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See and Believe: Scott Hahn Reflects on
Easter Sunday
Jesus is nowhere visible. Yet today's Gospel
tells us that Peter and John "saw and believed."
What did they see? Burial shrouds lying on the
floor of an empty tomb. Maybe that convinced
them that He hadn't been carted off by grave
robbers, who usually stole the expensive burial
linens and left the corpses behind.
But notice the repetition of the word "tomb" seven times in nine verses. They saw the
empty tomb and they believed what He had
promised: that God would raise Him on the
third day.
Chosen to be His "witnesses," today's First
Reading tells us, the Apostles were
"commissioned...to preach...and testify" to all
that they had seen - from His anointing with the
Holy Spirit at the Jordan to the empty tomb.
More than their own experience, they were
instructed in the mysteries of the divine
economy, God's saving plan - to know how "all
the prophets bear witness" to Him (see Luke
24:27,44).
Now they could "understand the Scripture,"
could teach us what He had told them - that He
was "the Stone which the builders rejected,"
that today's Psalm prophesies His Resurrection
and exaltation (see Luke 20:17; Matthew
21:42; Acts 4:11).
We are the children of the apostolic witnesses.
That is why we still gather early in the morning
on the first day of every week to celebrate this
feast of the empty tomb, give thanks for "Christ
our life," as today's Epistle calls Him.
Baptized into His death and Resurrection, we
live the heavenly life of the risen Christ, our
lives "hidden with Christ in God." We are now
His witnesses, too. But we testify to things we
cannot see but only believe; we seek in earthly
things what is above.
We live in memory of the Apostles' witness, like
them eating and drinking with the risen Lord at
the altar. And we wait in hope for what the
Apostles told us would come - the day when we
too "will appear with Him in glory."
SUNDAY BIBLE REFLECTIONS

Please Pray for Parishioners and
Friends who are sick and recovering:
Annice McCuller, Emma Busse, Mary Alice
Enright, Laurel Battles, Alta Jones, Eadie V.
Roland, Ronald Bradford, Luz Aviles, Hoa Tran,
Celeste Ward, Pauline Bradford, Teletha
Benjamin, Edwina Gonzales, Wilbert Hardy, Mary
Harvey, Brian & Patty Quenton, Maurice Phillips,
Mizose Cyprien, Judy Dwyer, Robert Wade,
Kefle Eyob.

Readings for the Week
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

ACTS 2:14-33 * PS 16:1-11 * MT 28:8-15
ACTS 2:36-41 * PS 33:4-22 * JN 20:11-18
ACTS 3:1-10 * PS 105:1-9 * LK 24:13-35
ACTS 3:11-26 * PS 8:2-9 * LK 24:35-48
ACTS 4:1-12 * PS 118:1-27 * JN 21:1-14
ACTS 4:13-21 * PS 118:1-21 * MK 16:9-15
ACTS 5:12-16 * PS 118:2-24 * REV 1:9-19
* JN 20:19-31

Proven Tips for Catechists, Teachers and
Parents to Engage Children and Teens
in their Faith in a Culture of Distractions

Need some tools for keeping kids’ attention in
these last months of school or during Vacation
Bible School? Want to communicate better
with your teen? Come learn practical ways to
better reach today’s young people as we hand
on the faith. Dr. Joseph White will be
presenting “Attention Please!” catechists,
teachers and parents. Please visit
pdxfamlife.org/attention-please/
for flyers, more information and registration.
Please contact Angela Paz with any questions
at apaz@archdpdx.org or 503-233-8399.
First 1000 Days: A Catholic Culture of Life
Initiative: Bulletin Reflections for April 2016
The 1000 days from conception through a child's
second birthday are the most crucial for a child's
development. These 1000 days are our best
opportunity to shape a healthier, more prosperous
future for the child. You can also find these on the
web at
http://www.archdpdx.org/jprespect/1000_days.html

THE RESURRECTION OF THE LORD
This Week at Immaculate Heart of Mary
Sunday, March 27
Easter Mass
(English)
Easter Mass
(Vietnamese)

