
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 31, 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 



EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

 

                Keeping God First 

The book, Ecclesiastes, is something of a misfit in 

the bible.  This is the only appearance of this book 

in the 3-year cycle of Sunday readings. Today, it 

deserves our attention.     
 

Quooleth [ko-hehl-ehth] [“one who conducts a 

school”] was a philosopher, a realist.   He was 

surely not a subscriber to “I’m okay; you’re okay.” 

He belonged to the tell-‘em-like-it-is school. 
 

His opening words, “all things are vanity is the 

theme for his book. “Vanity” comes from the root 

of a word meaning to exhale, to evaporate. Vapor is 

something transient and insubstantial.   
 

All three of today’s readings converge - a rare 

occurrence. Paul in writing to the Colossians urges 

us to move beyond vanity, illusion, and set our 

hearts on what pertains to higher realms. 
 

Jesus talks about money in today’s Gospel. He 

sidesteps someone who wanted to put him in the 

middle of a family squabble. Jesus broadens the 

picture and addresses the bigger question: “take 

care!  Be on your guard against all kinds of greed; 

for one’s life does not consist in the abundance of 

possessions.” 
 

Yet, who can deny the powerful influence of greed 

in our culture?  We see it in business executives, 

political figures, and religious leaders. We see it in 

stress in the workplace.  We see it in megastores 

that pay low wages to financially strapped 

employees and provide bargains to the more 

affluent. We see it in the obscenity of CEO’s paid in 

a ratio of 500-to-1 over their workers.  
 

Greed is a spiritual disease that convinces many that 

what they have is never enough. It is addictive and 

draws its victims to possess the poison that is killing 

them. 
 

Jesus tells the parable about a man who experienced 

abundance and then acted greedily.  How would he 

manage the increased assets his answer: build 

bigger barns; keep everything. Wrong! Correct 

answer: fill the empty barns of the poor that are 

already built. 
 

The antidote to poisonous greed is gratitude.  We 

need to be grateful for what we have to draw us 

away from our attention on ourselves and turn our 

focus to the source of the good things in life that we 

already have. That strengthens our faith; it reminds 

us to share with others. 
                          Oblates of Francis de Sales 

 
 

 

Prayer Used a National Abortion Federation 
“Greetings, little one. Little sister, little brother, 

Great wise ancestor. 
You want to come to our house, maybe you think 

we would make good parents for you. 
Well, the food is short now. 

The winter was too long, and the summer too hot. 
We have too many mouths to feed. 

My husband works too hard already. 
We cannot open our home to you now. 

Try again later, little one, or find a better place. 
Go in peace now, go in peace.” 

                                                            Priestsforlife.org 

 

       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, Louis 
 

If you know of someone that needs prayer, please 

phone the office with their name.  

 

                            

We are encouraged to live out the meaning of our 

Eucharist by serving God’s kingdom community. In 

 
Offertory Collection 

July 17, 2022 
 

 

Teach us to give and see there is no cost 
 

Envelopes…..…..…..…..…..…….…..$   345.00 

Loose…..…..…..…..…..….…...……...$  313.00 

Online Giving…..…..…..………. ........$  533.00 
 

Total…..…..….…..…..………….…….$ 1,191.00 

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 18 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, Anthony Benjamin, 
Josephine Valero, Louis. 

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

lòng gọi báo cho văn phòng của Giáo Xứ. 
 

Giữ Chúa ở trên hết 
Sách, Giảng Viên, vì một lý do nào đó cuốn sách này 

không được nhắc tới nhiều trong phụnng vụ Công Giáo. 

Đây là lần thứ nhất bài đọc này được xuất hiện trong chu 

kỳ 3 năm của các bài đọc của ngày Chủ nhật. Vì vậy, hôm 

nay, nó xứng đáng được chúng ta quan tâm tới. 

 

Quooleth [ko-hehl-ehth] [“một người hiệu trưởng”] là 

một nhà triết gia, và là một nhà hiện thực. Ông Quooleth 

không phải là loại người thích an ủi hay vỗ về người khác, 

nhưng ông ta là người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. 

 

Lời mở đầu trong cuốn sách của ông ta là, “Hư không trên 

các sự hư không, và mọi sự đều hư không.” “Vanity” [hư 

không] là chủ đề cho cuốn sách của ông ta viết. “Vanity” 

bắt nguồn từ gốc của một từ có nghĩa là thở ra, bay hơi. 

