
Sacraments: 
 

 WEEKEND MASSES 
Saturday 

    Vigil Mass                   5:00 PM 
Sunday 

    English Mass             11:00 AM 
    Vietnamese Mass         1:00 PM 

 

WEEKDAY MASSES 
     Tuesday – Friday    Noon 
 

HOLY DAY MASSES 
Noon  & 7:00 PM 

 

RECONCILIATION 
Saturday 4:15–4:45 PM 

or by appointment 
 

MATRIMONY 
By appointment, at least  

6 months in advance. 
 

Confirmation  
Call for scheduling 

 

 
        May 8, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

   OFFICE HOURS: 
  Tuesday – Friday 8:30 a.m. – 3:00 p.m. 
 
 

PARISH STAFF 
Administrator                              Rev Fr. Paulinus Mangesho        503-287-3724 
                                                    Emergency Number                  503-737-7687 
Deacon                         Rev Mr. Harold Burke-Sivers  503-489-8827 
Administrative Assistant         Ali Hardy           503 287-3724 
   
Pastoral Council 
 

Chairperson                         Teletha Benjamin  503-284-0518 
 
Administrative Council  
Chairperson                              Francis McBride  503-288-0089 
 
Vietnamese Community 
Chairperson             Michael Ninh                           503-380-1444                
 
Ministries: 
RCIA, Marriage Prep       Deacon Harold Burke-Sivers    503-489-8827 
Ministries Coordinator        Zena Martin   703-593-6381 
English Choir Coordinator     Philippe Kreiter   503-287-3724                  
Abba Choir Coordinator       Tien Tran   503-250-1881 
Gloria Choir Coordinator      Chi Bui      503-380-1443 
African Choir Coordinator     Francisca Thelin  503-287-3724                                
English Religious Ed    Cecilia Lebbi            503-200-0967 
Vietnamese Religious Ed     Nga-My Vuong   971-282-3935 
St. Vincent de Paul       John Keith     503-421-7249 
Legion of Mary       Alice Garcia               503-860-1570 

  Parish Mission Statement  
Immaculate Heart Parish is an extended 
Catholic family, identified by love as de-
scribed in 1 Corinthians 13:4-8. Centered 
around the Word of God and the break-
ing of bread, we work as a community of 
faith to mend brokenness and to chal-
lenge all to achieve wholeness.  As an 
inner city parish, we strive toward out-
reach to the lonely, the poor and the un-
involved. 

 
Tuyên bố sứ mệnh của Giáo Xứ    

Giáo xứ Trái Tim Vẹn Sạch là một gia 
đình Công giáo được mở rộng, và xác 
định bằng tình yêu thương như được mô 
tả trong 1 Cô-rinh-tô 13: 4-8. Tập trung 
vào Lời Chúa và việc làm tông đồ, chúng 
tôi hoạt động như một cộng đồng đức tin 
để hàn gắn sự tan vỡ và thách thức tất cả 
mọi người làm việc một cách tích cực và 
trọn vẹn. Là một giáo xứ nội thành, 
chúng tôi cố gắng tiếp cận với những 
người cô đơn, người nghèo và những 
người không được yêu thương. 

Immaculate Heart of Mary Catholic Church 
2926 North Williams Avenue, Portland, Oregon  97227 

Phone:  (503) 287-3724 Fax:  (503) 287-5011 
E-mail:  immaculateheart_portland@archdpdx.org 

Webpage: www.immaculateheartchurch.archdpdx.org 



Fourth Sunday of Easter             

 

 CHURCH UPDATES 

 

DURING COVID 
  

During the COVID shutdown, our church 
remained very busy with many much-needed 
repairs, replacements, and improvements to our 
campus.  
 

*the church heating system gave out and was 
replaced with new electric units. This system is 
much more efficient and cheaper to run.  
 

*after the summer 116-degree heat experience, 
global warming encouraged us to put in air-
conditioning units. This will allow worship in 
extreme summer weather. 
 

*to protect the church property from illegal 
activity and increase security, our fencing was 
extended from the end of the school to the 
corner of the church. The fence was also 
heightened to deter intruders from climbing 
over. 
 
*a big thank you to Michael Ninh, Bao Pham, 
and Thien Do, for their work with the live 
streaming masses.  Their tireless efforts kept us 
connected to our church worship during COVID 
times.  
 

Since we came back 
A new campaign to repair and replace the stairs 
and handicap ramp is underway. If you would 
like to donate, please note the ramp and stair 
fund on your donation. 
 

*the church camera system is also a part of the 
new campaign. The cameras are long overdue 
for replacement.  Analog to digital.  
 

* Please remember to make your contribution 
to this year’s archbishop’s catholic appeal. 
 

* thank you to all those who assisted in 
preparations for archbishop alexander samples’ 
visit. It was a beautiful mass and great 
conversation followed.  
  

           Please pray for parishioners and friends who 

are sick, recovering or shut-in: 

Celeste Ward, Hoa Tran, Edwina Gonzales, Brian       

Quenton, Robert Wade, Dan & Michele Ticknor, 

Rosetta Schuster. 

