
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 17, 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 



SIXTEENTH 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, Roseta 
Schuster, Anthony McCuller, Anthony Benjamin, 
Josephine Valero. 
 

If you know of someone that needs prayer, 
please phone the office with there name.  

 

HOSPITALITY, REVERENCE 
 

Receptive, generous, and gracious in service to the 
Lord, Abraham model’s hospitality as spiritual 
practice. In return, he receives an unexpected 
blessing. To the psalmist, those who “live in the 
presence” of God are in word and act virtuous, 
loving, honest, affirming, just and respectful. Like 
Abraham, they model God, whom they serve.   

The story of Mary, Martha, and Jesus in Luke’s 
gospel is familiar to us – Mary, the receptive 
listener at Jesus’ feet, and her sister Martha, the 
practical hostess busy in the background. In fact, the 
sisters have been distinguished by tradition as 
models of different types of spiritual expressions: 
Mary, contemplation, and Martha, action. Yet, in 
light of the other readings, we realize the central 
focus of their gathering is not simply entertainment, 
but discipleship. The one thing needed by Mary, 
Martha, and all disciples is immersion in Jesus’ 
person, an “at-homeness” in relationships with him 
to reflect his presence, his hospitality, his reverence 
for all.  

Ella Allen 
Living with Christ 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key to the Word 
Mystery  In the Greek world of early Christianity, 
“mystery” (singular) pointed to that which is hidden 
or secret and cannot be talked about openly. For 
Christians like Paul, mystery points to what is 
hidden and cannot be known unless God reveals it. 
Paul identifies this revealed mystery as God’s 
surprising desire to unite all humanity – both Jew 
and Gentile—into one community in Christ. Of 
course, this mystery cannot be kept hidden but 
becomes the core of Paul’s Christian message. In 
later theological terminology, a mystery, strictly 
speaking, is a revealed truth about God that can be 
affirmed in faith but never completely and 
adequately expressed in abstract concepts or 
rational explanations. The primary Christian 
theological mysteries are the Trinity and the 
incarnation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                            

Compassion 
The Church prays for all who have had abortions and 
welcomes them back in the Sacrament of Reconciliation. 
At www.AbortionTestimonies.com, you can read, in 
their own words, the experiences of women and men 
who have lost children to abortion. One woman writes, 
“My abortion was very painful, physically and mentally. 
It affected me in the worst way. I felt very guilty. I 
couldn’t look at any kids. I know I won’t ever do it again. 
I tell other people how it felt and what I felt like after I 
did it and hope that they won’t do the same thing I did. 
It gave me a totally different view on life.” 
                                                             Press for Pro-life.org  
 

Following is an excerpt from one of the many post-
abortion testimonies that can be found at 
www.priestsforlife.org/testimonies: “I decided to abort 
my third child. …No thought was given whatsoever to 
the humanity of the unborn child. … It seemed to me 
that no one ever suggested that a fetus was anything 
other than a blob of tissue awaiting some indefinable 
time at which to become human. Now that I think back 
on it, it seems as though we had some kind of power to 
confer humanity. …God’s Word … eventually convinced 
me of the fact that an unborn child is just that, an 
unborn child, and not a blob of tissue. … God’s love and 
forgiveness have healed the wound, but I will always 
carry the scar. I have become a staunch advocate for the 
unborn in both word and deed.”  

 



CHỦ NHẬT 16 MÙA THƯỜNG NIÊN 

    

 
BỆNH VIỆN, KHÁM PHÁ 

 
Tổ phụ Apraham chính là gương mẫu của việc phục 
vụ và thờ phượng Thiên Chúa qua đời sống của mình 
bằng việc tiếp nhận, quảng đãi và yêu thương tha 
nhân. Đáp lại, ông đã nhận được một lời chúc bất 
ngờ.  Kinh Thánh đã chép rằng, những người “sống 
trong sự hiện diện” của Đức Chúa Trời bằng lời nói 
và hành động nhân đức, yêu thương, trung thực, kiên 
định, công bình và tôn trọng. Giống như Áp-ra-ham 
khi xưa, họ đã sống trong hình ảnh của Đức Chúa 
Trời, Đấng họ phục vụ. 
  
