
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 22, 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 



Sixth Sunday of Easter             

 

This 

The Supreme Court case of Dobbs v. 

Jackson Women’s Health Organization 
  

Following the Leak of a draft opinion in the 

Supreme Court case of Dobbs v. Jackson 

Women’s Health Organization, Archbishop 

William E. Lori of Baltimore, chairman of the 

U.S. Conference of Catholic Bishops’ 

(USCCB) Committee on Pro-Life Activities 

on May 4th issued the following call to prayer:  

 “As Catholics, we care about every unborn 

child and every mother. Our Church has 

consistently witnessed in word and deed that 

life begins at the moment of conception. As 

the bishops shared in our statement Standing 

with Moms in Need: we pledge ‘to redouble 

our efforts to accompany women and couples 

who are facing unexpected or difficult 

pregnancies, and during the early years of 

parenthood, offering them loving and 

compassionate care through initiatives such as 

Walking with Moms in Need and countless 

others.’  

“At the same time, as we await the Court’s 

decision, we urge everyone to intensify their 

prayer and fasting that the final decision of the 

Court will bring about the reversal of Roe and 

Casey.  

“We hope and pray for a change in our laws 

and stand ready to help all pregnant women in 

need in each of our communities.  

“Our Lady of Guadalupe, pray for us and 

guide us.”  

Pope to Pro-life Movement: Protect Life 

with Courage!  

Pope Francis said the following to the Italian 

Pro-life Movement: "I remember once, a long 

time ago, I participated in a conference with 

doctors. After the conference I greeted them 

and while I spoke to them, one of them called 

me to one side. He had a package and he said 

to me, 'Father, I want to leave this with you. 

These are the instruments I have used to carry 

out abortions. I have encountered the Lord and 

repented, and now I fight for life'. He gave me 

all those instruments. Let us pray for this good 

man…Every Christian has the responsibility 

of this witness to the Gospel: to protect life 

with courage and love in all its phases. I 

encourage you to do this, always with an 

attitude of closeness and proximity, so that 

every woman feels considered as a person, 

listened to, welcomed and accompanied". 

(April 11, 2014) CatholicPhilly.com  

Also on the 25th Anniversary of Evangelium 

Vitae on March 25, 2020 Pope Francis insisted 

that:  

“[E]very human life, unique and unrepeatable, 

has value in and of itself; it is of inestimable 

value. This must always be proclaimed anew 

with the courage of the Word and the courage 

of actions. It calls us to solidarity and fraternal 

love for the great human family and for each 

of its members.” USCCB 
………………………………………………………………………………… 

 

URGENT! 
 

St. Vincent de Paul/Emergency Services 
Is in need of volunteers: 
 

1. Shelve Stockers 
2. Food pick-up 
3. Food distribution 
4. Assistant Pantry Manager 

 

Please contact the church office at 
503-287-3724, if you can lend a hand. 
Thank you! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Offertory Collection 

May 15, 2022 
 

 

Teach us to give and see there is no cost 
 

Envelopes…..…..…..…..…..…….…..$    660.00        
Loose…..…..…..…..…..….…...……...$   796.00 
        

Online Giving…..…..…..………. ........$   423.00 
Total…..…..….…..…..…:…………….$ 1,879.00         
    

You can also put your offertory commitment on 
autopay. Call the office for further information. 

 

Please pray for an increase in our offertory 

  

 

Name Correction – First Communion 

Teresa Vivian Truong 

https://www.sanosansar.org/2013/05/call-for-volunteers-eco-song-competition-2013/
https://www.sanosansar.org/2013/05/call-for-volunteers-eco-song-competition-2013/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Chủ Nhật thứ Sáu Phục sinh 

 

    

This 

 Phiên Tòa án Tối cao của Dobbs v. Jackson Tổ 

chức Y tế Phụ nữ 

  

Sau vụ rò rỉ thông tin trong vụ kiện Của Tòa án Tối 

cao về Tổ chức Sức khỏe Phụ nữ Dobbs v. Jackson, 

Đức Tổng Giám mục William E. Lori của Baltimore, 

Chủ tịch Ủy ban Các hoạt động Pro-Life của Hội 

đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) vào 

ngày 4 tháng 5 đã đưa ra lời kêu gọi sự cầu nguyện 

sau đây: "Là người Công giáo, chúng ta quan tâm đến 

tất cả những đứa trẻ chưa sinh ra và các bà mẹ. Giáo 

hội của chúng ta đã liên tục chứng kiến bằng lời nói 

và hành động về cuộc sống bắt đầu tại thời điểm thụ 

thai. Như các giám mục đã chia sẻ trong tuyên bố, 

các bà mẹ cần sự giúp đỡ của chúng ta trong việc 

"tăng cường nỗ lực để đồng hành với các phụ nữ và 

các cặp vợ chồng đang phải đối mặt với những khó 

khăn bất ngờ trong thời gian mang thai, và trong 

những năm bắt đầu khi làm cha mẹ, họ cần sự chăm 

sóc, yêu thương, và được quan tâm. Một vài sáng 

kiến như vichương trình Đi bộ với các bà mẹ 

(Walking with Moms in Need) và nhiều chương trình 

khác. 

