
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 

 

 
        Sept 18, 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 



Luke’s Jesus is vividly aware of our attrac-
tion to  money and possessions and how 
we pursue them.  Last Sunday we heard 
about the prodigal son who asked prema-
turely for his inheritance.  

 

In fact,  the identical Greek word used to 
describe the steward in today’s Gospel as 
“squandering” his master’s wealth is the 
word used of the prodigal son 
“squandering” his inheritance.  Next Sun-
day, we will hear about the rich man luxuri-
ating while Lazarus, a poor man, pitifully 
sits at his door. 

 

Luke is making it patently clear that wealth is 
not a measure of one’s worth. John Calvin in 
the 16th century asserted that wealth was a 
sign of God’s pleasure with us. This is cited 
as the cause of the “Protestant Work Ethic.” 
People, consciously or unconsciously, began 
to work harder to become wealthier to look 
“blessed.” The Joneses became a recognized 
family name. The rat race evolved! 

 

Today’s Gospel is surely an offbeat story - 
unusual for Jesus. When called on the carpet 
for squandering, the steward knows two 
things: his master is honest, and, more im-
portantly to him, he is incredibly merciful. The 
master does not turn the steward over to be 
whipped until he has paid the last penny. He 
simply dismisses, fires him. 

 

The slick steward thinks on his feet and 
comes up with a clever plan that hinges on 
his master’s mercy. He has to work fast - be-
fore the word is out that he has been fired 
and lacks the authority to implement his clev-
er plan. 

 

He plans to take care both of himself and 
make his former master look good. He hopes 
that the master will not later want to appear 
ungenerous after appearing so generous to 
his debtors. The slick steward “summons” the 
debtors and asks them what they owe “his 

master.” He tells them “write quickly” for good 
reason. 

 

He already has the mercy of his master for 
his past misdeeds and now wants to gain the 
good will of his master’s debtors in a hope for 
future security. It is not a foolproof plan; it 
may backfire. First, the debtor who deflates 
the debt may not want to deal with this man-
ager in the future whom he knows to be un-
trustworthy. Also, the debtor was told to take 
his bill and reduce it in his own handwriting. 
He thereby becomes a co-conspirator in the 
plot.  

 

As we all know, the duplicity and dishonesty 
is not praiseworthy; Jesus praises the quick 
thinking and ingenuity of the steward. Jesus 
is encouraging us to be as ingenious in doing 
his work, the building of his kingdom. 

                        Oblates of St Francis de Sales 

                      † 
 

                                               

                    

 

 

 

 

 

 

 

TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

 

Please pray for parishioners and friends 
who are sick, recovering, or shut-in: 

 
Edwina Gonzales, Brain Quenton, Robert 
Wade, Dan & Michele Ticknor, Rosetta 

Schuster,   Anthony McCuller, Josephine 
Valero , Daniel Hardy, Junior, Emma 

Busse, and Rosetta Schuster. 

Our Sunday Eucharist prepares us to follow 
Jesus humbly and without guile. The read-

ings from Proverbs and Ecclesiastes 
(Qoheleth) help us sort out our values 
about good behavior, wealth, and the 

fleeting character of our time on earth. The 
gospels reveal that Jesus’ messianic minis-

try of healing and teaching will eventuate in 
his death. 



Theo tin mừng của thánh Lu-ca, Chúa Giê-su hiểu được 

sức mạnh của đồng tiền, tài sản và cách thức mà 

chúng ta theo đuổi chúng. Chủ nhật tuần trước, chúng 

ta đã nghe nói về dụ ngôn người con hoang đàng đã 

phung phí hết tiền của thừa kế của mình. 

Theo bài tin mừng ngày hôm nay, tiếng Hy Lạp cũng 

sử dụng cùng một từ "phung phí" để mô tả người 

quản lý mà phung phí tài sản của chủ mình, giống như 

trong bài phúc âm tuần trước, nói về người con trai 

hoang đàng "phung phí" tài sản của mình. Chủ nhật 

tuần tới, chúng ta sẽ nghe kể về người đàn ông giàu 

có ăn uống say sưa trong khi La-da-rô, một người đàn 

ông nghèo, ngồi trước cửa nhà anh ta, ước được 

những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ 

đói . 

