
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 21, 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 



 Two “door stories” from the New Testament impact us. 
One is from the Book of Revelation: “Here I stand knock-
ing at the door. If anyone hears me calling and opens the 
door, I will enter his house and have supper with him and 
he with me.” That verse is supported by the familiar pic-
ture of Jesus standing outside a door without a doorknob. 
It must be opened from the inside . . . by us. 

 In the other story, the one in today’s Gospel, Jesus an-
swers a seeker who asks, “Will only a few be saved” with 
“strive to enter through the narrow gate…” Here, the 
seeker is on the outside and Jesus is on the inside, but in 
both stories about entrance to life with our God, some 
effort is required of us who want to be on the same side 
of the door/gate as Jesus. Whether it is by turning the 
doorknob and opening it or by walking through the gate, 
something is required of us. 

 Jesus says that the master does not know where the peti-
tioner comes from. Jesus is surely not talking about geog-
raphy.  He speaks of the necessary “striving” to enter. He 
adds that some will not be strong enough.  He says that 
he recognizes those who are coming from the same place 
as he. The “same place” – again, not geographical - in-
cludes those who have taken on his mindset, his heart and 
strive to love everyone. This story reminds us of his say-
ing that the sheep recognize the good shepherd’s voice; 
and he, theirs. 

 So, the question for us today is whether we are among 
those who strive to enter, whether we  “will be in that 
number when the saints go marching in.” This is what the 
first reading from Isaiah is about. The prophet is telling 
the Jews that God will use every imaginable means of 
transportation used for both war and commerce.  Chariots 
and carts and mules and camels sounds like mass trans-
portation, not the saving of only “a few.” 

 More significantly, they will come from the farthest 
places the people of that time could imagine:  from the 
west - in Spain [Tarshish] and from over in Africa [Put & 
Lud], from a tiny island around Greece [Javan (dzhay 
van)], from up the coast of the Black Sea [Tubal (tyoo 
b’l)].  These foreign people are going to enter the door 
just as the Israelites will.  The point: the kingdom of god 
is larger than they expect and extends far beyond Isra-
el.  Elsewhere, the god of surprises says that prostitutes 
and sinners will enter before those expecting admittance. 

 Entering the door will be a question of whom we know, 

but not in the politically correct sense.  Knowing and em-

pathizing with Jesus in his mind and heart converts our 

minds and hearts, who we are.             

Oblates of Francis de Sales                

                    

TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Please pray for parishioners and 

friends who are sick, recovering, or 

shut in: 

Celeste Ward, Edwina Gonzales, Brian 

Quenton, Robert Wade, Dan & Michele Tick-

nor, Rosetta Schuster, Anthony McCuller,  

Josephine Valero. 

Key to the Word - Kingdom of God 

In His teaching and preaching, Jesus identifies 

God’s ideal community as the kingdom of God. 

Both the place where God rules and the people 

who live as God desires. This community is to be 

characterized by a new way of living together 

that includes everyone (both Jew and Gentile) 

who, as brothers and sisters, will relate to God as 

their Father and as their King, whose benevolent 

rule over them guides every moment of their 

lives. The kingdom is inaugurated by Jesus and 

continues today in the Christian community that 

daily strives to make God’s ideal of community a 

reality. 

Offertory Collection  for July 24, 2022 
 

Lord, teach us to give and see  
there is no cost 

Envelopes  ……………………..$ 555.00 
Loose …………………..…………$ 395.00 
On-line giving …………………$  873.00 
 

Total…..…..………….…….$ 1,823.00 

Offertory Collection for July 31, 2022 
 

Lord, teach us to give and see  
there is no cost 

Envelopes  ……………………..$ 575.00 
Loose …………………..…………$ 301.00 
On-line giving …………………$ 888.00 
 

Total…..…..………….…….$ 1,764.00 

You can also put your offertory commitment  
On a monthly autopay. Please contact parish office  

503-287-3724  for further information.. 



Hai “câu chuyện về cánh cửa” trong Tân Ước gây chấn động mạnh 

vào con người của chúng ta. Một cửa là từ Sách Khải Huyền: 

“Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa 

cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người 

với ta.” Câu nói này được hỗ trợ bởi hình ảnh quen thuộc của 

Chúa Giê-su đứng bênngoài và cửa lại không có chỗ để mở. Chúa 

Giê-su ở bên ngoài và chúng ta đang ở bên trong nhà. 

Trong câu chuyện khác, câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay, 

Chúa Giêsu trả lời một người tìm kiếm hỏi: “Lạy Thầy, phải chăng 

chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? ” với câu “Các ngươi hãy cố 

gắng vào qua cửa hẹp …”  Câu nói này ám chỉ, người tìm kiếm ở 

bên ngoài và Chúa Giêsu ở bên trong nhà, nhưng trong cả hai câu 

chuyện đều nói về làm cách nào, để chúng ta được vào vương 

quốc của Thiên chúa.   Chúng ta cần phải có nỗ lực, thì mới có thể 

vào được cửa Thiên đàng, cho dù đó là bằng cách xoáy nắm cửa, 

hay đi thẳng vào khi cửa mà đã được mở sẵn. Đại khái là chúng ta 

phải làm một cái gì đó để được vào nước trời. 

