
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 19, 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 



Most Holy Body and Blood of Christ 

 

Today, the church celebrates the Eucharist in a 

manner second only to Holy Thursday on this 

superfeast – called “the solemnity of the Body and 

Blood of Christ.” The feast is also known as Corpus 

Christi. 

in this year of Luke Gospel account of the feeding of 

the 5000. It is closely associated with Eucharist in the 

images it conjures - take, look up to heaven, bless, 

break, give, eat – as related in Jerusalem and 

Emmaus. 

Food is a critically important, human concern.  We 

project that food must be most precious to God. An 

unblemished lamb was the best of food, therefore, the 

greatest gift-sacrifice. 

The prophet Micah introduced change in our gift-

giving to our God. “What shall I give to the Lord?” 

Micah asks, he answers: “To do justice, and to love 

kindness, and to walk humbly.” He introduces the 

gift of giving our best-in-relating-to-others. 

We heard today that Jesus responded to the human 

need for food. He first had the people sit in groups of 

50.  He did not separate his listeners by gender, class, 

or wealth. Unsegregated groups were unheard of in 

Jesus’ day.  

He used what was available, a boy’s few fish and 

loaves of bread, as John tells us in his Gospel.  We 

do not hear any details as to “how” it happened. In 

his teaching the people, Jesus gave what he had 

received from his Father, words of loving 

relationship. As we know, Jesus was so different in 

what he said and in what he did that Jewish leaders 

sought to take his life. It was “expedient that one man 

dies”, so that they could go on with life as usual. 

Later, they succeeded. Jesus’ giving his loving words 

and loving actions was what led to jealousy and his 

death for his gift of self and the Father. 

Like Micah, we can ask, “What shall I give to the 

Lord?” Our answer is the same as Micah’s.  We offer 

our selves to our God. Jesus used only what was 

available in terms of a few loaves and fishes, and that 

was more than enough. We give ourselves, just as we 

are in our effort in “doing justice, loving kindness 

and walking humbly”. 

Some think that because they do not do those things 

to their own satisfaction, their gift is unworthy. It is 

not. We need to remind ourselves over and over that 

god does not love us because we are good, but 

because God is good. This is the direct opposite of 

how the world judges with its conditional love. We 

do what we can with what we have. God loves us just 

as we are. That is his gift of unconditional love. Just 

as everyone sat in the group of 50, each – regardless 

of what they thought of themselves – and received 

God’s gift of bread unconditionally. Each of us 

receives the gift of God’s love in Eucharist. We 

respond in loving relationship – in acting justly, 

loving kindly, and walking humbly. 

 

 
  

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. 

 

“Lord, my heart is before you. I try, but by 
myself I can do nothing. Do what I cannot! 
Admit me to the inner room of your love. I ask, 
I seek, I Knock. You have made me seek, make 
me receive. You have enabled me to seek, 
enable me to find.  
You have taught me to knock,  
Open to my knock. Amen.” 

                                St. Anselm of Canterbury 

 

Happy Father’s Day! 

 

Lord, we pray for all Fathers today. We pray that 
you would raise them up to be mighty men, 
godly men, in this generation, those who would 
know and honor you with their entire lives. We 
pray that they would stand firm in the faith, 
walk wisely, and follow hard after you. May they 
grow in their love and passion for you, for their 
families, and in the calling to follow you above 
all else. Thank you for dads who fight for their 
families, who do battle in prayer over those they 
love. 
We remember fathers, grandfather, and great 
grandfathers who are no longer with us but who 
live forever in our memory and nourish us with 
their love. 
Bless them and may they rest in peace. Amen. 
 

We thank you Heavenly Father for your 

unconditional Love! 
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Lễ Mình Máu Thánh Chúa 

    

 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa là ngày lễ quan trọng thứ nhì của 

Giáo Hội công giáo, sau ngày Lễ Thứ Năm tuần thánh. Lễ Mình 

Máu Thánh Chúa còn được gọi là, “The solemnity of the Body 

and Blood of Christ hay Corpus Christi.” 

Theo Tin Mừng của Thánh Luca, Ngài tường thuật về việc Chúa 

Giê-su hóa bánh ra nhiều cho 5000 ngàn người ăn. Phép lạ bánh 

hóa nhiều được kết hợp chặt chẽ với Bí tích Thánh Thể. Việc 

Chúa Giê-su nhìn lên trời, cầm lấy bánh, bẻ ra, chúc lành, và 

chia cho môn đệ, gợi ý đến sự kiện liên quan tới thành 

Giêrusalem và làng Em-mau. 

Thực phẩm là một trong những mối quan tâm cực kỳ quan trọng 

của con người, và vì điều này chúng ta liên tưởng tới thực phẩm 

cũng là một nguồn quý giá nhất, đối với Thiên Chúa. Từ đó, con 

cừu non được chọn làm vật hiến tế lớn và tốt nhất, vì nó được 

coi là món ăn ngon nhất. 

Tiên tri Micah đã giới thiệu cho chúng ta một cách hiến tế tốt 

nhất để dâng quà cho Thiên Chúa. Ngài hỏi "Tôi sẽ dâng gì cho 

Chúa?" và Ngài trả lời: "Để thực thi công lý, yêu thương, nhân 

từ, và sống một cuộc sống khiêm nhường." hay sống một cuộc 

sống thật tốt. 

Hôm nay chúng ta nghe biết, Chúa Giê-su đã đáp ứng nhu cầu 

lương thực của dân chúng. Đầu tiên, Ngài chia mọi người ra 

ngồi theo 50 người một nhóm. Ngài không chia nhóm theo giới 

tính, giai cấp, hay giàu nghèo. Vào thời của Chúa Giê-su, việc 

bình đẳng nhân quyền nêu trên khi chia nhóm, thì chưa từng 

được nghe đến. 