11 AM

Church

5 PM

Church

8 AM

Rectory

Wednesday, March 30
Morning Mass
8 AM

Rectory

Thursday, March 31
Morning Mass
8 AM
NAA Meeting
8 PM – 10 PM

Rectory
Parish Hall

Friday, April 1
Morning Mass

8 AM

Rectory

Saturday, April 2
El Shaddai
Vigil Mass
NAA Meeting

1 PM – 4:30 PM
5 PM
8 PM – 10 PM

Parish Hall
Church
Parish Hall

Tuesday, March 29
Morning Mass

Confirmation Masses with Archbishop Sample

Archbishop Sample will celebrate two Adult
Confirmation Masses this year:
Friday, May 13 at 7:00 p.m. in Salem at St.
Joseph Church and Friday, May 20 at 7:30
p.m. in Portland at the Cathedral of
Immaculate Conception. If your parish has
adults who wish to be confirmed, the parish
coordinator must register them online for one
of the two Confirmation Masses. Deadlines for
registration are: May 6 for Salem, and May 13
for Portland. To complete the online
registration, go to archdpdx.org/rel-ed, or
archdpdx.org/liturgy; be sure to register for the
location of your choice, Salem or Portland. If
you have any questions about the online
registration process, please contact
Sandy Martinez at smartinez@archdpdx.org
or (503) 233-8395.

Christ is Risen!

Married Couples
Is your marriage bearing fruit? Don’t wait until it is
too late, take time to renew your marriage now.
The next Worldwide Marriage Encounter
Weekends are April 29th - May 1st at Powell Butte
Retreat Center near Bend, Oregon, and May 27th
- 29th at Our Lady of Peace Retreat Center in
Beaverton, Oregon. For more information
call 503-853-2758 or apply on-line
at www.rediscoverthespark.org. Additional dates
and locations are listed on-line.

REGISTRATION FORM
The following confidential information will be
entered in our parish data system. It is only for
the purpose of knowing and serving you better.
Names(s):_______________________________
Address:________________________________
City:_________________________Zip:________
Phone:__________________________________
E-mail:__________________________________
Others in your household:___________________
______________________________________
Number of children under 18 years of age: _____

BẢN TIN HIỆP NHẤT
http://www.immaculateheartchurch.archdpdx.org

ĐT: (503) 287 - 3724

immaculatevnhdgx@googlegroups.com

Chúa Nhâ ̣t I Phục Sinh Năm C
THÔNG BÁO
● Kính chúc Lễ Phục Sinh Quí Cha, Quí Thầ y Sáu, Quí Sơ,
và các ban ngành, đoàn thể cũng như Quí Cụ, Quí Ô. Bà
và ACE được tràn đầ y niề m vui Chúa Số ng lại khải hoàn.
● Chúa Nhâ ̣t thứ 2 Phục Sinh kính Lòng Chúa Thương
Xót: 03/04/16. Chầ u MTC đă ̣c biê ̣t tôn thờ Chú a Thương
Xót 4:30 - 5:00PM.
● Kính mời các ban ngành đoàn thể họp đầ u tháng sau Thánh
Lễ tuầ n tới 03/04/2016. Xin các ban ngành,Trường GLVN và
TNTT chuẩ n bi ̣ chương trình cho Fiscal year 2016-17.
● Trường GLVN và TNTT sẽ sinh hoạt lại vào Chúa Nhật tuần
sau 03/04/16.
● Đổi Lon Gây Quỹ hằng tuần: Đoàn TNTT hằng tuần có gây
quỹ cho Đoàn bằng cách đổi lon mà những ai không cần đến.
Nếu có ai nào muốn ủng hộ cho Đoàn, Xin liên lạc Tr. Thứ
Nguyễn hoặc Tr. Huy Nguyễn trước một tuần.
● Mời các bạn trẻ tham dự Trại Sa Mạc Hiệp Nhấ t IV từ
17/06—19/06. Xin ghi danh với trưởng My @971-282-3935 /
btv_doanmicae@googlefroups.com trước ngày 29/05.
● Cấ m trại cộng đoàn - Save the Date for our annual camping
trip on 8/19/, 8/20, and 8/21at the Oxbow Park.
● Kính mời Quí Sơ, Quí Thầ y Cô GLVN, Quí PHHS tham dự
Chương Trình Đại Hội huấn luyện Giáo Lý - Việt Ngữ tại Giáo
Xứ Đức Mẹ Lavang vào 3 ngày thứ Sáu 1/4 - chiều Chúa Nhật
3/4. Các thuyế t trình viên bao gồ m Cha Giuse Nguyễn Việt
Hưng, Frere Trần Trọng Anphong, Brother Donald Johanson,
FSC., Thầy Lê Xuân Hy. Chương trình Việt Ngữ sẽ do thầy
Quyên Di, Cô Hồng Trang, Cô Nguyễn-Lâm Kim-Oanh, Tiến sĩ
Giáo Dục. Xin liên lạc giáo xứ Lavang (503) 249-5892 hoặc
điện thư email về daihoigiaolyvietngu@gxlavangoregon.com.
● Chiế u theo policy của TGP Portland, bắ t đầ u niên khóa
2016-2017 các em XTRL lầ n đầ u sẽ xưng tội và chiụ lễ lầ n
đầ u vào lớp 3 thay vì lớ p 2 ngoại trừ nhữ ng em lớ n tuổ i.
Các em ghi danh Thêm Sức sẽ lảnh nhận bí tic
́ h này vào lớp
10 thay vì lớp 8 hay 9. Policy củ a TGP là 15 hay 16 tuổ i tứ c
là lớp 10 hay 11.

