
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 

 

 
        Aug 07, 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 



NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

 

FAITH IS TRUST 

  All three readings speak of faith. Faith is not logic; 

it is a conviction about what we do not see. Most 

basically, faith is trust.  
 

 The second reading deals with Abraham, “Our 

father in faith” - as our Eucharistic prayer calls him.  
 

 The event occurred about the year 2000 BCE in 

Mesopotamia between the Tigris and Euphrates 

rivers in a territory we now call Iraq. 
 

 What singles out Abraham from all other tribal 

leaders is that he came to faith in the one, true god 

and that he was the first historical person to do so. 

He did not know much about God, but he learned 

something of how God works:  

 1. God told him that he and Sarah would have a 

child; it was logically impossible - Sarah was past 

childbearing years.  

2. God then asked him to sacrifice their son, Isaac; 

it seemed like insanity to be willing to accept.  How 

could there be a logical, divine plan in all this?    

3. God asked him to leave his home and his land 

and he promised him a future.  He set out for the 

Promised Land, not even knowing where his 

journey would lead.   
 

 That is how our God works with us: He asks us to 

trust, to take a risk, to move forward to a new 

adventure. 
 

 The first reading begins with “that night.” We need 

to put on our Jewish ears to understand.  All Jews 

knew exactly which night that was: the night that 

the exodus of the Jewish people from Egyptian 

slavery began. The Exodus is the most startling 

example of God’s saving power to save for a Jew. 

The Jews did not move easily to the Promised Land; 

they spent forty years walking to get there. They 

were asked to put their faith in God who would 

accompany them.  
 

 Today’s Gospel consists of three short parables 

about the necessity of our watchfulness. The logic 

in the progression is that when one learns to trust in 

God’s generosity, one can wait expectantly and 

faithfully like servants who must faithfully wait for 

their master’s return, even if it is delayed. What an 

unpredictable reward! The master will then serve us 

servants. 
 

 How about us? We are people of faith? It seems 

that God has more competition in our day than in 

any time in history.  Our lives are filled with such a 

high level of distraction that God’s voice is 

drowned out: radio, TV, and the new electronic 

gadgets that seem to appear almost weekly- coupled 

with an increasing hardness of heart by so many 

toward people in need. 
 

 God reciprocates our efforts and has faith in 

us.  We are made in his image and likeness.  He 

knows us inside out because he made us.  His seed 

of goodness planted in us is encouraged to root 

deeply within us and blossom so that we may serve 

the people in need whose lives we touch.  Just as we 

trust in God, so God trusts in us to partner in works 

as an expression of our faith 
  

 A book called Rescuers tells how ordinary people 

rescued Jewish friends and neighbors during the 

Holocaust. As one says, “You start off storing one 

suitcase for a friend, and before you knew it, you 

were in over your head.” 
 

 We may not be moved to do such dramatic work 

for the Lord, but there are so many opportunities to 

reach out to someone right where we live every 

single day…if you have enough faith to believe in 

God, and to believe in yourself. Don’t worry too 

much about getting in over your head; however 

much or little you do in God’s name, simply do it 

from your heart. 
                           Oblates of Francis de Sales 

 
 

 

 

 

       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, Josephine Valero, 

Louis Salazar. 
 

If you know of someone that needs prayer, please 

phone the office with their name.  

 



CHỦ NHẬT 19 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, Josephine Valero, Louis 
Salazar. 

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

 

 

NIỀM TIN LÀ SỰ TIN TƯỞNG 

Cả ba bài đọc ngày hôm nay đều nói về đức tin. Niềm tin 

không phải là lý luận, nhưng nó là một niềm tin về những 

gì chúng ta không thể nhìn thấy được. Trên thực tế, niềm 

tin là một sự tin tưởng. 

 

Bài đọc thứ hai đề cập đến ông Abraham là, “Tổ phụ đức 

tin của chúng ta” – dựa vào kinh cầu Thánh Thể. 

 

Sự kiện xảy ra vào khoảng năm 2000 trước Công nguyên 

ở Mesopotamia, giữa sông Tigris và sông Euphrates, nằm 

trong lãnh thổ của nước Iraq ngày nay. 

 

Điều khác biệt của ông Áp-ra-ham so với tất cả các thủ 

lĩnh bộ lạc khác trong thời đó là, ông là người đầu tiên 

trong lịch sử tin vào một Chúa. Mặc dầu ông ta không biết 

nhiều về Thiên Chúa, nhưng ông đã hiểu được cách làm 

việc của Ngài: 

 1. Chúa hứa với ông và vợ của ông là bà Sarah, rằng hai 

người sẽ sanh được một người con; Trong khi hai ông bà 

biết Sarah đã quá tuổi để thụ thai. 

