
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 28, 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 



Jesus’ parable about how the guests might strategize to jockey 
them-selves into more prestigious seats is nothing short of 
comedy. Rather than speak directly about humility, Jesus cre-
ates a slightly outrageous story / parable to make his point.  

His point speaks to the prideful Pharisee in many of 
us.  Humility is having accurate knowledge of ourselves and 
accepting ourselves. In the parable, Jesus looks at motives. 
Humility is elusive; it is a slippery fish. In claiming that we have 
it, we lose it to pride. He challenges his host, the guests, and 
us to become humble. 

Jesus’ words: “For all who exalt themselves will be humbled, 
and those who humble themselves will be exalted” cannot be 
ignored. We see some football players, after a great play, 
point skyward while others proudly thump their chests. 

There are times when laughter is the best spiritual medi-
cine.  We need to be able to laugh at ourselves. “I may not be 
much, but I’m all I can think about.” The humor is so in-
sightful.  Humility is truth as Saint Therese, the little flower, 
says.  It is the recognition that in god’s kingdom every individ-
ual is a beloved child of God.  Stories such as today’s gospel 
make it clear that as an after-dinner speaker, Jesus probably 
caused heartburn for the Pharisee host.   

In the second part of this episode, Jesus turns his attention 

away from being a good guest to being a good host.  If we in-

vite those who cannot reciprocate, we trade off dining with 

the somewhat rich and famous now for dining later at the ban-

quet of the just in heaven.  Throughout his ministry, Jesus 

judged the least, the lost and the forgotten as those most wor-

thy of the kingdom of God.  

What are we to do to steer between the twin rocks of a pride-

ful attitude and self-rejection? We take the polarities of suc-

cess and failure and learn the best from each. The unitive con-

sciousness is balance, is reality.  

We thereby allow our genuine, self-worth to grow, interiorly 

giving more of the credit to God.  For, after all, “what do we 

have that we have not received?”  

The humble have no problem recognizing their dependence 

on god and others. They acknowledge their own shortcomings 

and forgive the shortfall in others. Because they are not pre-

tentious, the humble can rub elbows with the world’s 

“nobodies” and the really “somebodies” and be grateful for 

the good company of both. 

Oblates of Francis de Sales                

                    

TWENTY-SECOND 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  “Do not invite your friends” 

  The teaching on table fellowship serves as a practi-

cal application of the parable of the great supper. It 

speaks both specifically to the exclusivity of the Phari-

sees and generally to the ethic of reciprocity widely 

accepted in their world. The maimed, the lame, and 

the blind were excluded from worship at the Jewish 

temple and would have also been unacceptable 

guests for the Pharisees. Moreover, non of those men-

tioned would have been able to repay hospitality in 

kind. Jesus’ challenge to inclusiveness at the Christian 

eucharistic banquet was challenge for the early 

Church  and remains just as much a challenge today. 

Offertory Collection  for August 7, 2022 
 

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

Envelopes  ……………………..$ 502.00 
Loose …………………..…………$ 789.00 
On-line giving …………………$  423.00 
 

Total …..…..………….…….$ 1,714.00 

Offertory Collection for August 14, 2022 
 

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

Envelopes  ……………………..$ 210.00 
Loose …………………..…………$ 378.00 
On-line giving …………………$ 223.00 
 

Total…..…..………….……..$ 811.00 

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

503-287-3724  for further information.. 



Câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giê-su về những người khách cố tình 

tìm cho mình một chỗ ngồi tốt trong bàn tiệc, thật là một việc làm 

nực cười! Thay vì trả lời họ trực tiếp và khiêm tốn, Chúa Giê-su tạo ra 

một dụ ngôn, tuy hơi thái quá nhưng đủ, để đưa ra quan điểm của 

Ngài. 

Quan điểm của Chúa Giê-su nói về những người trong chúng ta có 

tánh tình kiêu hãnh, tương tự với những người biệt phái thời xưa. 

Khiêm tốn là khi chúng ta hiểu biết chính xác về bản thân, và chấp 

nhận chính bản thân của mình. Trong dụ ngôn, Chúa Giê-su nêu ra 

động cơ của sự khiêm tốn, như là một con cá trơn và khó có thể bắt 

chặt đươc. Khi chúng ta nghĩ chúng ta khiêm tốn, thì chúng ta đã 

đánh mất nó đi, và thế vào đó với một niềm tự hào. Ngài kiêu gọi chủ 

nhà, các quan khách và chúng ta trở nên khiêm tốn. Chúa Giê-su nói: 

“Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ 

được nhắc lên.” lời nói này không thể không bỏ qua được.  

