
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 10, 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 



FIFTHTEENTH 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, Anthony Benjamin, 

Josephine Valero.. 
 

If you know of someone that needs prayer, 

please phone the office with there name.  

 

A man is walking down the street and is approached 

by someone who appears unwashed, with soiled and 

tattered clothes, and smells of alcohol. The man 

gives the person the title of “homeless” in his mind. 

The homeless man is clutching a cardboard sign 

with his unfortunate circumstances scrawled in 

thick black marker. His entire life is reduced to a 

couple of sad sentences and a plea for help. With 

red, weary eyes, the homeless man looks at the man 

and asks, “Can you please spare some change?” 
 

Now, the man has a decision to make. He has 

money in his pocket. Maybe it is not a lot of money. 

However, he knows that he has more than the 

homeless man, whose entirety of possessions are 

stuffed into plastic shopping bags at his feet. Should 

the man give the homeless man something, knowing 

that he could spend that money on booze? Won’t 

that be making his problems worse? Will he be 

crippling the homeless man by making him 

dependent on charity instead of on hard work? Or, 

by not giving him money, is the man depriving a 

fellow human being in need of a warm meal to eat? 

Isn’t the man, who believes himself to be a 

Christian, supposed to help the poor? But, when do 

the needs of the poor encroach upon the man’s 

personal needs? Maybe the problem is that the 

smallest bill the man has is a $20. Does he really 

want to give $20 to a stranger? He absently wonders 

if it is rude and selfish to ask a person wearing rags 

for change. All of these questions and more race 

through the man’s mind as he averts his eyes and 

walks away without saying a word. 
 

For all of us, the situation touches on a fundamental 

question, “What do I owe my fellow human being?” 

Few questions are more important. The question lies 

at the heart of every government law, every 

company policy, and every rule of etiquette. What 

do I owe my fellow human being? The answer to 

this question shapes every human interaction, 

philosophy, and social structure. Yet, as we look at 

our society and our history, it seems like humanity 

struggles to come up with good answers to this 

question. Poverty is still with us. Homelessness is 

still with us. Racism is still with us. Sexism is still 

with us. Child abuse is still with us. Human 

trafficking is still with us. If we truly cared for 

others, if we made sure that everyone had what they 

were owed, would not these things disappear? What 

do I owe my fellow human being?  

Thankfully, Christ gives us the answer to this 

fundamental question. What we owe our fellow 

human beings is to be a good neighbor to them. 

However, what does it mean to be a good neighbor? 

Jesus defines neighbor in such a way that becoming 

one is a lifelong pursuit. We hear His profound 

answer in today’s Gospel. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                            

Pope Francis: Abortion is a Betrayal of our 

Vocation! “ 

To extinguish life voluntarily in its budding is, in 

any case, a betrayal of our vocation, in addition to 

the pact that binds the generations among 

themselves, a pact that enables us to look ahead with 

hope. Where there is life, there is hope! However, if 

life itself is violated in its beginning, what remains 

is no longer the grateful and amazed reception of the 

gift, but rather a cold calculation of that we can 

dispose of. Then life is also reduced to a good of 

consumption, to be used for ourselves and for 

others, or discarded. How tragic this vision is, 

unfortunately, widespread and rooted, and how 

much suffering it causes the weakest of our 

brothers!”  

- Holy Father Praises Work of Italian Pro-Life 

Movement, 41st National Pro-Life Day in Italy, 

 held Sunday, February 3, 2019  
 



CHỦ NHẬT THỨ 15 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, Anthony Benjamin, Josephine 

Valero. 
Nếu biết quý vị biết ai cần được cầu nguyện, xin vui 

lòng gọi báo cho văn phòng của Giáo Xứ. 
 

Có một người đàn ông nọ đang tản bộ trên đường và 

vô tình phải đối diện với một người hôi thối như chưa 

tắm rửa, mặc quần áo bẩn thỉu, tả tơi, và nồng nặc 

mùi rượu. Người đàn ông nọ tuy không nói ra, nhưng 

lẩm bẩm trong lòng “kẻ vô gia cư”. Người đàn ông 

vô gia cư dơ lên một tấm biển làm bằng bìa cứng với 

một hai câu được viết nguệch ngoạc bằng bút dạ màu 

đen để tả hoàn cảnh bất hạnh của ông ta và xin được 

giúp đỡ. Với đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi, người đàn ông 

vô gia cư nhìn người đàn ông nọ và hỏi, "xin ông vui 

lòng cho một ít tiền lẻ được không?" 

