
 

 

 

           Portland ngày 20 tháng 3 năm 2020 

Anh chị em thân mến, 
 

Trước tiên, tôi xin cầu chúc anh chị em sự lạc quan, sức khỏe, và luôn vững tin vào sự quan phòng của Thiên 
Chúa.  Hy vọng sẽ được gặp lại anh chị em trong vài tuần nữa.  Tôi và quý cha phó vẫn bình an và mạnh khỏe.  
Hôm nay tôi viết thư này để chia sẻ với anh chị em một vài điều sau đây: 
 

1. Văn phòng Mục Vụ tạm thời đóng cửa, không tiếp khách.  Nhưng Sơ Thư Ký vẫn trực phone như 
thường lệ.  Xin liên lạc với sơ ở số phone văn phòng 503-249-5892. 

2. Để ngăn ngừa sự lây lan của Corona Virus, chính quyền liên bang cũng như tiểu bang đều ra lệnh cấm 
tụ họp đông người, vì thế tất cả các thánh lễ trong thời gian này sẽ được cử hành với tính cách riêng tư, 
và được trực tuyến.  Chương trình các thánh lễ trực tuyến đã được gửi ra hôm qua và có đưa lên trang 
web của Giáo Xứ: www.gxlavangorregon.com  

3. Trong trường hợp cần Xức Dầu, xin anh chị em gọi phone xức dầu 971-506-6019 và để lại lời nhắn, vì 
lúc này có quá nhiều phone quảng cáo nên các cha sẽ không trả lời ngay.  Nếu bệnh nân ở các bệnh 
viện Providence hay St. Vincent thì sẽ có các cha ở đó ban BT Xức Dầu Bệnh Nhân.  Trong hoàn cảnh 
hiện tại, các bệnh viện rất ngặt, không cho các cha vào xức dầu như trước nữa, vì thế xin anh chị em hỏi 
y tá xem các cha có vào để xức dầu hay không.  Hôm thứ ba vừa qua, cha Minh đến BV bên Vancouver 
bị từ chối không cho vào, cha Minh phải quay về. 

4. Trong những ngày tự cách ly để hạn chế sự lây lan của dịch cúm Vũ Hán, anh chị em không buộc phải 
dự thánh lễ Chúa Nhật, ở nhà dự lễ qua internet và rước lễ thiêng liêng.  Nhưng anh chị em vẫn có thể 
lãnh nhận của ăn thiêng liêng là Lời Chúa ở tại gia đình.  Vì thế tôi thiết tha mời gọi anh chị em trong 
gia đình cùng đọc Kinh Thánh chung với nhau mỗi ngày, đọc bất cứ lúc nào thuận tiện, có thể đọc vào 
buổi tối trước khi đi ngủ.  Anh chị em có thể vào các trang sau đây để đọc các bài đọc hàng ngày: 

 

 Tiếng Việt: www.thanhlinh.net / http://www.honganthienchua.net/phucam/index.html / 
http://www.gplongxuyen.org / http://www.tinmung.net / http://www.chatinh.org / 
http://www.nhachua.net / http://legiomariaevn.com  

 

 Tiếng Anh: http://www.usccb.org / http://www.ewtn.org / https://catholicreadings.org / 
https://mycatholic.life/daily-reflections  

 

Xin anh chị em trong những giờ kinh chung trong gia đình cầu nguyện cho các Bác Sĩ, Y tá, Hộ Lý, 
các Nhà Khoa học và Chuyên gia dược phẩm được sức khỏe, khôn ngoan, can đảm và thành công 
một cách nhanh chóng trong việc nghiên cứu thuốc, chữa trị và nâng đỡ các bệnh nhân.  Và xin anh 
chị em cũng nhớ cầu nguyện cho việc tậu mãi, và tu sửa cơ sở New Hope của Giáo Xứ chúng ta.  Tất 
cả mọi công việc cho đén hôm nay vẫn được tiến hành bình thường không có gì thay đổi.   
 

Và xin anh chị em phổ biến email này đến với những anh chị em trong các ban nghành đoàn thể và 
toàn giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn.  Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân ái, qua lời 
chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse chúc lành, gìn giữ và ban cho anh chị em sự bình an và 
sức khỏe.  Đính kèm là thông báo về Ơn Toàn Xá của Tòa Ân Giải mới ban hành hôm nay 20/3/2020. 

 
 

Trong Chúa Kitô, 
 

LM Đaminh Phạm Tĩnh, SDD   
Chánh Xứ 

Pastor’s Desk 
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