CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi
trân trọng báo tin cùng quý Linh Mục, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ,
quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

ÔNG VINCENTE VŨ MẠNH HÙNG
Sinh ngày 30 tháng 6 năm 1935
tại Tỉnh Nam Định, Việt Nam.
LÀ CHỒNG, CHA, ÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Đã từ trần ngày 1 tháng 8 năm 2022.
Tại Beaverton, Oregon. Hưởng thọ 87 tuổi.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Hiền thê: Bà Vũ Mạnh Hùng (khuê danh Cao Kim Tân)
Trưởng nam: Vũ Quốc Bảo.
Thứ nam: Vũ Quốc Khánh cùng hôn thê và các con.
Thứ nam: Vũ Quốc Hưng cùng vợ và các con.
Trưởng nữ: Vũ Hiền Thư cùng chồng và các con
Út nữ: Vũ Thu Hiền cùng chồng và các con



Xin quý vị dâng lễ, lần Hạt Mân Côi cầu nguyện cho linh hồn Vincente
sớm được hưởng lòng thương xót của Chúa.

TANG GIA CHÚNG CON CHÂN THÀNH CẢM TẠ

CHƯƠNG TRÌNH
THĂM VIẾNG VÀ TANG LỄ
VISITATION - FUNERAL MASS


CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN
ÔNG VINCETNE VŨ MẠNH HÙNG
Linh Cữu được quàn tại River View Funeral Home
8421 S Macadam Ave, Portland, Oregon 97129

THỨ NĂM NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 2022
5:00PM - 7:00PM

		

- Thăm viếng linh cữu và đọc kinh tại Nhà Quàn.

			

				
						

THỨ SÁU NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2022

11:00AM: THÁNH LỄ AN TÁNG
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA
ST. MARY’S CATHEDRAL OF THE IMMACULATE CONCEPTION
1716 SW Davis St., Portland, OR 97209


2:00PM: DI QUAN VÀ AN TÁNG TẠI
Nghĩa trang Mt. Calvary Catholic Cemetery
333 SW Skyline Blvd, Portland, OR 97221

TANG GIA CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ.

ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI CỦA
ÔNG VINCENE VŨ MẠNH HÙNG
1935 - 2022



Ông Vũ Mạnh Hùng sinh ngày 30 tháng 6 năm 1935 tại làng Du Hiếu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Vào những năm 1945 -1954, Ông được gia đình gửi học tại trường trung học Hồ Ngọc Cẩn tại Trung Linh,
Bùi Chu. Năm 1954, đất nước chia đôi hai miền Nam Bắc theo hiệp định Geneve, Ông cùng với trường di
cư vào Miền Nam.  Năm 1957, Ông  được tuyển chọn học khóa 13 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (Đà
Lạt) và tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy hiện dịch - chọn binh nghiệp cho cuộc đời mình. Cũng trong thời
gian thụ huấn tại Thành phố Đà Lạt, Ông đã có dịp quen biết với người bạn đời của mình là Bà Cao  Kim
Tân. Năm 1961 Ông Bà làm lễ thành hôn tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt và được năm người con.
Trong suốt thời gian 18 năm quân ngũ, Ông đã 2 lần tu nghiệp tại Hoa kỳ, và cũng đã đồn trú khắp 4 vùng
chiến thuật, với nhiều chức vụ khác nhau:
-Sau khi ra trường 1959, Ông thuyên chuyển về Tiểu đoàn 1 Chiến tranh Tâm lý, giữ chức vụ đại đội phó
“Đại đội Công tác Đặc biệt” , một  đơn  vị mang tính chất tình báo tâm lý chiến, trực thuộc Nha Chiến
Tranh Tâm Lý, Bộ Quốc Phòng.
-Sau năm 1963, nền đệ nhị cộng hòa đã không còn tiếp tục những công tác tình báo xâm nhập đất địch,
Ông thuyên chuyển về tiểu đoàn 3 Chiến tranh Tâm lý   đóng tại Đà Nẵng với chức vụ trưởng ban 3 tiểu
đoàn.
-Năm 1965, Ông lãnh trách nhiệm tiếp nhận Trường Hiến Binh cũ để xây dựng cơ sở hình thành Trường
Đại Học Chiến Tranh Chính trị Đà Lạt     một quân trường thứ nhì sau trường Võ Bị Quốc Gia, đào tạo các
sĩ quan hiên dịch cho Quân Lực VNCH. Năm 1967, Ông trở thành chánh văn phòng chỉ huy trưởng quân
trường này.
-Năm 1969, Ông giữ nhiệm vụ tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 40 CTCT đồn trú tại Cần Thơ; Và năm sau, Ông
được bổ nhiệm chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 20 CTCT tại Pleiku.
-Năm 1974, Ông đảm nhiệm chức vụ Tham mưu phó CTCT Trung Tâm huấn luyện Quang Trung và tại vị
cho tới ngày 30 Tháng Tư năm 1975 với cấp bậc trung tá.
Ngay sau khi cộng sản Bắc việt chiếm Sài gòn, Ông cùng với gia đình ra Vũng Tầu ngày 4-5-1975 và vượt
ra được Biển Đông, may mắn được hạm đội Hoa Kỳ cứu vớt. Tháng 8-1975, gia đình Ông đã đến định cư
tại Tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Tại đây, trong vai trò nhân viên xã hội tiểu bang (social worker), Ông đã
góp rất nhiều công sức trong việc ổn định bước đầu tiên cho công đồng Người Việt tại quê người, đồng
thời giúp đỡ những người đồng hương tỵ nạn đến sau.
Ông cũng là ủy viên báo chí trong hội đồng giáo xứ Đức Mẹ La Vang ngay từ lúc vừa mới thành lập. Là
một thành viên lãnh đạo kỳ cựu trong Hội Đồng Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Ông luôn đặt sự phát triển và
an khang của giáo xứ lên hàng đầu.  Kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của Ông đã giúp cố vấn cho nhiều
quyết định quan trọng của các Hội Đồng Giáo Xứ nối tiếp. Năm 1988, Ông tham gia Ủy Ban Vận động và
Tổ chức buổi lễ Phong Thánh cho 117 Vị Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam tại Rô Ma. Mà đáng kể nhất là việc
Ông là một trong những người thực hiện cuốn băng ghi hình ngày Đại lễ Phong Thánh này.  
Ông Vincente Vũ Mạnh Hùng được Chúa thương gọi về vào ngày 1 tháng 8 năm 2022 trong sự thương tiếc
của đại gia đình và rất nhiều bạn hữu xa gần.
Kính xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Vincente sớm được hưởng Lòng Thương Xót Chúa.
Tang gia chân thành cảm tạ.

