
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 11, 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 



 In earlier life, one can identified with the younger brother. 
As life goes on, one can identified with the older brother in 
hindsight, having gone through the “duty’’ stage of imma-
ture, spiritual growth.  It is a stage of being self-righteous, 
unforgiving. Pondering this parable, recognizing how phar-
isaical it is, we see Jesus’ guiding us to a new level with a 
new principle: “everything through love; nothing through 
fear.” 

This is also another vivid example of a key issue in the New 
Testament: forgiveness.  Our father loves us uncondition-
ally. The meaning of “unconditional” is seen in this story. 
He loves us no matter what we do. We appreciate that as 
the best part of the good news. His love is called “agape,” 
a love that refuses to take revenge for hurts or exact pun-
ishment. 

Let’s recall that Jesus’ words: “be perfect as your heavenly 
father is perfect” are in the context of the father’s mercy 
to us. We got a sense of relief to learn that we are not ex-
pected to do everything we do perfectly; that is the error 
of “perfectionism.” In our relief from perfectionism, how-
ever, let’s not forget what Jesus’ saying does mean: grudg-
es are not allowed. It is the tender secret of the human-
divine relationship.  

Unforgiveness is a spiritual cancer that destroys our spirit, 
our soul as inexorably as untreated physical cancer will kill 
our physical body. Our Father is aware of his children’s 
sins, takes the initiative, comes out to meet us, and rejoic-
es at our homecoming. Once again, this is an example of 
God being a both/and God, not an either/or God. He goes 
out to both sons. 

Don’t you think that a parent’s joy at a child’s rehabilita-
tion from drugs or alcohol more closely mirrors god than 
the moralist’s condemnation of evil or the church’s impos-
ing a penalty? Significantly, there is no conclusion to the 
story of the second son; the story stops without the elder 
son’s response. The father now begins his worrisome wait 
for the elder son. 

And us? We are challenged to evolve toward the third per-
son in the drama, the hero-father.   When we have done 
what we can do in a relationship, we wait both for some-
one to return from alienation and wait - even for church-
men – for hearts to soften, lose self-righteousness, and 
find love. 

This parable is at once consoling and challenging.                                                                                    

                                                  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, Daniel Hardy, and Junior    

TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

Offertory Collection  for  

August 28, 2022  

Lord, teach us to give and see  

there is no cost 
 

Envelopes  ……………………..$    365.00 

Loose …………………..…………$    388.00 

On-line giving …………………$    613.00 
 

Total…..…..………….…….$   1,366.00 

Offertory Collection  for  

August 21, 2022  

Lord, teach us to give and see  

there is no cost 
 

Envelopes  ……………………..$ 1,160.00 

Loose …………………..…………$    458.00 

On-line giving …………………$    813.00 
 

Total…..…..………….…….$  2,431.00 
 

You can also put your offertory commitment  

On a monthly autopay. Please contact parish office  

503-287-3724  for further information.. 

 

Called to Protect Volunteer Training 

Due September 9, 2022 

Social Media Safety 

Access information on Church Website 



Khi còn nhỏ, chúng ta chơi với những người cùng trang lứa. Khi lớn lên, 

chúng ta noi theo thế hệ đàn anh, để nhận thức ra trách nhiệm của bản 

thân và trưởng thành về mặt tâm linh. Đây là giai đoạn trong cuộc sống 

mà chúng ta tự cho mình là đúng, và không cần phải nhường nhịn 

người khác. Trong câu chuyện ngụ ngôn này, chúng ta thấy Chúa Giê-su 

hướng dẫn chúng ta đến một tầng hiểu biết mới với một nguyên tắc 

mới: “yêu thương đem đến thành công; sợ hãi chỉ đưa điến thất bại”. 

