Phúc thật tám mối: 

Thứ nhất: ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng Nước 
Đức Chúa Trời là của mình vậy. 

Thứ hai: ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức 
Chúa Trời làm của mình vậy. 

Thứ ba: ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi 
vậy. 

Thứ bốn: ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì 
chưng sẽ được no đủ vậy. 

Thứ năm: ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ 
được thương xót vậy. 

Thứ sáu: ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được 
thấy mặt Đ.Ch.Trời vậy. 

Thứ bảy: ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng 
sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy. 

Thứ tám: ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng 
Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. 

(Chú ý: xin đọc đến lúc dẩn Lễ) 
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Cầu nguyện, chia sẻ Tin Mừng và làm chứng Đức Tin cho 

mọi  thành phần lương giáo. Đoàn kết và yêu thương theo 

huấn lệnh của Đức Kitô. Hy sinh và hăng say tham gia công 

việc tông đồ và từ thiện khi thời giờ và khả năng cho phép. 

Xây dựng nền tảng Đức Tin Công Giáo cho thế hệ trẻ qua 

Thánh Kinh, Thánh Truyền và Giáo Huấn của Giáo Hội.  

SỨ MẠNG 

GIÁO SĨ/TU SĨ 

Cha Xứ: Cha Paulinus Mangesho (503) 287-3724/

Emergency 503-737-7687 

Phó Tế/Vietnamese Ministry: Thầy Sáu Paul Phạm 

Hùng Nghĩa (503) 453-3014 

Quí Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm: Sơ Maria Bùi 

Thị Kim Tuyến & Sơ Matta Hường Nguyễn  

BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN 

Ban Cố Vấn: ô. Cựu CT Phạm Thiện (503) 734-0909, ô. Vũ 

Gia Huệ và ô. Vũ Ngọc Y  

Chủ Tịch BCH: a. Michael Ninh V. Phúc 

Phó Chủ Tịch Nội Vụ: ô. Vy Văn Ba 

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: a. Hoàng Michael Tài  

Thư Ký: c. Vương Trường Nga-My (971) 282-3935 

Trường Giáo Lý và Việt Ngữ: Sơ Matta Hường Nguyễn 

Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, cô Trần Kim Yến, cô Lê Mai

-Ly & cô Vương Trường Nga-My 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Kim Anh Trần (971) 325-7074  

Ban Phụng Vụ: ô. Cựu CT Phạm Thiện (503) 734-0909, a. 

Nguyễn Minh Đức & a. Vũ Hiến Henry. 

Ban Thánh Ca: Sơ Maria Bùi Thị Kim Tuyến Dòng Mến 

Thánh Giá Thủ Thiêm, c. Tiên & c. Bùi Phương Chi 

Ban Tài Chánh: a. Vũ Hiến Henry 

Ban Ấn Loát: a. Hoàng Michael Tài & ô. Vũ Ngọc Y 

Ban Lễ Sinh: a. Bảo Phạm 

Ban Khánh Tiết: ô Phạm Thiện & ô Vũ Gia Huệ  

Ban Kỹ Thuật / Âm Thanh: a. Michael Ninh V. Phúc 

Ban Kiến Thiết & Bảo Trì: a. Michael Ninh V. Phúc 

Ban Tiếp Tân: ô. Vũ Ngọc Y  

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo/Ban Ẩm Thực: b. Ba  

 

Thánh lễ Chúa Nhật: 5:00 chiều (Cha Xứ Paulinus 

Mangesho & Thầy Phó Tế Paul Nghĩa) 

Chầu Mình Thánh Chúa: Chúa Nhật Đầu Tháng 4:30 

- 5:00 chiều (Thầy Phó Tế Paul Nghĩa) 

Giải tội: từ 4:00PM - 4:45PM vào mổi Chúa Nhật 

(Cha Paulinus - có thể xưng bằng tiếng Việt. Có thể 

hẹn giờ khác.) 

Rửa tội: Xin vui lòng liên lạc thầy Phó Tế Phao-Lô 

trước hai tuần. Xin bỏ lời nhắn tại số 503-453-3014. 

Cha mẹ của những trẻ em được rửa tội phải đăng ký 

gia nhập giáo xứ. Cha mẹ và người đở đầu phải tham 

dự lớp học chuẩn bị Bí Tích Rửa Tội từ 3:30 - 4:30PM 

vào Chúa Nhật cuối tháng. 

 

Hôn phối/Tân Tòng: Xin hẹn với thầy Phó Tế Phao-

Lô trước sáu tháng. 

 

Xin lễ: Xin liên lạc với a. Đức (503) 283-2639 hoặc 

anh Hiệu 971-331-1170 trước Thánh Lễ. 

Mang Mình Thánh Chúa cho người già và bệnh 

nhân: Xin liên lạc với thầy Phó Tế Phao-Lô. 

Xức Dầu bệnh nhân: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ. 

Chủ Tế/Đồng Tế/Phó Tế: Nếu giáo dân nào muốn 

mời Giáo Sĩ đến dâng Thánh Lễ hoặc cử hành các bí 

tích, xin liên lạc với Thầy Sáu Phao-Lô Nghĩa trước 

hai tuần và xin cung cấp thư giới thiệu (good stand-

ing) bao gồm: Tên Bề Trên và tên Giám Mục sở tại 

cũng như số ĐT và địa chỉ của các Ngài. 

Gia nhập giáo xứ: Xin ghi danh gia nhập giáo xứ và 

dùng phong bì của giáo xứ có số mã gia đình trong 

việc dâng cúng kể cả tiền mặt hoặc bằng check. Xin 

liên lạc với a. Nguyễn Hiệu tại số điện thoại 971-331-

1170. 

Trường Giáo Lý và Việt Ngữ: Học từ 3:00 chiều đến 

5:00 chiều Chúa Nhật. Xin liên lạc với cô Lê Mai-Ly 

(971) 998 -6108, cô Trần Yến 971-331-1197, hoặc cô 

Vương Nga-My (971) 282-3935.  

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Sinh hoạt từ 1:00 chiều 

đến 3:00 chiều Chúa Nhật. Xin liên lạc với C. Kim Anh 

Trần (971) 325-7074 . 

  CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
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