Ngài làm phép lạ dựa trên những gì đã có sẵn, vài con cá và vài 

ổ bánh mì từ một cậu bé. Dựa theo Tin Mừng của Thánh Gioan, 

chúng ta không nghe thấy Ngài đề cập đến bất kỳ một chi tiết 

về "cách nào" Chúa Giê-su đã làm được phép lạ. Khi giảng dạy 

cho dân chúng, Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta những gì ngài 

đã nhận được từ nơi Cha của ngài, đó là những ngôn từ của tình 

yêu thương đối với con người. Như chúng ta biết, Chúa Giê-su 

rất khác biệt trong những gì Ngài nói, và những gì ngài làm. 

Khác biệt đến nỗi, các nhà lãnh đạo Do Thái đã tìm cách giết 

ngài. Vì họ cho rằng "điều cần thiết là Ngài phải chết", để họ có 

được một cuộc sống bình thường, và họ đã thành công. Việc 

Chúa Giê-su ban ra những lời nói và làm những việc dựa trên 

tình yêu thương, đã dẫn đến sự ghen tị, và món quà trọng thưởng 

cho những việc Ngài và Cha của Ngài làm, là cái chết của Ngài 

trên thập giá. 

Giống như tiên tri Micah nói, chúng ta có thể tự hỏi, "Tôi sẽ 

dâng gì cho Chúa?" Câu trả lời của chúng ta cũng giống như 

câu trả lời của Micah là, chúng ta dâng hiến bản thân của chúng 

ta cho Thiên Chúa. Chúa Giê-su chỉ dùng những gì đã có sẵn, 

vài ổ bánh mì và vài con cá, và như vậy là quá đủ. Chúng ta 

cống hiến chính mình, trong khi chúng ta đang nỗ lực “thực thi 

công lý, nhân ái, và sống một cách khiêm tốn”.  

Một số người cho rằng, vì họ không làm những điều nêu trên 

một cách triệt để, do đó họ nghĩ, những cống hiến của họ không 

được xứng đáng. Suy nghĩ này không đúng. Chúng ta cần luôn 

tự nhắc chúng ta rằng, Chúa không yêu chúng ta, vì chúng ta 

tốt, nhưng Ngài yêu thương chúng ta vì Ngài là Đấng tốt lành. 

Điều này hoàn toàn trái ngược với cách thế giới đánh giá tình 

yêu, dựa trên nhiều điều kiện nhất định của nó. Ngược lại Thiên 

Chúa chí công và quảng đại, Ngài luôn yêu thương chúng ta vô 

điều kiện. Do đó, chúng ta nên làm những gì tất cả có thể, với  

 

 

tất cả những gì chúng ta có. Đây là món quà tình yêu tột đỉnh 

của Ngài dành cho chúng ta. Cũng giống như mỗi một người 

ngồi trong nhóm 50 người xưa - bất kể họ nghĩ họ là ai – điều 

được nhận bánh của Ngài một cách vô điều kiện. Mỗi người 

trong chúng ta đều nhận được món quà tình yêu của Thiên 

Chúa, trong Bí tích Thánh Thể. Chúng ta cần đáp lại lòng yêu 

thương đó, trong mối quan hệ của chúng ta với tha nhân - bằng 

hành động công bình, yêu thương, tử tế, và sống khiêm nhường. 

  

“Lạy Chúa, con quỳ đây trước mặt Ngài. Con cố gắng, nhưng 
một mình con không làm được gì. Con đang làm những gì mà 
con không thể làm! 
 
Xin hãy cho con sống trong tình yêu của Chúa. Con xin, con 
tìm kiếm, và con gõ cửa. Chúa đã khiến con tìm kiếm, lãnh 
nhận. Chúa đã cho phép con tìm kiếm, đã cho phép con tìm 
thấy. 
Chúa đã dạy con biết cách gõ cửa,  
Xin Chúa mở cửa cho con. Amen. ”                                 

Thánh Anselm of Canterbury 

 
Chúc Mừng ngày Lễ Hiền phụ! 

Lạy Chúa, hôm nay chúng con cầu nguyện cho tất cả 

các người Cha của chúng con. Xin cho các hiền phụ  

trở thành những người đàn ông đầy bản lãnh, những 

người đàn ông đạo đức, trong thế hệ này. Cũng xin 

cho họ được biết và tôn kính Chúa trong suốt cuộc đời 

của họ. Chúng con cầu xin cho họ được đứng vững 

trong đức tin, biết khôn ngoan và can trường theo 

Chúa. Cầu xin cho họ được trưởng thành trong tình 

yêu để yêu mến Chúa, yêu thương gia đình của họ, và 

theo đuổi ơn kêu gọi của Chúa cho đến cùng.  Xin cảm 

ơn cha đã chiến đấu cho gia đình của chúng ta, cha là 

những người đã và đang quật cường chiến đấu trong 

lời cầu nguyện cho chúng con. 

Chúng con cũng nhớ đến các người cha, các ông và 

các ông cố đã ra đi trước chúng con, nhưng vẫn tiếp 

tục thương yêu và sống mãi trong ký ức của chúng 

con. 

Xin Chúa chúc phúc cho họ và cầu mong họ được yên 

nghỉ ngàn thu. Amen. 

Chúng con cảm ơn Chúa là người Cha trên trời, luôn 

hằng yêu thương chúng con vô bờ bến! 
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