  

Congratulations Confirmation Class 

April 29, 2022 

    

Joseph Thien Nhat Do 

Cecilia Desiree Song Huyen Nguyen 

Collette Kayla Thoai Anh Nguyen 

Teresa Katie Ai Nhi Tang 

Joseph David Hoang Anh Tran 

Peter Tyler Anh Dong 

Teresa Jordan Thy Tran 

Francisco Phuoc Pham 

Congratulations First Communion Class 

May 15, 2022 

Andre Minh Hien Doan 

Teresa Phuong Thuy Doan 

Teresa Vivian Thuy An Truong 

Maria Kim Hoang Vu 

Daminh Jonathan Bui 

Giuse Joseph Bui 

Joseph Elena Thuy Nguyen 

Maria Julia Tien Nguyen 

Maria Y Nguyen 

 

Offertory Collection" 
 

Teach us to give and see there is no cost 

 

Envelopes…..…..…..…..…..…….…..$ 557.00        

Loose…..…..…..…..…..….…...……...$ 964.00 
        

Online Giving…..…..…..……….........$ 758.00 

Total…..…..….…..…..…:…………….$ 2,279.00               

 You can also put your offertory commitment on autopay.  

Call the office for further information. 

  

             Please pray for an increase in our offertory 



Chủ Nhật thứ tư Phục sinh 

 

    

Xin cầu nguyện cho những người đang hồi phục, 

ốm đau, hoặc đã qua đời: 

Celeste Ward, Hoa Tran, Edwina Gonzales, 

Brian Quenton, Robert Wade, Dan & Michele 

Ticknor, Rosetta Schuster. 

 

THÔNG TIN HÀNG TUẦN  

  

TRONG KHI HOẠN DỊCH COVID   

Trong thời gian đóng cửa, do đại dịch COVID, nhà xứ 
vẫn liên tục bận rộn với các công trình tu bổ, sửa 
chữa, và cải tiến khuôn viên giáo xứ của chúng ta. 
 

* hệ thống máy sưởi cũ của nhà thờ đã bị hư, và được 
thay mới hoàn toàn. Hệ thống mới này tốt hơn và tiết 
kiệm được nhiều nhiên liệu mỗi tháng. 
 

* sau một vài trải nghiệm trong mùa hè, khi nhiệt độ 
lên cao tới 116 độ, đã khiến ban hành giáo quyết định 
đầu tư vào một hệ thống máy lạnh. Sự quyết định 
này nhằm tạo ra một môi trường tốt, để chúng ta có 
thể đến thánh đường thờ phượng Chúa, một cách 
thoải mái trong những ngày mùa hè khắc nghiệt. 
 

* để tăng cường an ninh cho mọi người, và bảo vệ tài 
sản của giáo xứ, một hàng rào đã được dựng lên 
trước bãi đậu xe, đồng thời các hàng rào xung khuôn 
viên quanh nhà thờ cũng được nâng cao, mục đích để 
ngăn chặn những đột nhập bất hợp pháp từ bên 
ngoài. 
 
* xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Michael Ninh, anh 
Bảo Phạm, và chấu Thiên Đỗ, đã thực hiện chương 
trình phát sóng các thánh lễ trực tuyến. Những nỗ lực 
không mệt mỏi của họ đã giúp tất cả chúng ta, nối kết 
với nhau để thờ phượng Chúa, trong thời gian khó 
khăn nhất của đại dịch COVID 
 

Kể từ khi chúng ta trở lại 
Một công trình mới để sửa chữa và thay thế cầu 
thang và đường dốc dành cho người khuyết tật đang 
được tiến hành. Khi quý vị đóng góp, xin vui lòng viết 
trên ngân phiếu hay bao thư “Dành cho quỹ đường 
dốc và cầu thang”. 
 

* chúng ta cần nâng cấp hệ thống máy chụp hình và 
quay phim an ninh của nhà thờ, vì nó đã bị lỗi thời và 
không còn hiệu nghiệm nữa. 
 

* xin quý vị nhớ đóng góp cho quỹ công giáo của 
tổng giám mục kêu gọi năm nay. 
 

* cảm ơn tất cả những người đã giúp chuẩn bị 
cho chuyến thăm của tổng giám mục Alexander 
Sample. Mọi việc điều tốt đẹp và một buổi hàng 
huyên thân mật sau thánh lễ, 
 

Chúc mừng lớp Thêm Sức 

                                        29 Tháng Tư , 2022 

    

Joseph Thien Nhat Do 

Cecilia Desiree Song Huyen Nguyen 

Collette Kayla Thoai Anh Nguyen 

Teresa Katie Ai Nhi Tang 

Joseph David Hoang Anh Tran 

Peter Tyler Anh Dong 

Teresa Jordan Thy Tran 

Francisco Phuoc Pham 

Chúc mừng Lớp Rước Lễ Lần Đầu 

                                       15 Tháng Năm, 2022 

Andre Minh Hien Doan 

Teresa Phuong Thuy Doan 

Teresa Vivian Thuy An Truong 

Maria Kim Hoang Vu 

Daminh Jonathan Bui 

Giuse Joseph Bui 

Joseph Elena Thuy Nguyen 

Maria Julia Tien Nguyen 

Maria Y Nguyen 

 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

1 Tháng Năm, 2022 

“Xin dạy chúng con biết cho đi mà không cần nhận lại” 

Phong bì  …..…..…..…………….……...… $ 557.00        

Tiền Mặt  …..…..…..………..…...…….......$ 964.00        

Đóng Góp Qua Mạng  .….………….….….$ 758.00     

Tổng Cộng   …..………:…..….…….……..$ 2,279.00  

Quý vị có thể đóng góp trên trang mạng của Giáo Xứ. 

https://immaculateheartchurch.archdpdx.org/ 