 

"Đồng thời, trong khi chờ đợi quyết định của Tòa án, 

chúng tôi kêu gọi mọi người tăng cường việc ăn chay 

và cầu nguyện cho quyết định của Tòa án sẽ mang lại 

sự tốt đẹp cho Roe và Casey.  

 

"Chúng ta cầu nguyện và hy vọng luật pháp được 

thay đổi và sẵn sàng giúp đỡ tất cả những phụ nữ 

đang mang thai, hoặc những người có nhu cầu trong 

mỗi cộng đồng của chúng ta.  

 

"Xin Đức Mẹ Guadalupe, hãy cầu bầu và hướng dẫn 

chúng con."  

 

Đức Thánh Cha trong phong trào ủng hộ sự sống 

(Pro-life Movement): Bảo vệ cuộc sống với lòng 

can đảm!  

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như sau với người 

dân Ý, trong phong trào ủng hộ sự sống: "Tôi nhớ 

một lần, một thời gian dài trước đây, tôi đã tham gia 

một hội nghị với các bác sĩ. Sau hội nghị, tôi chào họ 

và trong khi tôi nói chuyện với họ, thì có một vài 

người kéo tôi sang một bên và trao cho tôi một gói 

đồ. Ông ta nói với tôi: 'Thưa cha, con muốn để lại cái 

này với cha. Đây là những công cụ con đã sử dụng 

vào việc phá thai. Con đã gặp Chúa và ăn năn tội của 

con, và bây giờ con chiến đấu cho sự sống. Chúng ta 

hãy cầu nguyện cho người đàn ông tốt bụng này... 

Mỗi người Kitô hữu chúng ta đều có trách nhiệm làm 

chứng việc này cho Tin Mừng: bảo vệ cuộc sống 

bằng lòng can đảm và tình yêu trong tất cả mọi hoàn 

cảnh. Tôi khuyến khích anh chị em làm điều này, 

luôn luôn sống với một thái độ gần gũi, để mọi phụ 

nữ cảm thấy được, họ cũng là con người, và họ được 

lắng nghe, chào đón và đồng hành. (Ngày 11 tháng 4 

năm 2014) CatholicPhilly.com  

 

Cũng trong dịp kỷ niệm 25 năm Evangelium Vitae 

vào ngày 25 tháng 3 năm 2020, Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô nhấn mạnh rằng: “Mỗi một người trong 

chúng ta, được tạo ra khác nhau và đặc biệt. Không ai 

hoàn toàn giống ai cả, tuy nhiên mỗi cá nhân đều có 

nét độc đáo và giá trị vô giá của họ. Điều này phải 

luôn luôn được tuyên bố với sự can đảm của lời nói 

và hành động. Nó đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết 

trong tình yêu thương của một đại gia đình của loài 

người.” USCCB 

………………………………………………………………………………… 

 

Khẩn Cấp! 

St. Vincent de Paul / Dịch vụ khẩn cấp 
cần tình nguyện viên: 
 
1. Nhận thức ăn 
2. Quản lý thức ăn 
3. Phân phối thực phẩm 
4. Trợ lý Giám đốc 
 
Vui lòng liên lạc với văn phòng giáo xứ tại 
503-287-3724, nếu anh chị em có thể giúp đỡ các 
dịch vụ nêu trên. 
Cảm ơn quý anh chị em! 
 
 

  

 

 

 

Chỉnh sửa lỗi in trên bài thông tin tuần trước– 
Rước lễ lần đầu 

Teresa Vivian Truong 

 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

15 Tháng Năm, 2022 

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

 

Phong bì  …..…..…..…………….……...$    660.00        

Tiền Mặt …..…..…..………..…...……....$    796.00        

Đóng Góp Qua Mạng .….………..….….$    423.00     

Tổng Cộng .…..………:…..….……..…..$ 1,879.00  
 

Quý vị có thể đóng góp trên trang mạng của Giáo 

Xứ. https://immaculateheartchurch.archdpdx.org/ 

https://www.sanosansar.org/2013/05/call-for-volunteers-eco-song-competition-2013/
https://www.sanosansar.org/2013/05/call-for-volunteers-eco-song-competition-2013/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

