
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 

 

 
        June 12, 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, và được khẳng định 
bằng tình yêu thương như được mô tả 
trong sách 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 mời gọi 
tất cả mọi người làm việc một cách tích 
cực và trọn vẹn. Là một giáo xứ trong 
thành phố, chúng tôi cố gắng tiếp cận với 
những người cô đơn, người nghèo khổ, 
và những người thiếu tình 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 MOST HOLY TRINITY 

 

"Trinity Sunday, the first Sunday after Pentecost, 

was instituted to honor the Most Holy Trinity. The 

early Church did not honor the Trinity by a special 

Office or day. When the Arian heresy was at its 

height, an Office with canticle, responses, a Preface, 

and hymns was composed and recited on Sundays. 

St. Thomas Becket, consecrated Archbishop of 

Canterbury on the Sunday following Pentecost, 

obtained for England the privilege of honoring the 

Holy Trinity. On that day Pope John XXII (1316- 34) 

made this practice universal. 

 

During the Gospel Reading, we heard Jesus say, "I 

still have many things to say to you, but you cannot 

bear them now." From these words, we learn that 

while "Revelation is already complete in Jesus 

Christ, it has not been made completely explicit; it 

remains for Christian faith gradually to grasp its full 

significance over the course of the centuries. 

 

As we are able to grasp the truth, depending on our 

age and our openness to the knowledge and 

understanding of Scriptures, the grace of God shines 

on us according to our need and our desire to grow in 

Christ. Such a grace may be manifested by the Holy 

Spirit who may choose to inspire us, guide us to 

written teachings of the Catholic Church, or possibly 

put on our path a loving teacher who will explain to 

us what we seek to learn for the glory of God. 

 

Take time this week to reflect upon the Blessed 

Trinity. Take any event in your life, be it related to 

your faith, your marriage, your employment, or even 

the birth of a child, and ask yourself the following 

question. "How was the love of God manifested in 

this event through the Blessed Trinity?" "What was 

the role of the Heavenly Father?" "What was the role 

of Jesus?" "What was the role of the Holy Spirit?" 

And when you come to perceive the individual roles 

of each Person of the Blessed Trinity, take a moment 

to thank God for His priceless involvement in this 

event of your life. 
  

       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. 
 

 

Offertory Collection 

May 22, 2022 
 

 

Teach us to give and see there is no cost 
 

Envelopes…..…..…..…..…..…….…..$   530.00        

Loose…..…..…..…..…..….…...……...$  304.00 
        

Online Giving…..…..…..………. ........$  483.00 

Total…..…..….…..…..…:…………….$ 1,317.00                

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

 

Please pray for an increase in our offertory 

 Offertory Collection 

May 29, 2022 
 

 

Teach us to give and see there is no cost 
 

Envelopes…..…..…..…..…..…….…..$   690.00        

Loose…..…..…..…..…..….…...……...$  241.00 
        

Online Giving…..…..…..………. ........$  963.00 

Total…..…..….…..…..…:…………….$ 1,894.00           

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

 

Please pray for an increase in our offertory 

We are encouraged to live out the meaning of our 

Eucharist by serving God’s kingdom community. In 

the first readings, Paul stresses the importance of 

fellowship among Christians and urges the 

Corinthians to give generously to the poor. In the 

gospels, Jesus continues his Sermon on the Mount, 

declaring that Christians are to be characterized 

by a new and different lifestyle with regard to 

almsgiving, prayer, and fasting. 



Lễ Chúa Ba Ngôi 

    

 

Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, là Chủ Nhật đầu tiên, sau lễ 

Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ này được thiết lập để tôn 

kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tuy giáo hội sơ khai không 

có dành ra một ngày nhất định nào để tôn vinh Chúa Ba 

Ngôi. Cho tới khi một nhóm dị giáo Arian được hình thành 

và phát triển tới mức tột đỉnh, thì các bài hát ca vịnh, đối 

đáp, lời dẫn, và các bài thánh ca được soạn và đọc vào các 

ngày Chủ nhật. Thánh Thomas Becket, Tổng Giám mục 

Canterbury được thánh hiến vào ngày Chúa Nhật, sau Lễ 

Hiện Xuống. Đây là một đặc ân dành cho nước Anh, khi họ 

tôn kính Chúa Ba Ngôi, và Đức Giáo Hoàng Gioan XXII 

(1316- 34) đã phổ biến thông lệ này từ ngày đó. 

