
 

  

Today’s feast marks 
the Presentation of 
the Lord Jesus in the 
Temple, forty days 
after he was born. As 
the firstborn, he be-
longed to God. Ac-
cording to the Law, 

Mary and Joseph were required to take him to the 
Temple and “redeem” him by paying five shekels. At 
the same time, the Law required the child’s mother to 
offer sacrifice in order to overcome the ritual impurity 
brought about by childbirth. 
So the feast we celebrate shows a curious turn of 
events. The Redeemer seems to be redeemed. She 
who is all-pure presents herself to be purified. Such is 
the humility of our God. Such is the humility of the 
Blessed Virgin. They submit to the law even though 
they are not bound by it. 
However, the Gospel story nowhere mentions Jesus’ 
“redemption,” but seems to describe instead a reli-
gious consecration—such as a priest might undergo. 
Saint Luke tells us that Jesus is “presented” in the 
Temple, using the same verb that Saint Paul uses to 
describe the offering of a sacrifice (see Romans 
12:1). Another parallel is the Old Testament dedica-
tion of Samuel (1 Sam 1:24-27) to the Temple as a 
priest. 
The drama surrounding Jesus’ conception and birth 
began in the Temple—when the Archangel visited 
Mary’s kinsman, Zechariah the priest. And now the 
story of Jesus’ infancy comes to a fitting conclusion, 
again in the Temple. 

All the readings today concern Jerusalem, the Tem-
ple, and the sacrificial rites. The first reading comes 
from the Prophet Malachi, who called the priests to 
return to faithful service—and foretold a day when a 
Messiah would arrive with definitive purification of the 
priesthood. 
Likewise, the Psalm announces to Jerusalem that 
Jerusalem is about to receive a great visitor. The 
Psalmist identifies him as “The LORD of hosts . . . the 
king of glory.” 
Christ now arrives as the long-awaited priest and re-
deemer. He is also the sacrifice. Indeed, as his life 
will show, He is the Temple itself (see John 2:19-21).                                                                                                         
                                                                                     Scott Hahn 
                                            St. Paul Center for Biblical Studies 
 

 

Please pick up your 2020 Offertory  

Envelopes on the table at the back of church. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weekly Readings 

 
 

  Mon:   2 SM 15:13-14, 30; 16:5-13 * PS 3:2-7 *  

             MK 5:1-20 

 Tue:     2 SM 18:9-10, 14b, 24-25a, 30–19:3  * PS 86:1-6 

             MK 5:21-43 

 Wed:    2 SM 24:2, 9-17 * PS 32:1-7 * MK 6:1-6 

 Thu:     1 KGS 2:1-4, 10-12 * 1 CHRON 29:10-12 D * MK   

                            6:7-13 

 Fri:        SIR 47:2-11 * PS 18:31-51 * MK 6:14-29 

              Sat:       1 KGS 3:4-13 * PS 119:9-14 * MK 6:30-34 

              Sun:      IS 58:7-10 * PS 112:4-9 * 1 COR 2:1-5 *  

              MT 5:13-16 

THE PRESENTATION OF THE LORD 
                                                                                               February 2, 2020 

     

 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, Brad, Cynthia Yarbrough,  

Ali Hardy.  

 Offertory Collection" 

January 26,  2020 

Teach us to give and see there is no cost 

Envelopes…..…..…..…..…..…….……...…$        810.00  

Loose…..…..…..…..…..….…...……..….....$        822.00 

Online Giving…..…..…..……….……….….$       330.00  

Total…..…..….…..…..………:……………..$               1,962.00  

Amount needed from Sunday collection    $.     1,769.00 

Difference….……………………………..….$                 193.00  

 

You can also put your offertory commitment on autopay.  

Call the office for further information. 

https://biblia.com/bible/rsvce/Rom%2012.1
https://biblia.com/bible/rsvce/Rom%2012.1
https://biblia.com/bible/rsvce/1%20Sam%201.24-27
https://biblia.com/bible/rsvce/John%202.19-21


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:_________________________________________ 

  

                                

 

  

Monday, February 3rd 

St. Blaise, bishop & martyr (d. 316) 

Bishop of Sebaste in Armenia, St. Blaise was mar-
tyred during a persecution of Licinius in the early 

fourth century. According to legend, he miraculous-
ly cured a boy who was choking to death on a fish 

bone. St. Blaise has long been associated with 
cures for the sick, especially afflictions of the 

throat. May we also reach out to bless and help 
those who are in need of healing. 