Chúa Giê-su nói “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Chắc chắn 

Chúa Giê-su không nói về địa lý. Chúa nói về sự “phấn đấu” cần 

thiết để được vào nước trời. Chúa nói thêm rằng một số người sẽ 

không phấn đấu đủ, và họ không tới từ cùng một nơi với Ngài. 

“Cùng một nơi” — một lần nữa, Chúa Giê-su không nói về một 

đia điểm của địa lý — nhưng Ngài ám chỉ tới những ai mà có cùng 

tư duy với Ngài, là hãy cố gắng yêu thương nhau. Câu chuyện này 

khiến chúng ta nhớ lại câu nói của Chúa Giê-su là, “ Chiên ta thì 

nghe tiếng ta, ta biết chúng, và chúng biết ta. 

Vì vậy, câu hỏi đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay là, liệu chúng ta 

có nằm trong số những người đã nỗ lực đủ, để cùng với các thánh 

đi vào cửa thiên đàng. Đây là nội dung bài đọc một ngày hôm nay. 

Tiên tri Ê-si-a nói với người Do Thái rằng Thiên Chúa sẽ sử dụng 

mọi công cụ giao thông, để đưa nhiều người về nước trời, kể cả 

chiến xa, công cụ thương mại, xe ngựa, xe thồ, và lạc đà. Nghe 

giống như một chương trình vận chuyển người quy mô hàng loạt, 

chứ không phải chỉ là một vài phương tiện giao thông bình thường 

cho “một số ít” người. 

Đáng kể hơn, họ sẽ đến từ những nơi xa nhất mà con người thời đó 

có thể tưởng tượng: từ phía tây - ở Tây Ban Nha [Tarshish] và từ 

châu Phi [Put & Lud], từ một hòn đảo nhỏ xung quanh Hy Lạp 

[Javan (dzhay van) ], từ bờ Biển Đen [Tubal (tyoo b'l)]. Tất cả 

những người từ nhiều quốc gia khác nhau, sẽ bước vào cửa thiên 

đàng cùng với dân Is-ra-el. Điểm mấu chốt: vương quốc của Thiên 

Chúa lớn rộng hơn mọi người nghĩ, vì biên giới nước trời, sẽ vươn 

xa hơn cả biên giới của nước Is-ra-el. Rất có thể, gái mại dâm và 

tội nhân sẽ được bước vào nước trời, trước khi những người, nghĩ 

là họ sẽ được ưu tiên vào nước trời. 

Chúng ta cần phải tự hỏi là, mình cần biết ai đây để được vào cửa 

thiên đàng. Biết ai đây, không có nghĩa chính xác về mặt chính trị. 

Chúng ta cần biết và đồng cảm với Chúa Giê-su, trong tâm trí và 

trái tim của Ngài đẻ rồi tâm trí và trái tim của chúng ta sẽ biến đổi 

con người của chúng ta. 

                                                              Oblates of Francis de Sales                

                    

CHÚA NHAT 21 MÙA THUONG 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 Tick-

nor, Rosetta Schuster, Anthony McCuller,  

Josephine Valero. 

Ẩn ý — của cụm từ nước trời 

Trong sự dạy dỗ và rao giảng của Chúa Giê-su, Ngài 

xác định một cộng đồng lý tưởng của Thiên Chúa là 

vương quốc của nước trời. Đây là nơi được Chúa cai 

trị, và có người muốn sống như ý Chúa mong đợi. 

Cộng đồng này là đặc trưng của một cách sống mới. 

Mọi dân tộc (dân Do Thái và dân ngoại) sống chung 

với nhau với tư cách là anh chị em, và liên hệ với 

Thiên Chúa như Cha và vua của họ. Đấng cai trị nhân 

từ hướng dẫn họ từng giây, từng phút trong cuộc sống 

của họ. Vương quốc được khai mạc bởi Chúa Giê-su 

và tiếp tục cho đến ngày nay, với sự cộng tác nỗ lực 

hàng ngày để biến cộng đồng dân Chúa thành hiện 

thực. 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

Ngày 24 Tháng Bảy, 2022 

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

 
Phong Bì  …………………...……..……..$ 555.00 
Tiền mặt ……………………....….………$ 395.00 
Đóng góp qua mạng ……….…………$  873.00 
 

Tổng cộng  …..…..………….…….$ 1,823.00 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

Ngày 31 Tháng Bảy, 2022 

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

 
Phong Bì  …………………...……..……..$ 575.00 
Tiền mặt ……………………....….………$ 301.00 
Đóng góp qua mạng ……….…………$  888.00 
 

Tổng cộng  …..…..………….…….$ 1,764.00 

Quý vị có thể đóng góp trên trang mạng của Giáo 
Xứ. https://immaculateheartchurch.archdpdx.org/ 


