
Ngày 15 tháng 3 năm 2022 
 
Kính thưa quý ông bà và anh chị em tại giáo xứ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ: 
 
Chúng ta cần sửa chữa hai cầu thang và hai con đường dốc, dành cho xe lăn, để đi đến nhà thờ và nhà xứ. Hai cầu thang 
và hai con đường dốc đã được gần hai mươi lăm tuổi. Vì hao mòn và thiệt hại do thời tiết gây ra, các bậc thang và bề 
mặt của đường dốc, nay đã tới lúc cần phải thay mới, tuy cấu trúc vẫn còn tốt và sẽ được giữ nguyên.  
 
Nhà xứ đã nhận được đề xuất từ một số nhà thầu và đã quyết định tiến hành với đề xuất của công ty Schommer & Sons. 
Xin quý vị vui lòng xem đề xuất đính kèm ngày 14 tháng 12 năm 2021. Ước lượng chi phí để hoàn thành công trình 
khoảng chừng $68,000.00. Vật liệu được dùng cho công trình là loại sàn Trex. Loại vật liệu đặc biệt này hoàn toàn không 
phải làm bằng gỗ, để tránh sự mục nát trong tương lai, như sàn gỗ được sơn mà hiện tại chúng ta đang có. Để trừ hao 
cho những chi phí ẩn mà chúng ta không lường trước được, chúng ta cần cộng thêm dự phòng 10% chi phí là $7000.00 
vào đề xuất. Do đó tổng chi phí dự án khoảng $ 75,000.00. Hy vọng rằng, chúng ta không cần phải xài đến số tiền 10% dự 
phòng này. 
 
Như quý vị cũng biết, sự an ninh xung quanh thánh đường của chúng ta, không thể làm ngơ được. Nhà xứ và ban hành 
giáo nhận thấy việc an toàn cho giáo dân và việc bảo vệ tài sản của giáo xứ là việc tối quan trọng, và nó đã thực sự trở 
thành một vấn đề lớn trong vài năm qua. Tuy chúng ta đã lắp đặt một hàng rào an ninh, nhưng chúng ta cần có thêm các 
các dụng cụ bổ sung khác. Một trong những dụng cụ cần thiết đó là, dàn máy chụp hình và quay phim an ninh. Giáo xứ 
chúng ta hiện có một hệ thống quay phim an ninh, nhưng đã bị lỗi thời lỗi thời và không còn hiệu nghiệm nữa. Hệ thống 
này cần phải được thay thế bằng một hệ thống hiện đại hơn. Nhà xứ và ban hành giáo đã quyết định mướn công ty Lan 
Tel Services để nâng cấp dàn máy chụp hình và quay phim an ninh với giá là $15,589.00, cộng thêm với chi phí dự phòng, 
tổng số là $17,000.00.  
 
Do đó, tổng mục tiêu gây quỹ cho hai công trình là $92,000.00.  
 
Vì giáo xứ của chúng ta là một giáo xứ nhỏ và bị hạn chế về tài chánh, số tiền chi phí rất lớn này, sẽ làm ảnh hưởng rất 
nhiều tới ngân sách của giáo xứ trong nhiều năm tới. 
 
Thánh đường Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ đã phục vụ khu phố hơn 130 năm qua. Giáo xứ Old St. Mary được thành lập vào 
năm 1887 tại thành phố Albina, Oregon. Nhà thờ hiện tại được xây dựng vào năm 1890. Ngôi thánh đường này, được chỉ 
định là một cấu trúc lịch sử của Thành phố Portland, là một ví dụ điển hình của Kiến trúc Phục hưng Gothic Victoria, gợi 
nhớ đến các nhà thờ Gothic ở châu Âu. 
 
Với thời gian, cộng đồng giáo xứ Immaculate Heart đã phát triển và thay đổi theo sự thay đổi địa hình của các cộng đồng 
xung quanh. Ngày nay, giáo xứ thực sự là một giáo xứ đa văn hóa, và phục vụ một cộng đồng với các thành viên từ Châu 
Âu, Châu Á, Châu Phi cũng như Người Mỹ gốc Phi, Người Mỹ gốc Á và Người Mỹ gốc Âu. 
 
Nhà xứ và ban hành giáo thành thật kêu gọi sự ủng hộ và giúp đỡ từ các giáo dân, bạn bè, và các người thân thuộc để 
giúp chúng ta tài trợ cho hai công trình nêu trên. Xin lưu ý, tất cả các khoản đóng góp của quý vị sẽ được khấu trừ thuế 
cho năm nay.  Mọi đóng góp cho quỹ sửa chữa cầu thang và đường dốc, xin gởi tới Immaculate Heart of Mary Church tại 
2926 North Williams Avenue, Portland, OR 97227. 
 
Xin thành thật cám ơn lòng hảo tâm và rộng lượng của quý vị. 
 
  
 
Trân trọng 
Cha chánh xứ Paulinas Mangesho.  
Giáo dân Francis McBride 
 