 

Thursday, February 6th  
St. Paul Miki and Companions, martyrs  

(d. 1597) 
 

On February 5th 1597, Japanese Jesuit Brother Paul 
Miki and twenty-five companions (clergy, religious, 
and laypersons) were martyred in Nagasaki, Japan. 

They were suspended on crosses and killed by 
spears thrust through their hearts. From that time 

until 1865, Japan remained closed to the rest of the 
world. Despite this isolation, the faith survived 

without priests and with only sacrament of bap-
tism. May we follow St. Paul Miki’s example by for-

giving our enemies.   

 

 

 

 

Immaculate Heart Lenten Retreat 

Saturday, March 7, 2020 

9:30 AM  -1:00 PM 

 
“God speaks in the silence of the heart. Listening is the 

beginning of prayer” 
                                                           Mother Teresa 

This Week at Immaculate Heart of Mary 
 

Sunday, February 2nd 
Legion of Mary            9AM  Parish Hall 
Mass (English)           11 AM  Church 
Vietnamese CCD         3 PM                    Parish Hall 
Mass (Vietnamese)      5 PM  Church 
 

Tuesday, February 4th 
Morning Mass             8 AM  Rectory 
 
Wednesday, February 5th 
Morning Mass            8 AM  Rectory 
 

Thursday, February 6th 
Morning Mass  8 AM  Rectory 
NAA   8 PM                 Parish Hall 
 

Friday, February 7th 
Morning Mass  8 AM  Rectory 
 

Saturday, February 8th 
Vigil Mass  5 PM  Church 
Hope Group NAA 8 PM  Church 

Needed, Please call the Parish Office @ 503-287-3724 

 
St. Vincent de Paul Pantry Manager 

Handyman Help 
St Vincent de Paul Pantry Stockers 

Parish Hall Clean-up and Organizers 

2020 Archbishop’s Catholic Appeal                   
This weekend is Commitment Weekend for the 

2020 Archbishop’s Catholic Appeal. Our parish goal 
is        $ 8,333.49. If you have not already done so 
please complete your pledge card, indicating your 
gift or pledge to our Catholic Church in Western 

Oregon.   It is important for all of us to participate in 
order to support our universal church here in                    

western Oregon. 
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BẢN TIN HIỆP NHẤT 

Chúa Nhật Đức Mẹ Dâng Chúa trong đền Thánh                   Sunday Feb. 2, 2020 

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

THÔNG BÁO  

 

● Xin tiền lần hai - Archbishop Appeal 9/2.  

 

● TNTT Sa Mạc Đoàn ngày 12/6/2020 - 14/06/2020 

tại Silver Falls State Park, OR. 

 

● 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  

DÂNG MÀ KHÔNG MẤT 

Bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa
-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong 
Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải 
được thánh hiến, dành riêng cho Chúa.”(Lc 2,22-
23) 

Suy niệm: Để tưởng niệm và tạ ơn Thiên Chúa về 
biến cố Xuất Hành khỏi Ai-cập, luật Mô-sê qui 
định: “mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, 
dành riêng cho Chúa”(Xh 13,2.12.15). Hài nhi Giê-su 
là “Người Con Chí Ái” vẫn ngự bên hữu Chúa Cha từ 
đời đời, được dâng trong đền thánh để “dành riêng 
cho Chúa” nhưng thực ra Người Con “đã được ban 
tặng cho chúng ta” rồi (x. Is 9,5) mà ngày hôm nay 
được giới thiệu cho mọi người: bà An-na phấn khởi 
đón nhận và vui mừng giới thiệu Hài Nhi cho mọi 
người (cc. 36-38); còn cụ Si-mê-on thì cảm thấy 
mãn nguyện và xin được an bình ra đi (cc. 29-32). 
Những gì dâng hiến cho Thiên Chúa đều không bị 
mất, trái lại được trở nên phong phú và sinh ích cho 
nhiều người. 