MR. VINCENT HUNG VU
1935 - 2022



Mr. Vincent Hung Vu was born on June 30,1935 to San and Chien Vu in the village of Du Hiếu in the
province of Nam Định in North Vietnam. He was one of 11 children. In 1954, when Vietnam was divided
into North and South according to the Geneva Accords, he immigrated to South Vietnam. In 1957, he was
accepted into the National Military Academy in Đà Lạt and was commissioned as an active duty Second
Lieutenant upon graduation and thus began his illustrious military career.
While on training orders in the idyllic city of Đà Lạt, he met the love of his life, Cao Kim Tân.  They married in 1961 at the Cathedral of Đà Lạt and were blessed with 5 children.
During the 18 years that he served in the Republic of Vietnam military, he was twice selected for specialized training in the United States and served in multiple posts on all of Vietnam’s warfronts from 19591974. Among his most important roles were Commanding Officer for the Batallion of Strategic Warfare,
Deputy Chief of Staff at the Quang Trung Training Center for Strategic Warfare and ultimately achieving
the rank of Lieutenant Colonel.
In 1975, just days after the fall of Saigon, Vincent and his family escaped Vietnam and settled in Portland,
Oregon in August. In his new home, Vincent continued serving his community as a social worker for the
State of Oregon, helping other fellow Vietnamese immigrants make their homes in Portland. He continued
to serve in this role until his retirement in 1998.
Vincent was a devout Catholic and an active member of Our Lady of Lavang Parish. As a parish council
leader, Vincent helped establish and grow this young parish into the keystone for Vietnamese Catholics
in Portland and surrounding communities. In 1988, he was instrumental in the effort to seek and obtain
canonization of 117 Vietnamese Martyrs in Rome. Most notably, he was one of the producers for a film
documenting this momentous event. Even in his later years, Vincent continued on as a long-time member
of the Our Lady of Lavang, working to ensure the well-being and growth of the parish that was so important to him.
Nothing though, was more important or joyous to Vincent than his family. While Vincent and Kim enjoyed
spending quiet days at home with the occasional trips to their favorite grocery stores, they loved the chaos
of a house full of kids and grandkids on holidays and Sundays even more. Vincent was blessed with 12
grandchildren who he loved unconditionally and who gave him such gleeful energy. They will remember
him adoringly for his humor, lighthearted conversations, and love of beer.  
After a full life, it is clear that the foundation of Vincent’s life was built upon a commitment to his people
and his family. Through serving in the military, working as a social worker and through his extensive
involvement at Our Lady of Lavang Parish, Vincent represented his heart and passion for the Vietnamese
community.  Similarly, his outstanding commitment and love to his family represents a joy those closest to
him will cherish forever. Ultimately, Vincent lived his life to the fullest, pursuing his passion of caring for
the people he loves the most: the Vietnamese community and his family.  

Please keep Mr. Vincent Hung Vu in your prayers.

