
 

 

                                             

 

 
 

Tested by Temptation 
 

It has been said that nothing 
in this world is certain except death and taxes. Surely 
temptation could be added as a tird. Our lives are 
fraught with urges and desires that we either succumb 
to or rebuff. Having fasted for 40 days and 40 nights, 
Jesus was left in the most vulnerable of human condi-
tions. Sensing weakness, Satan sprung into action and 
tried to tempt Jesus three times. On each occasion, the 
great deceiver was spurned by Jesus, who obeyed the 
will of God. Denying God’s will didn’t even enter Je-
sus’ mind as he chided Satan for his wilderness volleys. 
Jesus’ resolve faced a much more vigorous test in Geth-
semane when he asked God if the cup of his pending 
crucifixion might pass him by.  Even then, Jesus over-
came human frailty to submit to God’s will.  
As was the case with our first parents in the Garden of 
Eden, we are offered freedom of choice and are con-
stantly tested by temptation. Like Adam and Eve, our 
human infirmity renders us susceptible to Satan’s se-
ductions. As we begin Lent, let us use the practices of 
fasting, prayer, and almsgiving to provide us with the 
defense we need to fend off the advances of Satan. 
These practices, rooted in our belief in Jesus as our Re-
deemer, are the bulwarks of that resistance.  
          
                                              Frank Campbell 

Living with Christ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasting is the reduction of one's intake of food, while  

abstinence refers to refraining from meat  

"Let us fast an acceptable and very pleasing fast to the Lord. 

True fast is the estrangement from evil, temperance of 

tongue, abstinence from anger, separation from desires, 

slander, falsehood and perjury. Privation of these is true 

fasting."                                                                      Saint Basil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                           

  

 

                       

FIRST SUNDAY OF LENT 
                                                                                                         March 1, 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, Cecilia Lebbi.  

 Offertory Collection" 

February 23, 2020 

Teach us to give and see there is no cost 

Envelopes…..…..…..…..…..…….……...…$       458.00 

Loose…..…..…..…..…..….…...……..….....$     675.00 

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

Total…..…..….…..…..………:……………..$    1,463.00 

Amount needed from Sunday collection    $.    1,769.00 

Difference….……………………………..….$      -306.00 
 

You can also put your offertory commitment on autopay.  

Call the office for further information. 

 

2020 Archbishop’s Catholic Appeal              
Thank you for your generosity! 

 

Total Pledged ……………………………..$  6,837.00 

Our Goal…... …………..…………………..$  8,333.49  
 

If you have not made a donation, please              
prayerfully consider there are designated ACA                           

envelopes at the back of Church. 

“Virtues are formed by prayer.  

Prayer preserves  

temperance, suppresses anger, prevents  

emotions of pride and envy.  

Prayer draws into the soul the Holy Spirit, and 
raises us to heaven.” 



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:_________________________________________ 

Portland Catholic Women’s Conference 

 

March 21 2020, Haley Stewart, author of The Grace 
of Enough and podcaster of Fountains for Carrots, 
will be empowering women of the archdiocese to 
move forward in our faith. Focusing on the Joyful 
mysteries of the Holy Rosary, join this Lenten day of 
reflection from 9 to 4 at Christ the King in Milwau-
kie. Registration www.marysfiat.com 

This Week at Immaculate Heart of Mary 
 

Sunday, March 1, 2020 
Legion of Mary            9AM  Parish Hall 
Mass (English)           11 AM  Church 
Vietnamese Youth       1 PM                    Parish Hall 
Vietnamese CCD         3 PM                    Parish Hall 
Mass (Vietnamese)      5 PM  Church 
 

Tuesday,  March 3rd 
Morning Mass             8 AM  Rectory 
 
Wednesday, March 4th 
Morning Mass             8 AM  Rectory 
  
Thursday, March 5th 
Morning Mass             8 AM  Rectory 
NAA              8 PM                  Parish Hall 
 

Friday, March 6th  
Morning Mass             8 AM              Rectory 
 

Saturday, March 7th  
Lenten Retreat         9:30 - 1:00 pm        Parish Hall 
Viet. Youth Retreat       10 AM              Church 
Viet. Adult Retreat                                  Parish Hall 
Vigil Mass  5 PM             Church 
Hope Group NAA 8 PM             Church 

