
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 24, 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 



SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

 

 

Teach us How to Pray 
 

The only recorded time that Jesus’ disciples asked 

Jesus for instruction is the scene in today’s Gospel. 

They asked him to teach them to pray. It was a 

common practice for rabbis to teach their disciples a 

prayer in Jesus’ day. Jesus provided them with an 

“all-purpose” prayer. It also gives us insight into 

how Jesus prayed. 
 

Rather than go through the prayer itself, it might be 

helpful to look at some background for prayer. We 

need to look at the one to whom we are praying. 

What is our personal image of the Father? How do 

we imagine him? In our first reading from the Old 

Testament, God conjures up the image of a judge 

who will pass sentence on Sodom and Gomorrah. 
 

In Hebrew, Matthew’s Gospel, chapter twenty-five, 

Jesus uses the same, judge image of the Father 

when he talks about a final judgment when the 

sheep and goats are separated. That is the scary 

image with which many grew up.   
 

In today’s Gospel from gentle Luke, Jesus addresses 

the father as “Abba.” As we know, Abba means 

“Dad.” Jesus passes on to us his warm, familiar 

image. John the evangelist proclaims that God is 

love; God is also perfect. So, God is perfect love. 

The popular name for that is unconditional love.    
 

God is the Holy One, to be approached in awe and 

reverence: “Hallowed be thy name. Thy kingdom 

come…” We pray thy will, not my will be done and 

for the coming of his kingdom, not my kingdom.   

This gives both meaning and direction to our lives.  
 

Today, Jesus speaks words. During passion he both 

speaks and models those words: “Father, let this cup 

pass . . . Not my will but yours be done…into your 

hands I commend my spirit.”    
 

Let us never mindlessly, rattle off this precious 

prayer. Let’s try always to pray this prayer 

attentively, from our hearts.   

After all, it is the one prayer that Jesus himself 

taught us. 
                          Oblates of 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. 

 
Offertory Collection 

July 3,, 2022 
 

 

Teach us to give and see there is no cost 
 

Envelopes…..…..…..…..…..…….…..$   435.00 

Loose…..…..…..…..…..….…...……...$  706.00 

Online Giving…..…..…..………. ........$  708.00 
 

Total…..…..….…..…..…….………….$ 1,849.00 

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 

July 10, 2022 
 

 

Teach us to give and see there is no cost 
 

Envelopes…..…..…..…..…..…….…..$   335.00 

Loose…..…..…..…..…..….…...……...$  565.00 

Online Giving…..…..…..………. ........$  243.00 
 

Total…..…..….…..…..………….…….$ 1,143.00 

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

 
Please pray for an increase in our offertory 

 



CHỦ NHẬT 17 MÙA THƯỜNG NIÊN 

    

 

Xin dạy chúng con cách cầu nguyện 
 

Dựa theo tất cả các tài liệu được chép lại, Bài phúc 

âm ngày hôm nay, là một lần duy nhất, kể lại khi các 

môn đệ xin Chúa Giê-su dạy cho họ cách cầu nguyện. 

Vào thời đó, các giáo sĩ Do Thái thường dạy các môn 

của họ cầu nguyện. Chúa Giê-su đã cho họ một lời 

cầu nguyện “đa mục đích”. Lời cầu này giúp cho 

chúng ta hiểu được cách Chúa Giê-su cầu nguyện 

một cách sâu sắc hơn. 

 

Thay vì chỉ đọc qua lời kinh, chúng ta hãy tìm hiểu 

xâu vào nền tảng của việc cầu nguyện. Chúng ta có 

hướng về Chúa Cha, khi chúng ta cầu nguyện không? 

Chúng ta có hình dung ra được diện mạo của Chúa 

Cha hay không? Làm thế nào để có thể hình dung ra 

được hình ảnh của Ngài. Bài đọc một được trích ra 

từ Cựu Ước, Thiên Chúa gợi lên hình ảnh của một vị 

thẩm phán, tuyên án Sodom and Gomorrah. 

 

Trong tiếng Hy-lạp, Phúc âm theo Mat-thiêu, chương 

25, Chúa Giê-su sử dụng cùng một hình ảnh phán xét 

của Đức Chúa Cha, khi ngài nói về ngày tận thế, 

Chúa Cha tách rời chiên và dê dể phán xét kẻ dữ 

người lành. Đó là hình ảnh đáng sợ mà nhiều người 

đã được dạy khi còn bé. 

 

Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay của thánh Lu-ca, 

Chúa Giê-su gọi Chúa Cha là “Abba”. Như chúng ta 

đã biết, Abba có nghĩa là “Ba”. Chúa Giêsu truyền 

lại cho chúng ta một hình ảnh của một người hiền 

phụ, thân thuộc, và ấm áp. Thánh sử Gioan tuyên bố 

rằng, Thiên Chúa là tình yêu; và Ngài toàn thiện. Vì 

vậy, Thiên Chúa là tình yêu hoàn hảo. Hay nói một 

cách điển hình hơn, đây là tình yêu vô điều kiện. 

 

Thiên Chúa là Đấng Thánh, Ngài cần được tiếp cận 

trong sự kính sợ và tôn kính: “Chúng con nguyện 

danh Cha cả sáng. Nước Cha trị điến …” Chúng ta 

cầu xin cho nước Cha được thể hiện theo ý Ngài, chứ 

không theo ý muốn của chúng ta. Điều này mang lại 

cả hai ý nghĩa và định hướng cho cuộc sống của 

chúng ta. 

 

Hôm nay, Chúa Giê-su thốt lời trong giờ khổ nạn, 

Chúa giê-su vừa cầu nguyện và vừa làm gương cho  

 

 

chúng ta: “Xin cha hãy cất đi chén đắng này. Nhưng 

xin đừng làm theo ý con. Xin hãy làm theo ý Cha, đã  

định trước muôn đời. Con xin phó thác con trong tay 

Cha”  

 

Chúng ta đừng bao giờ vô tâm bỏ đi lời cầu nguyện 

quý giá này. Chúng ta hãy luôn cố gắng cầu nguyện 

lời cầu nguyện này một cách chăm chú, từ trái tim 

của chúng ta.  

 

Cuối cùng, đây là lời cầu nguyện duy nhất mà chính 

Chúa Giê-su đã dạy chúng ta. 

                          Các nghĩa vụ của Francis de Sales  

 

Lời cầu nguyện của Chúa giê-su 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, 

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 

Nước Cha trị đến 

Ý Cha thể hiện dưới đất, cũng như trên trời 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày 

Và tha nợ chúng con 

Như chúng con cũng tha, kẻ có nợ chúng con 

Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ 

Nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen 

 

 

 
  

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. … 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

10 Tháng Mười, 2022 

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

 

Phong bì…..…..…..…………….…..…...….$     625.00        

Tiền Mặt…..…..…..………..…...….…........$     523.00   

Đóng Góp Qua Mạng.….……….…..….….$     563.00     

Tổng Cộng…..………:…..….…..….……..$  1,711.00  
 

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

https://immaculateheartchurch.archdpdx.org/ 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

 Tháng Bảy, 2022 

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

 

Phong bì…..…..…..……………..……....….$     435.00        

Tiền Mặt…..…..…..………..…...….…........$     706.00   

Đóng Góp Qua Mạng.….…………...….….$     708.00     

Tổng Cộng…..………:…..….…..….……..$  1,849.00  
 

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

https://immaculateheartchurch.archdpdx.org/ 


