
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 

 

 
        July 03, 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 



FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

 

       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, Anthony McCuller. 
 

If you know of someone that needs prayer, 

please phone the office with there name.  

 

Last week we saw in Luke’s Gospel people coming 

to join Jesus. This week we see Jesus sending them 

off two by two on mission as “advance men.”. He 

sent disciples ahead of him to announce the Good 

News; he will not be far behind. Two by two 

affords some protection on the dangerous, ancient 

roads; it was also Jewish custom to believe 

testimony based on the witness of two people.      
 

“Sending” has been the story of Christianity from 

the beginning. Jesus was sent by the Father. 

Disciples were sent forth by Jesus in today’s 

Gospel. Jesus’ instructions are not detailed on what 

they are to say. Instructions on how they are to 

conduct themselves are more detailed than what 

they are to say. They are to travel light - they are 

not vacationers.  They are not to lose time with 

lengthy, oriental greetings. They are not to upgrade 

their lodging.  In a word, they are to be single- 

minded. 
 
 

We stand in this same tradition. This was actually 

the beginning of Christian “tradition,” literally 

“handing on.” In our day we are in the midst of 

change in the process of handing on the story of 

Jesus. As the number of priests, brothers, and 

sisters, who have been the professional “handers 

on,” diminishes, it is the laity who are playing an 

increasing role as the second Vatican Council 

urged. The role of the laity in celebrating Eucharist 

has passed from being observers to being active 

participants: lectors, Eucharistic ministers, ministers 

of hospitality, ministers of music. The focus of 

teaching both in the parish as catechists and RCIA 

team members and in the home is increasing. 
  

The joy of ministering, the joy of cooperating with 

God in helping others in the building of the 

kingdom. The reflective life was worth living. 

The words of a non-Christian, Rabindranath 

Tagore speaks to this: 
 

“I slept and dreamt life was a joy. 

I awoke and saw life was service. 

I acted and behold service is joy.” 
 

“The seventy returned with joy…” We are each 

called to a life of discipleship. The “tradition,” the 

“handing on” of what Jesus taught and what Jesus 

did needs to be passed on.  How we do that is the 

question the Gospel asks us this day. 
 

                             Oblates of St. Francis de Sales 

 

 

 

 

                            

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. 

May God bless your 

 4th of July  

with peace, joy, family, food and 

safety. 
 

      HAPPY FOURTH OF 

JULY! 

 

 

Pope Francis: Abortion is Homicide 
  

In particular, I have had occasion to return to the 

subject of abortion recently. You know that I am 

very clear about this: it is a homicide and it is 

not licit to become an accomplice. Having said 

that, our duty is to be close to people, our 

positive duty: to be close to situations, especially 

women, so that they do not come to think of the 

abortion solution, because in reality it is not the 

solution. – Pope Francis address to Italian 

Society of Hospital Pharmacy and 

Pharmaceutical Services, October 14, 2021 
 



CHỦ NHẬT XIV MÙA THƯỜNG NIÊN 

    

       Xin cầu nguyện cho những người đang hồi phục, 

ốm đau, hoặc đã qua đời: 

Celeste Ward, Edwina Gonzales, Brian Quenton, 

Robert Wade, Dan & Michele Ticknor, Rosetta 

Schuster, Anthony McCuller. 
 

Nếu biết quý vị biết ai cần được cầu nguyện, xin vui 
lòng gọi báo cho văn phòng của Giáo Xứ. 

 

 

Tuần trước, theo tin Mừng của thánh Lu-ca, có đám đông 

tới gặp Chúa Giêsu. Tuần này chúng ta thấy Chúa Giêsu 

gửi các môn đệ đi, từng hai người một, trong nhiệm vụ là 

"những người dấn thân". Ngài sai các môn đệ đi trước để 

loan báo Tin Mừng, và Ngài đi theo họ gần đó. Bởi vì 

đường xa hiểm trở, họ cần hai người đi chung với nhau. 

Hơn nữa, trong phong tục của người Do Thái, lúc nào 

cũng dựa vào hai người để làm chứng về một việc gì đó.      

 

"Sai đi" là một ngôn từ, từ thủa sơ sinh của Kitô giáo. 