Sunday March 27, 2016
BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: "Như anh em
biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa,
sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành
Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà
xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và
chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người.
Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người
đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Đấng
người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba,
Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với
toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã
tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau
khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng
tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã
được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết.
Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin
vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội". Đó là lời
Chúa.
BÀI ĐỌC II: Cl 3, 1-4
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh
em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu
Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ
đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự
sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi
Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất
hiện với Người trong vinh quang. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: 1 Cr 5, 7b-8a
Alleluia, alleluia! - Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã
hiến tế; vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. - Alleluia.

ĐÁP CA

GOSPEL
On the evening of that first day of the
week, when the doors were locked, where
the disciples were, for fear of the Jews,
Jesus came and stood in their midst
and said to them, “Peace be with you.”
When he had said this, he showed them
his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord.
Jesus said to them again, “Peace be with
you. As the Father has sent me, so I send
you.” And when he had said this, he
breathed on them and said to them,
“Receive the Holy Spirit. Whose sins you
forgive are forgiven them, and whose sins
you retain are retained.” Thomas, called
Didymus, one of the Twelve, was not with
them when Jesus came. So the other disciples said to him, “We have seen the Lord.”
But he said to them, “Unless I see the
mark of the nails in his hands
and put my finger into the nailmarks
and put my hand into his side, I will not
believe.” Now a week later his disciples
were again inside and Thomas was with
them. Jesus came, although the doors
were locked, and stood in their midst and
said, “Peace be with you.” Then he said to
Thomas, “Put your finger here and see my

LẦN HẠT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

hands, and bring your hand and put it into
my side, and do not be unbelieving, but
believe.” Thomas answered and said to

I. (Bắt đầu): Làm Dấu Thánh Giá

him, “My Lord and my God!” Jesus said to

II. 3 Hạt Nhỏ, đọc:

him, “Have you come to believe because

– 1 Kinh Lạy Cha

you have seen me? Blessed are those who

– 1 Kinh Kính Mừng

have not seen and have believed.”

– 1 Kinh Tin Kính
III. Hạt Lớn, thay vì Kinh Lạy Cha trong chuỗi Mân Côi, đọc:

Now Jesus did many other signs in the

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu Cha là Đức

presence of his disciples that are not writ-

Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới.
IV. 10 Hạt Nhỏ, thay vì 10 Kinh Kính Mừng, đọc 10 lần:
Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu,

Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

ten in this book. But these are written that
you may come to believe that Jesus is the

V. Lặp lại “hạt lớn” và “10 hạt nhỏ” đến hết chuỗi Mân Côi. Sau đó, để kết thúc chuỗi hạt, đọc 3 lần: Lạy

Christ, the Son of God, and that through

Cha Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

this belief you may have life in his name.