March 7th  ~  9:30 AM  - 1 PM   ~  Parish Hall 

Sign –up  at back of church 
 

Retreat  

Fr. Gabriel Mosher 

Spirituality 

SEVERY SUNDAY OF LENT FOLLOWING 11:00 AM MASS 

Weekly Readings 
                           

Mon:    LV 19:1-2, 11-18 *  PS 19:8-15 * MT 25:31-46 

Tue:     IS  55:10-11 * PS 34:4-19 * MT 6:7-15  

Wed     JON 3:1-10 * PS 51:3-19 * LK 11:29-32 

Thu:     EST C:12, 14-16, 23-25 * PS 138:1-8 * MT 7:7-12 

 Fri:      EZ 18:21-28 * PS 130: 1-8 *  MT 5:20-26 

Sat:      DT 26:16-19 * PS 119:1-8 * MT 5:43-48 

Sun:     Gn 12:1-4a * PS 33:4-22 * 2 TM 1:8B-10  * MT 17:1-9 

Sunday’s readings remind us how temptations lure us to 

deny our baptismal dignity as God’s children. This week’s 

readings offer resources to help us. The Old Testament en-

courages attention to God’s words and commandments, 

fidelity to prayer, and deepening our covenant relationship 

with God and others. The gospels encourage good deeds, 

forgiveness, attentive listening, trust, and love of our ene-

mies. 

http://www.marysfiat.com/
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BẢN TIN HIỆP NHẤT 

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A                                 Sunday March 01, 2020 

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

THÔNG BÁO  

 

● Để ngăn ngừa dịch mùa cúm, xin đừng bắt tay nhưng chỉ cúi 

đầu lúc chúc bình an củng như đừng nắm tay lúc đọc kinh Lạy 

Cha.  

 

MÙA CHAY: 

● Luật giử chay - Tín hửu tròn 14 tuổi đều buộc phải kiêng thịt ngày 

Thứ Tư lể tro và các ngày Thứ Sáu trong mùa chay. Tín hửu tròn 18 

đến 59 tuổi đều buộc phải ăn chay vào ngày Thứ Tư lể tro và Thứ 

Sáu Tuần Thánh (chỉ ăn một bửa ăn no, và một bửa đói, không ăn 

thịt, không ăn vặt, có thể uống nước giải khát. Những ai vì lý do sức 

khỏe không thể giữ chay được thì phải làm việc hy sinh, hãm mình 

khác đền bù lại. 

● Ngắm đàng Thánh Giá: các ngày Chủ Nhật trong Mùa Chay, cộng 

đoàn sẽ có ngắm Đàng Thánh Giá trước Thánh Lể lúc 4:30 pm bắt 

đầu Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay ngày 10/3/2019.  

 

● Các cháu GLVN sẽ được XTRL lần đầu vào CN thứ hai Phục Sinh 

19/4. Xin cầu nguyện cho các cháu được yêu mến Chúa ngày một 

hơn.  Trường GLVN sẽ bế giảng một tuần sau đó CN 26/4/2020. 

● Tĩnh Tâm cho các em thiếu nhi với TS Randy Hoang vào thứ Bảy, 

ngày 7/3/2020. Xin mời các em thiếu nhi Giáo Lý Việt Ngử tham gia. 

Chủ đề: Thiên Chúa rất linh động - không nhàm chán - Gos is not 

boring. 

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

State Park, OR. 

● CĐ cấm trại thường niên ngày 4/9/2020 - 6/9/2020.  

 

 

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  

TÂM TÌNH MÙA CHAY - Ý NGHĨA “TRO”  

LM MJ TRUONG LUAN C.Ss.R 

Hàng năm, mỗi người Công Giáo đều đến tham dự Thánh 

Lễ vào Thứ Tư đầu Mùa Chay. Còn được gọi là Thứ Tư Lễ 

Tro. “Tro” có ý nghĩa gì đối với con người? Có liên quan gì 

đến đời sống Đức Tin người Công Giáo chúng ta? Và tại 

sao lại phải xức “tro” trên trán? Ngày nay, vào mỗi Thứ Tư 

Lễ Tro, các linh mục dùng tro gạch dấu thánh giá trên trán 

của bản thân mình và từng giáo hữu. Tro này chính là tro 

của những chiếc lá vạn tuế của Lễ Lá năm trước đã được 

đốt đi. Tro nhắc nhở các giáo hữu về thân phận con người. 

Con người được dựng nên từ bụi tro. Tro được sức lên trán 

để khắc ghi vào tâm trí thực tại cát bụi của con người chúng 

ta. Vì vậy, khi dùng tro ghi dấu Thánh Giá trên trán, linh mục 

sẽ đọc: “Ta là thân cát bụi – sẽ trở về cát bụi” (St 3:19) hoặc 

“Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng” (Mc 1:15). 