Mời Bạn: Đối với chúng ta hôm nay, Thiên Chúa 
không đòi hỏi sự dâng hiến theo Luật Mô-sê, nhưng 
Ngài vẫn cần những tâm hồn quảng đại tự nguyện 
dâng hiến, để qua họ, Ngài có thể hoàn tất chương 
trình cứu độ. 

Sống Lời Chúa: Người sống đời tận hiến cho Chúa 
đúng thực cũng là sống hiến mình cho tha nhân. 
Người không sống đời tận hiến thì nâng đỡ và cầu 
nguyện cho bậc sống đặc biệt này. 

Cầu nguyện:Lạy Chúa, khi dâng con vào Đền Thờ, 
cha mẹ Hài Nhi đã nhận được những dấu hiệu không 
mấy tươi sáng về tương lai của con: điều đó báo 
trước những khó khăn của đời thánh hiến; nhưng 
chúng con cũng tin rằng: phải qua thập giá mới đến 
vinh quang. Xin cho những ai đã tra tay cầm cày thì 
đừng ngoái lại đàng sau. 

trích 5 phút suy niệm 2014 (Tiếp trang 2)  



2  
BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4 

Trích sách Tiên tri Malakhi. 

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn 

đường trước mặt Ta!" Lập tức Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm 

kiếm, và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền 

thánh Người. Chúa các đạo binh phán: "Này đây Người đến". Ai có 

thể suy tưởng đến ngày Người đến, và có thể đứng vững để trông 

nhìn Người? Vì Người sẽ như lửa thiêu đốt, như thuốc giặt của thợ 

giặt. Người sẽ ngồi như thợ đúc và thợ lọc bạc, Người sẽ thanh tẩy 

con cái Lêvi, và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc. Chúng sẽ 

hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của Giuđa và 

Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như những năm 

trước. Đó là lời Chúa toàn năng phán. Đó là lời Chúa. 

 

ĐÁP CA: Tv 23, 7. 8. 9. 10 

Đáp: Vua hiển vinh là ai vậy? (c. 8a) 

Xướng: 1) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; vươn mình lên, hỡi cửa ngàn 

thu! để Vua hiển vinh Người ngự qua. - Đáp. 

2) Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Đó là Chúa dũng lực hùng anh, đó là 

Chúa anh hùng của chiến chinh. - Đáp. 

3) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, để vua 

hiển vinh Người ngự qua. - Đáp. 

4) Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Đó là Chúa đạo thiên binh, chính Người 

là Hoàng Đế hiển vinh. - Đáp. 

 

BÀI ĐỌC II: Dt 2, 14-18 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống 

như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người mà Người 

huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ 

chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì chưng Người không đến cứu giúp các thiên 

thần, nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người nên giống anh 

em Mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại 

giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả thật, 

bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người có thể cứu 

giúp những ai sống trong thử thách. Đó là lời Chúa. 

 

ALLELUIA: Lc 2,32 

Alleluia, alleluia! - Ánh sang đã chiếu soi muôn dân, và là vinh quang của 

Israel dân Chúa. - Alleluia. 

 

When the days were completed for 

their purification according to the law 

of Moses, 

Mary and Joseph took Jesus up to 

Jerusalem to present him to the 

Lord, 

just as it is written in the law of the 

Lord, 

Every male that opens the womb 

shall be consecrated to the Lord, 

and to offer the sacrifice of 

a pair of turtledoves or two young 

pigeons, 

in accordance with the dictate in the 

law of the Lord. 

Now there was a man in Jerusalem 

whose name was Simeon. 

This man was righteous and devout, 

awaiting the consolation of Israel, 

and the Holy Spirit was upon him. 

It had been revealed to him by the 

Holy Spirit 

that he should not see death 

before he had seen the Christ of the 

Lord. 

He came in the Spirit into the temple; 

and when the parents brought in the 

child Jesus 

to perform the custom of the law in 

regard to him, 

he took him into his arms and 

blessed God, saying: 

“Now, Master, you may let your serv-

ant go in peace, according to your 

word, for my eyes have seen your 

salvation, which you prepared in the 

sight of all the peoples: 

a light for revelation to the Gentiles, 

and glory for your people Israel.” 

 

 

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 Ma-
ria 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  