VI. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến.

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Xin xem: http://longchuathuongxot.vn/v2/tuan-cuu-nhat-kinh-long-chua-thuong-xot/
NGÀY THỨ NHẤT (Thứ sáu Tuần Thánh)
Cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi
“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương
Xót của Ta. Bằng cách đó, con đã an ủi Ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi”.
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót,/ bản tính Chúa là trắc ẩn,/ yêu thương và tha thứ./ Xin Chúa đừng nhìn đến tội
lỗi chúng con,/ nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa./ Xin hãy đón nhận hết thảy
chúng con/ vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa,/ đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó./ Chúng con cầu xin/ nhân
danh tình yêu kết hiệp Chúa/ làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
Lạy Cha Hằng Hữu/ xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại,/ cách riêng các tội nhân khốn khổ./ Họ đang ẩn
mình trong Trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu./ Vì cuộc tử nạn của Người,/ xin Cha tỏ bày tình thương của
Cha cho chúng con,/ để chúng con ngợi khen quyền năng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen.
NGÀY THỨ HAI (Thứ bảy Tuần Thánh)
Cầu cho các linh mục và tu sĩ
“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh mục và tu sĩ. Hãy nhận chìm các ngài vào Lòng thương Xót hải hà của Ta.
Chính các ngài là những người đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Ta. Các ngài là những
ống máng để Lòng thương Xót của Ta qua đó tuôn chảy xuống nhân loại.”
Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ căn nguyên mọi sự tốt lành,/ xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho các linh mục
và tu sĩ/ hầu các ngài có đủ khả năng/ thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng,/ để mọi người xem thấy hành
động của các ngài,/ mà tôn vinh Thiên Chúa/ là Cha đầy Lòng Thương Xót đang ngự trên trời.
Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha ghé mắt xót thương đến những môn đồ/ được chọn trong vườn nho của Cha,/ đó là các
linh mục và tu sĩ,/ xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành của Cha./ Vì tình yêu của Trái Tim con Cha,/ nơi náu
thân cho các linh mục và tu sĩ,/ xin Cha thông ban cho các ngài/ có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ,/ và hợp
lời hát mừng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen.
NGÀY THỨ BA (Chúa Nhật phục Sinh)
Cầu cho những linh hồn trung thành và đạo đức
“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn trung thành và đạo đức. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương
Xót của Ta. Các linh hồn này đã đem đến cho Ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là những giọt nước ủi an giữa
biển đắng xót xa của Ta”.
Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ từ kho tàng xót thương,/ Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ/ trên từng người và
mọi người./ Xin hãy đón nhận chúng con/ vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa,/ và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi
đó./ Chúng con cầu xin Chúa ơn này,/ vì tình yêu kỳ diệu của Trái tim Chúa đối với Cha trên trời.
Lạy Cha Hắng Hữu,/ xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa,/ họ là gia nghiệp của Con Chí thánh
Cha./ Nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha chúc lành che chở họ luôn mãi./ Như vậy,/ họ sẽ không bị
sa sút trong tình yêu/ hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện./ Nhưng cùng với các Thiên Thần và các Thánh,/ họ sẽ
tôn vinh lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời./ Amen.
Xin xem tiế p: http://longchuathuongxot.vn/v2/tuan-cuu-nhat-kinh-long-chua-thuong-xot/

SỨ MẠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

Cầu nguyện, chia sẻ Tin Mừng và làm chứng Đức Tin
cho mọi thành phầ n lương giáo. Đoàn kết và yêu
thương theo huấ n 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
Truyề n và Giáo Huấ n của Giáo Hội.

