
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 

 

 
        Sep 4, 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 tells us about the cost for our planning to be a disci-

ple in today’s Gospel: you must “hate” even your father 

and mother. Now, we know that the Aramaic word for 

hate does not mean the same in English as it does in Ara-

maic; there, it is not an emotional hate, but rather means 

“to love less” or “not to choose.” The meaning of the Gos-

pel is that nothing and no one can be put ahead of God in 

our personal hierarchy of values. So, both the wisdom of 

common sense and the wisdom of the Lord is, “No pain no 

gain.”  

I think every one of us takes a long time to come to com-

prehend that “hard” saying of Jesus about prioritizing God 

above all. We tend to ignore it. Jesus teaches us that there 

must be no idolatries in our life. No matter how worthy 

the object of our devotion may be. People, like father, 

mother, loved one, children, friends, things, like career, 

education, talent, physical fitness, television, sports. We 

must “hate” (refuse to idolize) all persons, all things. Disci-

pleship with its cost is paramount; it redefines all other 

loyalties.  

We have an advantage over the people who heard Jesus 

that day. Neither Jesus nor his listeners knew then all that 

lay before Jesus: the cost of loss of the passion, and the 

cost of his crucifixion. We have the benefit of having seen 

the whole picture, including his resurrection. We have 

seen what has happened within us after our appreciation 

for what he has done.  

In considering the cost of discipleship, we raise another 

question: what is the cost of not following? Only God 

knows. In our hearts, we sense a great tragedy avoided. 

Jesus asked Peter, after many had left Jesus when he 

spoke of his real presence in Eucharist, “Will you also go?”  

Peter answered for so many of us on many questions even 

in our own lifetime: “Lord, to whom shall we go? You have 

the words of everlasting life.”  

How are we planning our use of our time, our talent, and 

our treasure? It might be a very good idea to answer that 

question during quiet time after communion as we enter-

tain Jesus in our spirits and bodies. 

                                                     Oblates of St 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 Tick-

nor, Rosetta Schuster, Anthony McCuller,  

Josephine Valero. 

TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

Please pray for a wonderful, safe, and healthy 

school year for our students 

POPE’S MONTHLY INTENTION FOR SEPTEMBER 
2022 

 
Abolition of the Death Penalty 

We pray that the death penalty, which attacks 
the dignity of the human person, may be legally 

abolished in every country. 

Called to Protect Volunteer Training 

Due September 9, 2022 

Social Media Safety 

Access information on Church Website 



Trong bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giê-su nói với chúng 

ta về cái giá, mà chúng ta phải trả khi chúng ta muốn trở 

thành tông đồ của Ngài: bạn phải “ghét” ngay cả cha mẹ của 

mình. Trong tiếng A-ram-mic, từ “ghét” không có nghĩa giống 

chúng ta hiểu; từ ghét không phải là sự căm ghét về mặt cảm 

xúc, mà nó có nghĩa là “yêu ít đi” hoặc “không lựa chọn”. Ý 

nghĩa của bài Phúc Âm là Thiên Chúa là đấng tối cao, không 

có sự gì và không có một ai có thể cao hơn Ngài. Thông điệp 

của Chúa  ở đây là, "Không qua đau khổ, thì không có tương 

lai." 

Tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta đều bỏ nhiều thời gian để 

tìm hiểu tại sao Chúa Giê-su nói về việc tạo ra một chỗ đứng 

cao nhất cho Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Thậm 

chí chúng ta có xu hướng làm ngơ về việc này. Chúa Giê-su 

dạy chúng ta tuyệt đối không được thần tượng hóa, kể cả 

những gì tối quan trọng hay có ý nghĩa nhất đối với chúng ta. 

Trong đó có cả cha mẹ, người thân, con cái, bạn bè, nghề 

nghiệp, học vấn, tài năng, thể dục, truyền hình, thể thao. 

Chúng ta phải “ghét” (từ chối thần tượng hóa) tất cả mọi 

người, và mọi sự vật. Làm tông đồ là một giá rất mắc phải trả; 

nhưng nó xác định sự trung thành của chúng ta. 

Chúng ta có lợi thế hơn những người đã nghe Chúa Giê-su 

ngày xưa, tại vì những người thời đó không biết chuyện gì sẽ 

xảy ra với Chúa Giê-su. Chúng ta ngày nay được thấy tất cả 

mọi sự: việc Chúa phải chịu khổ nạn, bị đóng đinh trên thập 

giá, và sự vinh quang phục sinh của Ngài. Từ đó chúng ta có 

thể so sánh với những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống 

của chúng ta, và tin rằng cuộc thương khó của Chúa Giê-su là 

đỉnh của sự đau khổ. 

Khi xem xét cái giá chúng ta phải trả, khi chọn làm tông đồ 

của Chúa, chúng ta cũng nên đặt câu hỏi: cái giá phải trả khi 

chúng ta quyết định không không theo Ngài. Việc này chỉ có 

Chúa mới biết. Trong thâm tâm chúng ta tự biết, là chúng ta 

đã tránh được bi kịch lớn khi chúng ta theo Ngài. Chúa Giê-su 

hỏi Phê-rô, “Con cũng sẽ bỏ ta đi chứ?” sau khi mọi người đã 

từ bỏ Chúa Giê-su, trong sự hiện diện của ngài trong Bí tích 

Thánh Thể. Phê-rô đã trả lời dùm cho rất nhiều người trong 

chúng ta rằng: “Lạy Chúa, bỏ Ngài con đi với ai? Vì Ngài có lời 

ban sự sống đời đời. ” Chúng ta có dự định gì để sử dụng thời 

gian, tài năng, và của cải của mình? Hãy trả lời câu hỏi này 

trong thời gian thinh lặng sau khi rước lễ, để chúng ta có thể 

hòa mình với Chúa Giê-su trong tinh thần và thể xác của 

mình.                                                                        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. 

CHỦ NHẬT THỨ 23 MÙA THƯỜNG NIÊN 

Xin cầu xin cho các con em, được một năm 

học mới mạnh khỏe, tấn tới và đạt được 

nhiều kết quả tốt. 

 

Ý CHỈ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG CHO THÁNG 
9/2022 

 
Bãi bỏ hình phạt tử hình 

Chúng ta hãy cầu nguyện, 
Cho án tử hình được bãi bỏ trên toàn thế giới 

Vì nó tấn công phẩm giá của con người. 

Lưu ý  các tình nguyện viên.  
 

“Called to Protect” Bài tập cho chương trình 
huấn luyện năm nay là:  

“Social Media Safety Access information on 
Church Website”  

 
Xin quý vị vui lòng nộp bài trước  

ngày 9 tháng 9 năm 2022.  
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