Đây cũng là một ví dụ then chốt trong Tân Ước: về sự tha thứ. Thiên 

Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Giống như trong bài phúc âm nói về 

người con hoang đàng. Ngài yêu chúng ta bất kể chúng ta làm gì. Đây là 

một tin mừng mà chúng ta cần phải biết ơn Ngài . Tình yêu của Ngài 

được gọi là “agape”, một tình yêu không gây thù oán hay không muốn 

trừng phạt người khác. 

Chúng ta hãy nhớ lại những lời của Chúa Giê-su nói: “hãy trở nên hoàn 

hảo như cha trên trời là đấng hoàn hảo.” Đây là lòng thương xót của 

Ngài đối với chúng ta. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Ngài 

không đòi hỏi chúng ta phải làm mọi việc, theo “chủ nghĩa hoàn hảo”. 

Tuy nhiên, để giúp chúng ta thoát khỏi chủ nghĩa hoàn hảo, chúng ta 

đừng quên lời dạy bảo của Chúa Giê-su. Ý Ngài muốn nói ở đây là, 

chúng ta không được phép có ác cảm với người khác. Đây là nền tảng 

duy trì các mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. 

Thù ghét là một căn bệnh ung thư, nó tàn phá tinh thần của chúng ta. 

Một khi linh hồn của chúng ta bị bệnh, giống như thể xác bị ung thư mà 

không chữa, thì chúng ta sẽ bị chết. Cha của chúng ta ở trên trời, biết 

tội lỗi của con cái mình. Ngài chủ động, đến gặp chúng ta và vui mừng 

khi chúng ta trở về nhà. Một lần nữa, đây là một ví dụ về việc Thiên 

Chúa chỉ là Chúa mà thôi. Ngài không phải bất cứ một ai khác. Ngài yêu 

thương mọi người, như người cha yêu thương cả hai đứa con trai mình 

trong dụ ngôn. 

Cha mẹ sẽ cảm thấy vui mừng, khi biết con của mình được phục hồi sau 

cơn cai nghiện. Việc làm bao dung này của cha mẹ, phản ảnh việc làm 

của Thiên Chúa nhiều hơn, khi chúng ta so sánh với sự lên án của các 

nhà đạo đức, hay việc giáo hội coi như là một việc đáng bị trừng phạt. 

Việc đáng kể là, câu chuyện dụ ngôn không có kết luận cho người con 

trai thứ hai; câu chuyện cũng dừng lại, mà không có phản hồi về người 

con trai lớn. Câu chuyện chỉ cho biết người cha, bắt đầu lo lắng và chờ 

đợi người con trai lớn. 

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta được thử thách, để phát triển theo 

hướng của người cha anh hùng. Khi chúng ta đã làm tất cả những gì mà 

chúng có thể làm trong một mối quan hệ, viêc còn lại là chúng ta chỉ còn 

chờ đợi người kia trở về, sau một thời gian xa lánh và chờ đợi. Ngay cả 

những người đi lễ thường xuyên - trái tim của họ nhiều khi cần trở nên 

mềm mại hơn, bỏ đi cái tôi của mình để tìm thấy tình yêu. 

Dụ ngôn này vừa an ủi và vừa là một thách thức. 

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 Ticknor, Rosetta 

Schuster, Anthony McCuller,  Josephine Valero, Dan-
iel Hardy, and Junior    

CHỦ NHẬT THỨ 24 MÙA THƯỜNG NIÊN 

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.  

Tiền khuyên góp hàng tuần 

Ngày 21 Tháng Tám, 2022 

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

 

Phong Bì  …………………………..……..$  1,160.00 

Tiền mặt ……………………….….………$      458.00 

Đóng góp qua mạng ……...…………$      813.00 

 

Tổng cộng  …..…..………….…….$    2,431.00 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

Ngày 28 Tháng Tám, 2022 

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

 

Phong Bì  …………………………..……..$     365.00 

Tiền mặt ……………………....….………$     388.00 

Đóng góp qua mạng ……….…………$     613.00 

 

Tổng cộng  …..…..………….…….$   1,366.00 
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