 

Tới đây, người đàn ông nọ bắt đầu phân vân và suy 

nghĩ. Ông biết ông có một số tiền nhỏ trong túi. Cùng 

một lúc ông ta hiểu được là những gì ông ta có chắc 

chắn nhiều hơn toàn bộ tài sản của người vô gia cư 

được nhét gọn vào một túi mua sắm bằng nhựa dưới 

chân của anh ta. Mình có nên cho tiền người vô gia 

cư kia không? Vì số tiền này chắc sẽ dùng để mua 

rượu. Rất có thế mình sẽ không giúp được gì cho tình 

cảnh của anh ta? Liệu mình sẽ làm người vô gia cư 

kia lười biếng và phụ thuộc hơn vào cuộc sống ăn xin 

của anh ta? Nhưng niếu mình không cho anh ta tiền, 

thì mình có phải là một người đang đày đọa một 

người khác đang cần cơm no áo ấm? Chẳng phải 

người Kitô hữu, cần phải giúp đỡ người nghèo sao? 

Nhưng, từ bao giờ nhu cầu của người nghèo bắt đầu 

lấn át nhu cầu cá nhân của con người? Có thể vấn đề 

ở đây là tờ giấy nhỏ nhất trong túi của mình là $20.00 

và mình thực sự không muốn cho một người lạ tới 20 

đô la? Anh còn lơ đễnh tự hỏi liệu mình có bất lịch 

sự và ích kỷ khi yêu cầu một người mặc quần áo rách 

rưới đi thay quần áo hay không. Tất cả những câu hỏi 

này và nhiều câu hỏi khác chợt chạy qua tâm trí của 

người đàn ông nọ khi anh ta đảo mắt và bỏ đi mà 

không nói một lời.  

 

Đối với tất cả chúng ta, đôi khi bớt câu hỏi đi, thì 

càng tốt hơn, nhưng tình huống này liên quan đến 

một câu hỏi cơ bản, "Tôi nợ điều gì đối với đồng loại 

của tôi?". Câu hỏi này được đặt vào trọng tâm của 

luật pháp của chính quyền, của công ty, và các quy 

tắc về nghi thức. Một khi chúng ta trả lời được câu 

hỏi này, chúng ta sẽ định hình đươc mọi tương tác 

giữa con người, triết học và các cấu trúc của xã hội. 

Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào xã hội và lịch sử 

của chúng ta, có vẻ như nhân loại vẫn luôn đấu tranh 

nhưng chưa có ai tìm ra được một câu trả lời chính 

xác. Nghèo đói vẫn tồn tại giữa chúng ta. Tình trạng 

vô gia cư vẫn tồn tại giữa chúng ta. Sự phân biệt 

chủng tộc vẫn tồn tại giữa chúng ta. Phân biệt giới 

tính vẫn tồn tại giữa chúng ta. Lạm dụng trẻ em vẫn 

tồn tại giữa chúng ta. Nạn buôn bán người vẫn tồn tại 

giữa chúng ta. Nếu chúng ta thực sự quan tâm đến 

người khác, và nếu tất cả chúng ta có tất cả những gì 

cần thiết và không thiếu nợ, chẳng phải tất cả những 

thứ này sẽ biến mất sao? Tôi nợ điều gì đối với đồng 

loại của tôi?? 
 

Rất may, Đức Kitô đã cho chúng ta câu trả lời cơ bản 

này. Chúng ta có thể trả nợ đồng loại bằng cách là trở 

thành một người hàng xóm tốt với họ. Tuy nhiên, trở 

thành một người hàng xóm tốt có nghĩa là gì? Chúa 

Giê-su định nghĩa, trở thành một người hàng xóm tốt, 

cần phải được chọn là một mục tiêu mà chúng ta cần 

phải theo đuổi suốt đời. Lời khuyên sâu sắc này được 

viết lại trong bài Phúc Âm ngày hôm nay.  

ĐTC Phanxicô: Phá thai là một sự phản bội Ơn gọi của 

chúng ta! “ 

Trong bất kỳ trường hợp nào, việc tự ý hủy hoại sự 

sống là một sự phản bội ơn gọi của chúng ta, ngoài giao 

ước liên kết các thế hệ với nhau, một giao ước cho phép 

chúng ta hướng về phía trước với đầy hy vọng. Nơi nào 

có sự sống, nơi đó có hy vọng! Tuy nhiên, nếu cuộc 

sống bị xâm phạm ngay từ đầu, những gì còn lại sẽ 

không còn là ân điểm đến từ Thiên Chúa. Nhưng ngược 

lại, nó là một sự tính toán và vứt bỏ một cách lạnh lùng. 

Sau đó, cuộc sống trở thành một vật tiêu thụ tốt, được 

sử dụng cho chính mình và cho người khác, hoặc có thể 

bị loại bỏ. Thật không may, khải tượng này thật quá bi 

thảm, lan rộng, và nó gây ra bao nhiêu đau khổ cho 

những người anh chị em yếu đuối nhất của chúng ta! ”- 

Đức Thánh Cha ca ngợi công việc của Phong trào ủng 

hộ sự sống ở Ý, Ngày quốc gia về sự sống lần thứ 41 ở 

Ý, được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 3 tháng 2 năm 

2019 
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