Chúa Giêsu được sai đến từ Chúa Cha. Trong bài phúc âm 

ngày hôm nay, các môn đệ được Chúa Giêsu sai đi rao 

giảng Tin Mừng. Chúa Giêsu không những chỉ dẫn các 

môn đệ một cách rất tỷ mỉ, thậm chí Ngài còn chỉ họ tỷ 

mỉ hơn cả những gì họ cần biết tới. Họ phải ra đi một cách 

gọn gàng, vì họ không phải là người đi du lịch.  Họ không 

được làm việc mất thời gian, và tránh chào hỏi người 

khác, khi không cần thiết. Họ không được nghỉ đêm trong 

những quán trọ cao cấp. Nói cách khác, họ phải sống một 

cách thinh lặng và thanh bần. 

 

Chúng ta cũng dang sống trong truyền thống này. Đây 

chính thức là sự khởi đầu của "truyền thống" Kitô giáo, 

theo nghĩa đen có nghĩa là "bàn giao". Trong thời đại của 

chúng ta ngày nay, chúng ta đang tiếp tục quá trình rao 

truyền tin mừng của Chúa Giêsu. Với thời gian, tuy các 

linh mục, các tu sĩ nam nữ, là những người đã được huấn 

luyện chuyên nhiệp, để phát triển giáo hội, nhưng số 

lượng của ơn kêu gọi lại bị giảm dần đi. Thay vào đó, 

chính giáo dân là những người đang đóng một vai trò quan 

trọng, trong việc gia tăng dân số của giáo hội, đúng như 

lời kêu gọi của Công đồng Vatican thứ hai. Vai trò của 

giáo dân trong việc cử hành Thánh Thể ngày nay là,  

những giáo dân bình thường, trở thành những người thừa 

tác viên tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau: họ đã trở 

thành các giảng viên, phục vụ Thánh Thể, phục vụ giáo 

dân, và các ca đoàn. Các chương trình giảng dạy giáo lý 

tại các giáo xứ và tân tòng tại nhà, đang được gia tăng. 

 

Đam mê trong phục vụ, đam mê được hợp tác với Thiên 

Chúa trong việc làm tông đồ, để xây dựng vương quốc 

nước trời. Phản ảnh của cuộc sống làm việc tông đồ quả 

là vô giá. Giống như một người ngoại đạo tên là 

Rabindranath Tagore đã nói: 

 

"Tôi ngủ và mơ thấy cuộc sống thật là thú vị. 

Tôi thức dậy và thấy được cuộc sống là phục vụ. 

Tôi đã phục vụ và tìm thấy niềm vui." 

 

"Bảy mươi người trở về với niềm vui..." Mỗi một người 

trong chúng ta điều được kêu gọi để làm việc tông đồ. 

"Truyền thống", "bàn giao" là những gì Chúa Giêsu đã 

dạy và cũng là những gì Chúa Giêsu đã làm và cần phải  

 

được truyền lại.  Làm thế nào để chúng ta có thể làm được 

điều đó? Đây là câu hỏi mà bài Phúc Âm hỏi chúng ta 

ngày hôm nay. 

 

                            Mẫu gương của Thánh Francis de Sales  

Đức Thánh Cha Phanxicô: Phá thai là giết người 

Đặc biệt trong thời gian gần đây, tôi đã có dịp quay trở 

lại chủ đề phá thai. Anh chị em biết rằng, tôi rất rõ ràng 

về điều này: phá thai là giết người và việc làm này 

hoàn toàn không xứng đáng, kiến chúng ta trở thành 

những kẻ đồng phạm. Với dòng tư tưởng trên, bổn 

phận của chúng ta là gần gũi với mọi người, và nghĩa 

vụ tích cực của chúng ta là: gần gũi với tất cả mọi hoàn 

cảnh, đặc biệt là những phụ nữ, để họ không phải nghĩ 

đến giải pháp phá thai. Trên thực tế, nó không phải 

thực sự là giải pháp. - Đức Thánh Cha Phanxicô phát 

biểu trước Hiệp hội Dược phẩm Y Tế và Dịch vụ Dược 

phẩm của nước Ý, vào ngày 14 tháng 10 năm 2021 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành 

cho anh chị em trong Ngày 04 tháng 

7, 

Được bình an, vui vẻ, dùng ẩm thực 

với gia đình, và được an toàn. 

      CHÚC MỪNG NGÀY ĐỘC 

LẬP! 