Có nhiều lúc, tiếng cười là liều thuốc tinh thần tốt nhất, và chúng ta 

có thể tự nhủ rằng: “Tôi có thể không có nhiều tài, nhưng bản thân 

tôi là tất cả những gì mà tôi có.” Đức tánh khiêm nghường là chân lý 

trở nên thánh của Thánh Tê-rê-sa. Ngài nói: tất cả mọi người trong 

chúng ta, điều là những người con yêu dấu trong vương quốc của 

Thiên Chúa. Những câu chuyện dụ ngôn trong bài phúc âm ngày hôm 

nay, cho chúng ta thấy rõ rằng Chúa Giê-su đã khiến người biệt phái 

dẫn phải suy nghĩ lại về sự khiêm tốn của anh ta. 

Trong phần thứ hai của bài phúc âm, Chúa Giê-su chuyển sự chú ý từ 

việc trở thành một người khách tốt, trở thành một người chủ nhà tốt. 

Nếu chúng ta mời những người tới dự tiệc mà không cần không họ 

phải trả lễ, thì chúng ta thực sự đã tự chọn, được dùng bữa với 

những người công chính trên thiên đàng. Trong suốt sứ vụ rao giảng 

của Chúa Giê-su, Ngài luôn đánh giá cao những người kém cỏi, thiếu 

thốn và bị lãng quên trong xã hội, vì họ là những ngưới xứng đáng 

nhất, để vào nước trời. 

Chúng ta phải làm gì, để giữ vững tay chèo, khi chúng ta phải lèo lái 

con thuyền đi giữa hai tảng đá lớn, tượng trưng cho hai thái độ kiêu 

hãnh và tự phủ nhận bản thân của chính mình? Chúng ta cần phải 

xem xét các khía cạnh khác nhau của sự thành công và thất bại, để rồi 

chúng ta có thể rút ra được những điều tốt nhất từ mỗi khía cạnh. 

Cuối cùng, chúng ta có thể suy ra và nhận thức được sự quân bình 

trong cuộc sống  là thực tại. 

Tóm lại, chúng ta phải cho phép giá trị đích thực của cuộc sống, và giá 

trị của bản thân mình phát triển, để chúng ta sẵn sàng cho đi mà 

không cần nhận lại. Suy cho cùng, “chúng ta còn những gì, cần cho 

chính mình?” 

Người khiêm tốn không ngại khi họ lệ thuộc vào Thiên Chúa hay 

những người xung quanh. Tại vì họ thừa nhận những thiếu sót của 

bản thân họ và bao dung với những khiếm khuyết của người khác. 

Người khiêm tốn không có kêu căng, nhưng họ sẵn sàng hòa đồng, 

biết ơn, và đồng hành với tất cả mọi người.  

                                                                                  Oblates of Francis de Sales 

                                                           

                    

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. 

Giải mã cụm từ: "Đừng có mời bạn bè " 

Việc giảng dạy về mối tương giao trong bàn tiệc là 

một ứng dụng thực tế của dụ ngôn về bữa tiệc ly. Nó 

nói lên tính độc quyền của người biệt phái nói riêng, 

và về đạo đức của họ đối với những người mà họ nghĩ 

là thấp kém hơn họ, nói chung. Ví dụ như, những 

người tàn tật, què và mù không được vào đền thờ Do 

Thái. Hơn nữa, những người tàn tật này dứt khoát 

không thể có được một liên hệ nào với các biệt phái. 

Dầu cho những người nêu trên có muốn tiếp đón và 

chiêu đãi các biệt phái đi nữa, thì họ cũng sẽ bị từ 

chối và bị coi thường. Những thử thách Chúa Giê-su 

phải đối đầu với ngày xưa, vẫn còn tiếp tục xảy ra ở 

thời Giáo hội sơ khai, và ngày nay nó vẫn còn tồn tại 

trong cuộc sống của chúng ta.                

Tiền khuyên góp hàng tuần 

Ngày 7 Tháng Tám, 2022 

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

 
Phong Bì  …………………………..……..$  502.00 
Tiền mặt ……………………….….………$  789.00 
Đóng góp qua mạng ……...…………$  423.00 
 

Tổng cộng  …..…..………….…….$ 1,714.00 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

Ngày 14 Tháng Tám, 2022 

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

 
Phong Bì  …………………………..……..$  210.00 
Tiền mặt ……………………....….………$  378.00 
Đóng góp qua mạng ……….…………$  223.00 
 

Tổng cộng  …..…..………….…….$   811.00 

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

CHỦ NHẬT THỨ 22 MÙA THƯỜNG NIÊN 
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