QUẢN NHIỆM CỘNG ĐOÀN
Linh Mục: Cha Paulinus Mangesho (503) 287-3724
Phó Tế : Thầy Sáu Paul Phạm Hù ng Nghĩa (503) 453-3014

BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN
Ban Cố Vấn: ô. Cự u CT Phạm Thiện (503) 734-0909 ô. Vũ
Gia Huệ và ô. Vũ Ngọc Y
Chủ Tịch BCH: a. Michael Ninh V. Phú c
Phó Chủ Tịch Nội Vụ: ô. Vy Văn Ba
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: a. Hoàng Michael Tài
Thư Ký: c. Vương Trườ ng Nga-My (971) 282-3935
Trường Giáo Lý và Viê ̣t Ngữ: Sơ Thanh Nga Dòng Mến
Thánh Giá Thủ Thiêm, cô Trầ n Kim Yế n, cô Lê Mai-Ly & cô
Vương Trường Nga-My
Đoàn Thiế u Nhi Thánh Thể : Trưở ng Phêrô Nguyễn Thứ
và Trưởng Nguyễn Huy Martin.
Ban Giới Trẻ/Bí Tic
́ h: Sr. Thanh Nga / Sr. Hườ ng - Dòng
Mế n Thánh Giá Thủ Thiêm & cô Tina Trần
Ban Phụng Vụ: a. Nguyễn Minh Đứ c
Ban Thánh Ca: a. Phan Du ̃n g & c. Bù i Phương Chi
Ban Tài Chánh: a. Nguyễn Hiê ̣u
Ban Ấn Loát: a. Hoàng Michael Tài & ô. Vũ Ngo c̣ Y
Ban Lễ Sinh: a. Nguyễn Hiê ̣u
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể: a. Hoàng Tài Michael & a.
Phạm Bảo
Ban Khánh Tiết: ô Phạm Thiê ̣n & ô Vu ̃ Gia Huê ̣
Ban Kỹ Thuật / Âm Thanh: a. Michael Ninh V. Phú c
Ban Kiến Thiết & Bảo Trì: a. Michael Ninh V. Phú c
Ban Tiế p Tân: ô. Vũ Ngo c̣ Y & b. Nguyễn Kim
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo/Ban Ẩm Thực: b. Ba

Thánh lễ Chúa Nhật: 5:00 chiều
Chầ u Mình Thánh Chúa: Chú a Nhâ ̣t Đầ u Tháng
4:30 - 5:00 chiều.
Giải tội: Chúa Nhật thứ nhấ t và ba, 4:30 chiều - 5:00
chiều hoặc xin hẹn với quí Cha.
Rửa tội: Xin vui lò ng 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 cuố i tháng.
Hôn phối/Tân Tòng: Xin hẹn với thầy Phó Tế Phao
-Lô trước sáu tháng.
Xin lễ: Xin liên lạc với a. Đứ c (503) 283-2639 hoặc
anh Hiệu (971) 325-8280 trước Thánh Lễ.
Mang Mình Thánh Chúa cho người già và bệnh
nhân: Xin liên lạc với anh Hoàng Michael Tài (971)
998-6172 hoặc anh Phạm Bảo.
Xức Dầ u bệnh nhân: Xin liên lạc với Cha Chánh
Xứ.
Chủ Tế/Đồng Tế/Phó Tế : Nếu giáo dân nào muốn
mời Giáo Si ̃ đến dâng Thánh Lễ hoặc cử hành các bí
tić h, xin liên lạc với Thầ y Sáu Phao-Lô Nghĩa trước
hai tuần và xin cung cấp thư giới thiệu (good standing) bao gồ m: 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 nhâ ̣p giáo xứ
và dùng phong bì của giáo xứ có số mã gia đin
̀ h trong
việc dâng cúng kể cả tiền mặt hoặc bằng check. Xin
liên lạc với a. Nguyễn Hiệu tại số điện thoại (971) 325
-8280.
Trường Giáo Lý và Việt Ngữ: Ho c̣ từ 3:00 chiều
đến 5:00 chiều Chúa Nhật. Xin liên lạc với cô Lê MaiLy (971) 998 -6108, cô Trần Yế n (503) 317-0254,
hoặc cô Vương Nga-My (971) 282-3935.
Đoàn Thiế u Nhi Thánh Thể : Sinh hoạt từ 1:00
chiều đến 3:00 chiều Chúa Nhật. Xin liên lạc với a.
Nguyễn Thứ (971) 998-9098 và a. Nguyễn Huy Martin
(503) 290-8707.