Câu chuyện về Maria, Ma-tha và Chúa Giê-su trong 
phúc âm Lu-ca rất quen thuộc với chúng ta. Maria, 
người lắng nghe để tiếp thu dưới chân Chúa Giê-su, 
và chị gái của cô là Ma-tha, người chủ nhà bận rộn. 
Trên thực tế, hai chị em họ là hình ảnh của hai thái 
độ sống đức tin khác nhau theo truyền thống tín 
ngưỡng:  Maria: chiêm ngưỡng, và Martha:  thực thi. 
Tuy nhiên, dựa trên các bài đọc khác, chúng ta nhận 
ra trọng tâm của cuộc gặp gỡ của họ không chỉ là một 
buổi thăm viếng đơn thuần, mà là tư cách của tông 
đồ. Điều duy nhất mà Maria và Ma-tha, và tất cả các 
môn đệ cần làm là kết hợp với Thiên Chúa, trở nên 
một với Ngài để có thể sống theo hình ảnh của Ngài 
qua việc phục vụ và yêu thương tha nhân như chính 
Ngài. 
                                                                   Ella Allen 
                                                    Sống với Chúa Kitô 
 

  

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, Roseta 

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. 

 

Định nghĩa các ngôn từ 

Cụm từ “Bí ẩn” theo Kitô giáo vào thời sơ khai ở Hy Lạp, 
có nghĩa là che giấu hoặc bí mật và không thể nói ra một 
cách công khai được. Đối với những Kitô hữu như thánh 
Phao-lô, bí ẩn có nghĩa là điều gì đó được che giấu và tuyệt 
đối không được tiết lộ, ngoại trừ Thiên Chúa. Thánh Phao-lô 
tiết lộ một điều bí ẩn của Thiên Chúa về việc Ngài ao ước 
hợp nhất toàn thể nhân loại - người Do Thái và toàn dân 
ngoại - thành một giáo hội trong Chúa Kitô. Tất nhiên, bí ẩn 
này không thể được giấu kín nhưng nó đã trở thành cốt lõi 
trong thông điệp của thánh Phao-lô. Hiểu theo thần học, hay 
nói chính xác hơn, Bí ẩn là một chân lý về Thiên Chúa mà 
chỉ có thể được xác nhận được trong đức tin, nhưng không 
thể diễn đạt một cách trọn vẹn và đầy đủ được qua những 
khái niệm trừu tượng, hay qua những lời giải thích hợp lý. 
Theo thần học,  cốt lõi đức tin của Ki-tô giáo, là mầu nhiệm 
một Chúa Ba Ngôi và ngôi hai xuống thế làm người. 

Lòng trắc ẩn 

Giáo hội cầu nguyện cho tất cả những ai đã phá thai và kêu 
gọi họ trở lại trong Bí tích Hòa giải. Tại trang mạng 
www.AbortionTestiices.com, bạn có thể đọc được chính xác 
những lời nói trực tiếp từ những người phụ nữ và đàn ông đã 
trải nghiệm về việc phá thai. Một phụ nữ viết, “Tôi đã chịu 
đựng rất nhiều đau đớn khi tôi đi phá thai, cả về thể xác lẫn 
tinh thần. Tôi đã cảm thấy rất tội lỗi, và bị ám ảnh đến nỗi tôi 
không thể đối diện với bất kỳ một đứa trẻ nào. Tôi sẽ không 
bao giờ làm điều đó nữa. Tôi chia sẻ điều này với nhiều người 
khác, về cái cảm giác về việc phá thai mà tôi đã làm, tôi hy 
vọng rằng, họ sẽ không làm điều tương tự như tôi đã làm. Nó 
đã tạo cho tôi một cách nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống ”. 

                                                          Ấn loát cho Pro-life.org 

Sau đây là một đoạn trích từ những lời khai từ những người 
sau khi họ đi phá thai, từ trang mạng www.priestsforlife.org/testiices: 
“Tôi quyết định phá thai đứa con thứ ba của mình. … tôi đã 
không nghĩ gì tới đứa trẻ chưa chào đời cũng là con người. … 
Đối với tôi, dường như mọi người nghĩ  rằng, bào thai là chỉ 
một khối mô và sẽ không bao giờ trở thành một con người. 
Bây giờ tôi nghĩ lại, có vẻ như chúng ta nghĩ chúng ta có một 
sức mạnh nào đó, khiến chúng ta nghĩ chúng ta có quyền sinh 
sát. … Lời Chúa… cuối cùng đã thức tỉnh tôi về một sự thật, 
tuy một đứa trẻ không được sinh ra, nó vẫn là một con người, 
chứ không phải chỉ là một khối mô. … Tình yêu và sự tha thứ 
của Thiên Chúa đã chữa lành vết thương của tôi, nhưng tôi sẽ 
mang vết sẹo này mãi mãi. Tôi đã trở thành một người cương 
quyết bênh vực cho những đứa trẻ chưa được chào đời bằng 
cả lời nói và việc làm ”. 
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