Trong bài phúc âm, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói: “Thầy 

còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con 

không thể lĩnh hội được”. Từ những lời này, chúng ta học 

được rằng, mặc dù sự mặc khải đã hoàn tất trong Chúa 

Giê-su Kitô, phần còn lại được dành cho các kitô hữu tự 

tìm hiểu trong nhiều thế kỷ sau đó. 

Khi chúng ta có thể hiểu được sự thật, tùy thuộc vào tuổi 

tác, sự cởi mở trong kiến thức và hiểu biết về Kinh Thánh, 

đối với ân điển của Thiên Chúa, tác động trong lòng của 

chúng ta. Thì ân sủng sẽ được biểu lộ từ Chúa Thánh Thần, 

Ngài là Đấng đã chọn chúng ta, để truyền cảm hứng, 

hướng dẫn chúng ta đến những lời giảng dạy của Giáo hội 

Công giáo, hoặc có thể đưa chúng ta đi trên con đường, 

với một người thầy yêu thương, người sẽ giải thích cho 

chúng ta những gì chúng ta cần, để học sự vinh hiển của 

Thiên Chúa. 

Tuần này, hãy dành thời gian để suy ngẫm về Chúa Ba 

Ngôi. Hãy nắm lấy bất kỳ sự kiện nào trong cuộc sống của 

chúng ta, sự kiện liên quan đến đức tin, hôn nhân, công 

ăn việc làm, hoặc thậm chí là, sự ra đời của một đứa trẻ, 

và tự hỏi bản thân câu hỏi sau đây. "Tình yêu của Thiên 

Chúa đã được thể hiện như thế nào trong biến cố này, qua 

Thiên Chúa Ba Ngôi?" "Vai trò của Cha Thiên Chúa là gì?" 

"Vai trò của Chúa Giê-su là gì?" "Vai trò của Chúa Thánh 

Thần là gì?" Và khi chúng ta nhận thức được vai trò cá 

nhân, của mỗi Ngôi vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa, hãy dành 

một chút thời gian để cảm tạ Chúa, vì sự tham gia vô giá 

của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. 

 

 

 

           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. 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

29 Tháng Năm, 2022 

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

 

Phong bì…..…..…..…………….……...… $    690.00        

Tiền Mặt…..…..…..………..…...…….......$    241.00        

Đóng Góp Qua Mạng.….………….….….$    963.00     

Tổng Cộng…..………:…..….….….……..$ 1,894.00  
 

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

https://immaculateheartchurch.archdpdx.org/ 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

22 Tháng Năm, 2022 

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

 

Phong bì…..…..…..…………….……...… $    530.00        

Tiền Mặt…..…..…..………..…...…….......$    304.00        

Đóng Góp Qua Mạng.….………….….….$    483.00     

Tổng Cộng…..………:…..….….….……..$ 1,317.00  
 

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

https://immaculateheartchurch.archdpdx.org/ 

Chúng ta được khuyến khích sống theo ý nghĩa của 

Bí tích Thánh Thể, bằng cách phục vụ cộng đồng, và 

vương quốc của Thiên Chúa. Trong bài đọc một, 

Thánh Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của mối 

thông công giữa các Kitô hữu và kêu gọi tín đồ Cô-

rinh-tô làm việc quảng đại giúp đỡ người nghèo. 

Trong bài phúc âm, Chúa Giê-su tiếp tục Bài giảng 

của Ngài trên núi, tuyên bố rằng đặc điểm của người 

Kitô hữu là có một lối sống mới và khác, mà được 

liên kết với bố thí, cầu nguyện, và ăn chay. 
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