2. Thiên Chúa đòi ông hy tế người con trai duy nhất của 

ông là Y-sác; đây là một đòi hỏi điên rồ mà không thể 

chấp nhận được. Lập luận nào mà có thể giải thích được, 

sự đòi hỏi này đến từ Thiên Chúa? 

3. Chúa bảo ông bỏ hết tất cả đất đai nhà cửa, để đi tới 

một nơi mà Ngài đã hứa cho ông ta. Ông vâng lời cuốn 

gói lên đường để đi về Miền đất hứa, mặc dầu ông không 

biết ông sẽ đi về đâu. 

 

 Đó là cách Thiên Chúa làm việc với chúng ta: Ngài yêu 

cầu chúng ta tin tưởng Ngài, và sẵn sàng chấp nhận mọi 

rủi ro, để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. 

 

Bài đọc một bắt đầu bằng “đêm đó”. Chúng ta cần phải 

hiểu chính xác cụm từ này như người Do Thái hiểu “đêm 

đó” là đêm nào: đó là đêm mà bắt đầu một cuộc di cư vĩ 

đại của dân tộc Do Thái, để trốn khỏi ách nô lệ của người 

Ai Cập. Xuất hành (Exodus) là ví dụ đáng kinh ngạc nhất 

về quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, đặc biệt dành cho 

người Do Thái. Người Do Thái đã phải khổ cực đi bộ ròng 

rã trong suốt bốn mươi năm trời, để về được miền đất hứa. 

Chúa kêu họ gọi đặt niềm tin vào Ngài, là Đấng sẽ đồng 

hành với họ. 

 

Bài Tin Mừng ngày hôm nay bao gồm ba dụ ngôn ngắn 

liên quan đến sự canh thức của chúng ta. Vấn đề ở đây là, 

trông cậy vào lòng rộng lượng của Thiên Chúa, giống như 

những người đầy tớ trung thành, chờ đợi chủ về một cách 

kỳ vọng trong khi chuyến đi về của người chủ bị trì hoãn. 

Một sự ngạc nhiên không thể đoán trước được! Chủ nhân 

về tới nhà, bắt đầu phục vụ đầy tớ của mình như một 

người đầy tớ. 

 

 

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta là những người có đức tin 

phải không? Dường như Thiên Chúa đang phải đương đầu 

với nhiều thử thách trong thời đại của chúng ta ngày nay, 

hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Cuộc sống của 

chúng ta tràn ngập với mọi sự phân tâm, ở mức độ cao độ 

nhất, đến nỗi át đi cả tiếng nói của Thiên Chúa: đài phát 

thanh, TV và các thiết bị điện tử mới, dường như xuất hiện 

trên thị trường mỗi tuần - cùng với sự cứng lòng ngày 

càng tăng cao, và trở thành nhu cầu cần thiết của rất nhiều 

người. 

 

 Thiên Chúa đáp lại những nỗ lực của chúng ta và Ngài 

đạt niềm tin vào chúng ta. Chúng ta được tạo ra theo hình 

ảnh chính của Ngài. Ngài biết cạn kẽ về chúng ta, vì Ngài 

đã tạo ra chúng ta. Ngài gieo vào chúng ta những hạt 

giống tốt, và muốn nó được đâm rễ sâu trong chúng ta và 

đơm hoa kết trái, và rồi chúng ta có thể dùng nó để phục 

vụ những người đang gặp khó khăn mà đang sinh sống 

xung quanh chúng ta. Một khi chúng ta tin cậy vào Thiên 

Chúa, Ngài cũng sẽ tin cậy và đồng hành với chúng ta, khi 

chúng ta thể hiện đức tin của chúng ta. 

  

Có một cuốn sách tên là “Những người cứu hộ” 

(Rescuers) kể về việc những người dân thường đi giải cứu 

những người Do Thái và những người hàng xóm trong 

thời gian họ bị tàn sát và diệt chủng. Như người ta nói, 

"Mình bắt đầu giúp người khác với một việc rất nhỏ, bất 

chợt, mình biết được là việc mình đang làm trở thành quá 

quy mô, hồi nào không hay." 

  

Rất có thể chúng ta không muốn làm những việc khó khăn 

này vì Thiên Chúa, nhưng có rất nhiều cơ hội khác để 

chúng ta làm, ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng 

ta. Nếu chúng ta có đủ đức tin vào Thiên Chúa và tự tin 

vào chính mình, thì đừng quá lo lắng về những việc làm 

quá trọng đại và ngoài khả năng kia. Hãy làm tất cả những 

gì mà chúng ta có thể làm, dù lớn hay nhỏ, và làm vì nhân 

danh Chúa và làm từ trong đáy lòng của chúng ta. 

 

                                              Oblates of Francis de Sales 
 
  


	Imm_Bulletin_CoverPage
	bilingual_bulletin 080722