THẾ THÌ “MÙA CHAY” và “LỄ TRO” CÓ LIÊN CAN GÌ 

ĐẾN TÔI? 

Lá vạn tuế năm trước được đốt đi thành tro là một dấu chỉ 

thích đáng cho ý nghĩa của Mùa Chay. Lá vạn tuế năm 

trước được đốt đi cốt ý mời gọi mỗi một tín hữu chúng ta 

phải nhìn lại cuộc sống của chúng ta trong năm qua. Ta phải 

xét lại những thói hư tật xấu, cách cư xử và thái độ sống 

của mình đối với tha nhân. Ta phải thiêu đốt tất cả những gì 

xấu xa tội lỗi của ta thành tro bụi và quyết tâm tu sửa cuộc 

đời mình. Đồng thời, ta cũng cương quyết theo gương Chúa 

Giêsu bước vào sa mạc cát bụi để đối diện kẻ thù của mình 

– chính là Satan. Satan hằng luôn xúi dục ta chiều theo tính 

đam mê xác thịt, ham hố quyền hành và tham lam tiền của. 

Nhìn nhận mình là bụi cát, ta noi gương Chúa Giêsu sống 

tín thác, tự khiêm và kính sợ Thiên Chúa. Thiên Chúa kêu 

gọi chúng ta trở nên một tạo vật mới. Ngài muốn tái tạo và 

ban ơn cứu độ cho chúng ta. Song Ngài chỉ có thể tái tạo và 

cứu độ chúng ta khi nào ta tự hạ để nhìn nhận thân phận cát 

bụi của mình. Chỉ lúc đó, như Thánh Vương Đavít nói, Thiên 

Chúa sẽ: “Cất nhắc tôi lên từ đống phân tro.”  (Tiếp P2)  



2  Suy Niệm  
 

TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY? 

Nếu quý anh chị em thật sự muốn thực hiện 

những điều sau đây, thì chúng ta cần phải xin ơn 

can đảm để nói thật và sống thật với bản thân và 

với Thiên Chúa. Điều kiện căn bản và tiên quyết 

là: Sống Thật. 

MỘT VÀI ĐỀ NGHỊ: 

Gia đình tề tựu với nhau trong giờ cầu nguyện. 

Trong buổi cầu nguyện, ông bà, cha mẹ và mỗi 

một người con trong gia đình nêu lên một thái độ, 

cách ăn nết ở, hoặc một cách cư xử nào đó mà 

mình muốn thay đổi để làm cho mối tình gia đình 

chan hòa đầm thắm hơn.  

Thí dụ về thái độ cần sửa đổi: 

- Bất cập: “Đâu phải việc của tôi đâu mà tôi phải 

“xía” vào. Đổi thành quan tâm và tích cực hơn: 

“Tôi có thể giúp được gì không?” 

- Ôm đồm: “Không có tôi thì chẳng có ai làm 

được gì cả.” Đổi thành chia sẻ, cộng tác và thoát 

ly – không dính bén: “Tôi cần sự giúp đỡ của 

bạn.” 

- Hấp tấp – Nhiều người tự bào chữa rằng làm 

nhanh làm lẹ tức là nhanh nhẹ, tháo vác, sáng trí. 

Nhiều công việc kéo dài trì trệ vì hấp tấp. Đổi lại 

thành điềm đạm, thận trọng và nhẫn nại hơn. 

- Lê thê – chậm chạp cà rề. Nói cách khác, lười. 

Đổi lại thành phấn khởi, tổ chức và chủ động 

hơn. 

Thí dụ về cách ăn nết ở: 

- Dọn dẹp phòng ở hằng ngày. 

- Gìn giữ vệ sinh cá nhân thường xuyên: đầu tóc, 

quần áo, thân thể ... 

- Tập thể dục thường xuyên để gìn giữ sức khỏe 

- Bớt ăn bớt uống. 

- Bỏ bớt những đam mê về phim ảnh, rượu bia, 

thuốc lá. 

- Đọc kinh cầu nguyện thường xuyên hơn 

- Đọc một đoạn Thánh Kinh mỗi ngày và suy 

niệm 

Thí dụ về cách cư xử: 

- Thay vì âu sầu, đổi thành tươi vui với người. 

- Thay vì dửng dưng, đổi thanh niềm nở tiếp đón 

– chào hỏi người thân, khách lạ hoặc bạn đồng 

nghiệp. 

- Thay vì nói lại chuyện xấu của người khác – tức 

là phao đồn tin xấu, thì tìm những điều tốt để bản 

thảo và noi theo. 



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  


