
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 29, 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 



THE ASCENSION OF THE LORD 

 

 NOT THE END OF THE WORLD 
 

During times of crisis, it has been easy to 

find Christians proclaiming that the end is 

near. Their motivation might be good, but 

their theology is not. In today’s first reading, 

we hear Jesus replying to the disciples, “It is 

not for you to know the times or periods that 

the Father has sent by his own authority.” 

When Christians imagine that a given 

natural disaster, or plague is a sign of the 

end, they are usually trying to motivate other 

Christians to action. But Jesus’ words show 

us the problem with this way of thinking. If 

it takes the end of the world to motivate us, 

maybe we haven’t really heard the gospel 

yet. Jesus continues: “But you will receive 

power when the Holy Spirit comes upon 

you, and you will be my witnesses…to the 

ends of the earth.” Jesus contrasts the 

equipping of the disciples for worldwide 

mission with their desire for details about 

the end. In other words, what you would do 

to preach the gospel today if you knew the 

world would end tomorrow is what you 

should be doing anyway! 
Brett Salkeld 

Living with Christ 
  
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Offertory Collection 

May 22, 2022 
 

 

Teach us to give and see there is no cost 
 

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

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

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

Total…..…..….…..…..…:…………….$   
             

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

 

Please pray for an increase in our offertory 

  

 

Congratulations! on your 

First Communion 
                                        MAY 15, 2022 

 

       Please pray for parishioners and friends 

who are sick, recovering, or shut in: 

Celeste Ward, Edwina Gonzales, Brian Quenton, 

Robert Wade, Dan & Michele Ticknor, Rosetta 

Schuster, the Mother of Celeste Ward. 
 

Please pray for the Souls of our dearly 

departed and their families: 

Myrtle Faye Prior – Mother of Mona McBride 

Anne Hughes – Sister of Francis McBride 

Finding Peace During Conflict and 
Anxiety   

 

"Sometimes, it feels like the world is full 
of chaos, confusion, conflict. Enemies 

seem to be multiplying. Trouble always 
seems to be coming our way. Our fears, 

our anxieties, our uncertainties, they can 
be debilitating. How should a Christian 
respond? The answer is simple, run to 

Jesus." 
 

JESUS CHANGES EVERYTHING 
Archbishop Alexander Sample 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JtOJQnPuK0I 

 

St. Vincent de Paul/Emergency Services 
needs volunteers: 
 

Shelve Stockers              Food distribution 
Food pick-up                  Assistant Pantry Manager 

 

Phone 503-287-3724, if you can lend a hand. 

This 

“By nature, each one of us is enclosed in 

our own personality, but supernaturally, we 

are all one. We are made one body in 

Christ, because we are nourished by one 

flesh. As Christ is indivisible we are all one 

in Him.                           St Cyril of Alexandria 

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://www.sanosansar.org/2013/05/call-for-volunteers-eco-song-competition-2013/


Lễ Thăng Thiên 

    

 

  

KHÔNG PHẢI LÀ NGÀY TẬN THẾ 
Trong thời kỳ khủng hoảng, thông thường những 
người tin vào Chúa sẽ dễ dàng nghĩ ngày tận thế 
đã gần kề. Những suy nghĩ này có thể là một động 
lực tốt, nhưng không hẳn, thích hợp với thần học. 
Trong bài đọc một của ngày hôm nay, chúng ta 
nghe thấy Chúa Giê-su trả lời với các môn đồ 
rằng: “Các con không biết khi nào, con người sẽ 
đến”. 
Nhiều người Kitô hữu nghĩ rằng, những thiên tai 
hay đại dịch là dấu hiệu của sự kết thúc. Những 
lúc này, họ thường cố gắng thúc đẩy lẫn nhau để 
làm một cái gì đó. Nhưng Chúa Giê-su cảnh báo 
chúng ta về lối suy nghĩ này. Nếu ngày tận thế là 
một cách duy nhất, để tác động chúng ta, thì 
chúng ta chưa hiểu thấu được, những thông điệp 
từ trong bài phúc âm. Chúa Giê-su nói tiếp: 
"Nhưng các con sẽ được lãnh nhận hồng ân, của 
Chúa Thánh Thần, xuống trên các con, và các con 
sẽ là nhân chứng của thầy ... cho đến ngày tận 
cùng của trái đất." Chúa Giê-su dùng phương 
pháp đối lập, để trang bị cho các tông đồ, để giúp 
họ tự được mong muốn, đi rao giảng trên toàn 
thế giới, về ngày tận thế. Nói cách khác, tâm lý 
chung của con người là, chúng ta sẽ hăng say và 
nỗ lực hơn, khi đi rao giảng tin mừng, nếu chúng 
ta nghĩ, ngày mai sẽ là ngày tận thế! 

Brett Salkeld 
Sống với Chúa Kitô 

 

 

 

           Xin cầu nguyện cho những người đang 

hồi phục hay đang đau ốm: 

Celeste Ward, Edwina Gonzales, Brian Quenton, 

Robert Wade, Dan & Michele Ticknor, Rosetta 

Schuster, the Mother of Celeste Ward. 
 

Xin cầu nguyện cho những linh hồn đã qua đời 

Myrtle Faye Prior – Mẹ của Mona McBride 

Anne Hughes – Chị của Francis McBride 

Chúc mừng Lớp Rước Lễ Lần Đầu                                               
MAY 15, 2020 

 

Tìm kiếm sự bình an, trong xung 

đột, và lo lắng 
 

"Đôi khi, chúng ta cảm thấy thế giới đầy 
hỗn loạn, lộn xộn, và xung đột. Kẻ thù 

dường như đang sinh sôi nảy nở. Rắc rối 

dường như luôn ập đến với chúng ta. Nỗi 
sợ hãi, lo lắng, và sự bất ổn, có thể khiến 

chúng ta bị suy nhược. Là một người Kitô 
hữu, chúng ta nên phải phản ứng ra sao, 

trong những lúc này? Câu trả lời rất đơn 
giản, hãy chạy đến với Chúa Giê-su." 

 

CHÚA GIÊSU SẼ THAY ĐỔI MỌI SỰ 
Đức Tổng Giám mục Alexander Sample 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JtOJQnPuK0I 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

22 Tháng Năm, 2022 

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

 

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

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

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

Tổng Cộng   …..………:…..….…….……..$   
 

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

https://immaculateheartchurch.archdpdx.org/ 

“Về bản chất, mỗi người trong chúng ta, đều 

được bao bọc trong nhân cách của riêng mình, 

nhưng về mặt siêu nhiên, tất cả chúng ta đều là 

một. Chúng ta được làm nên trong một thân 

thể, trong Chúa Kitô, bởi vì chúng ta được nuôi 

dưỡng bởi một xác thịt. Như Đấng Kitô, không 

thể phân chia được, và tất cả chúng ta, đều là 

một trong Ngài.  

                         Thánh Cyril của Alexandria 

St. Vincent de Paul / Dịch vụ khẩn cấp, 

đang cần thiện nguyện viên: 

 

 

Quản lý thức ăn              Phân phối thực phẩm 

Nhận thức ăn                  Trợ lý Giám đốc 

 

Xin 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!                          

This 

Xin chúc mừng! Ngày Xưng Tội 

Rước Lễ Lần Đầu! 
                         Ngày 15 tháng 5 năm 2022 

 

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://www.sanosansar.org/2013/05/call-for-volunteers-eco-song-competition-2013/