Hơi là một thứ gì đó thoáng qua và không quan trọng. 

 

Cả ba bài đọc của ngày hôm nay đều hội tụ về một điều 

hiếm khi xảy ra. Thánh Phao-lô viết thư cho người Cô-lô-

sê kêu gọi chúng ta vượt ra khỏi sự phù phiếm, ảo tưởng 

và đặt lòng mình vào những gì liên quan đến các tầng cõi 

cao hơn. 

 

Chúa Giê-su nói về tiền bạc trong Tin Mừng ngày hôm 

nay. Ngài cố tình tránh né khi có người muốn kéo Ngài 

vào giữa cuộc tranh cãi của gia đình họ. Chúa Giê-su giải 

thích và trả lời họ bằng cách nhìn thoáng hơn: “Hãy cẩn 

thận! Hãy đề phòng những ham hố; vì cuộc sống của con 

người không chỉ có bao gồm nhiều của cải tài sản. " 

 

Tuy nhiên, không có ai có thể phủ nhận, ảnh hưởng mạnh 

mẽ của lòng tham trong nền văn hóa của chúng ta? Chúng 

ta thấy điều này xảy ra ở các giám đốc điều hành doanh 

nghiệp, các nhân vật chính trị và các nhà lãnh đạo tôn 

giáo. Chúng ta thấy nó làm căng thẳng ở nơi làm việc. 

Chúng ta thấy điều đó ở các siêu thị, nơi trả lương thấp 

cho những nhân viên nghèo, nhưng lại cung cấp nhiều 

món hàng cho những người giàu với một giá rẻ. Chúng ta 

thấy nhiều bất công, khi CEO được trả lương theo tỷ lệ 

500 trên 1, so với công nhân của họ. 

 

Tham lam là một căn bệnh tinh thần, kiến nhiều người 

cảm thấy họ không bao giờ có đủ. Một lòng tham vô đáy, 

nó trở nên một chất gây nghiện độc hại và đang âm thầm 

giết chết chính họ. 

 

Chúa Giê-su kể chuyện ngụ ngôn về một người đàn ông 

giàu có và hành động một cách tham lam. Nếu hỏi, làm 

sao anh ta có thể quản lý một số tài sản khổng lồ đang gia 

tăng kia? anh ấy sẽ trả lời là: tôi sẽ xây thêm các chuồng 

trại lớn hơn và giữ tất cả mọi thứ ở đó. Sai! Câu trả lời 

đúng là: hãy lấy tài sản của mình để lấp đầy các chuồng 

trại trống, đang có sẵn của những người nghèo. 

 

Liều thuốc giải độc cho lòng tham lam là lòng biết ơn. 

Chúng ta cần biết ơn vì những gì chúng ta đang có, vì suy 

nghĩ này sẽ giải thoát chúng ta ra khỏi sự tham lam cho 

chính mình, và chuyển năng lực vào làm những điều tốt 

đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Việc làm đó giúp chúng 

ta củng cố đức tin của chúng ta; nó nhắc nhở chúng ta chia 

sẻ những gì chúng ta có với người khác. 

                                              Oblates of Francis de Sales 

 

 

 

                           Oblates of Francis de 

Sales  
 

  

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 ”. 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

Ngày 17 Tháng Bảy, 2022 

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

 

Phong bì…..…..…..…………….……...….$       345.00        

Tiền Mặt…..…..…..………..…...….….......$      313.00   

Đóng Góp Qua Mạng.….…………...….….$     533.00     

Tổng Cộng…..………:…..….…..….……..$  1,191.00  
 

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

https://immaculateheartchurch.archdpdx.org/ 

 

Lời cầu nguyện do một Liên đoàn Phá thai Quốc gia 

“Xin chào, em nhỏ. Em gái, em trai, ông bà tổ tiên. 
Xin ghé thăm nhà của chúng tôi, rất có thể chúng tôi là cha 

mẹ tốt đối với bạn. 
thức ăn đang thiếu thốn. 

Mùa đông lại quá dài, và mùa hè thì quá nóng. 
Nhà chúng tôi lại quá đông con. 

Chồng tôi làm việc cực khổ lắm rồi. 
Chúng tôi không thể nhận bạn ở lại nhà chúng tôi bây giờ. 

Hãy ghé lại sau này nhé, em nhỏ, hoặc tìm chỗ tốt hơn. 
Hãy ra đi, hãy ra đi, trong bình an. ” 

                                                                Priestsforlife.org 
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