Thánh Luca nhấn mạnh sự giàu có không thể dùng làm 

thước để đo giá trị của con người. John Calvin vào thế 

kỷ 16 cũng đã khẳng định rằng, sự giàu có là hồng ân 

mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Điều này được coi là 

"Đạo đức trong việc làm". Thông thường mọi người, 

làm việc nhiều hơn để trở nên giàu có. Sau đó người 

khác cho họ là “được chúc phúc”, dựa vào những 

thành công của họ. 

Bài Tin Mừng ngày hôm nay quả là một câu chuyện 

khác thường - đặc biệt là nó được đề cập đến từ Chúa 

Giêsu. Sau khi người quản gia phung phí tiền bạc của 

chủ, và anh ta biết được hai điều: chủ nhân của anh ta 

là người trung thực, và quan trọng hơn, anh biết chủ 

nhân của anh ta là người lương thiện, người sẽ không 

bao giờ trừng phạt hay bắt anh ta phải bồi thường 

những gì anh đã phung phí. Nặng lắm là anh ta bị sa 

thải thôi. 

Với những suy nghĩ trên, người quản gia quyết định lợi 

dụng lòng từ bi của chủ mình lần cuối cùng, trước khi 

anh ta bị đuổi việc. Anh ta quyết định làm một việc, 

mà có lợi cho anh ta và cùng một lúc sẽ khiến các con 

nợ, nghĩ chủ của anh ta là một người rất tốt. Người 

quản lý “triệu tập" những con nợ và hỏi họ đang nợ 

"chủ nhân của anh ta" những gì. Rồi anh ta bảo họ 

"viết nhanh xuống" những gì anh nói. 

Anh ta đã từng được chủ nhân thứ lỗi trong quá khứ, 

qua những hành vi sai trái, và bây giờ anh ta muốn lấy 

lòng các con nợ, với hy vọng các con nợ sẽ mang ơn 

anh ta. Đây không phải là một kế hoạch hoàn hảo; và 

nó có thể phản tác dụng. Tại vì một là các con nợ rất 

có thể sẽ không muốn làm việc với người quản lý xảo 

trá này trong tương lai. Hai là,  các con nợ bị yêu cầu 

tự lấy hóa đơn của mình và tự giảm giá, bằng chính 

chữ viết tay của mình. Việc làm này, sẽ chứng minh họ 

là người đồng phạm với người quản gia. 

Như chúng ta biết, chắc chắn sự trùng lặp và thiếu 

trung thực là một việc làm tồi tệ; Chúa Giêsu chỉ ca 

ngợi sự suy nghĩ lẹ làng và mánh khóe của người quản 

gia. Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta khéo léo trong 

việc làm của mình, để xây dựng vương quốc trên trời. 

                                                                                      Oblates of St Francis de Sales 

       † 

 

Xin cầu nguyện cho những người đang hồi 

phục, ốm đau, hoặc đã qua đời:  

 

 
 

Edwina Gonzales, Brain Quenton, Robert Wade, Dan 
& Michele Ticknor, Rosetta Schuster,   Anthony 

McCuller, Josephine Valero , Daniel Hardy, Junior, 
Emma Busse, and Rosetta Schuster. 

CHỦ NHẬT THỨ 25 MÙA THƯỜNG NIÊN 

Bí tích Thánh Thể được thực hiện vào mỗi ngày 
Chúa nhật, chuẩn bị cho chúng ta sẵn sằng bước 
theo Chúa Giêsu một cách khiêm nhường, không 
một chút đắn đo. Các bài đọc từ Châm ngôn và 
Truyền đạo (Qoheleth) giúp chúng ta phân biệt 
ra các giá trị của mình về việc làm tốt, tiền bạc 
của cải chúng ta có, trong cuộc sống tạm thời 
trên trái đất. Các bài phúc âm tiết lộ chức vụ 
thiên sai của Chúa Giê-su, là chữa bệnh và giảng 
dạy, và cuối cùng đưa Ngài đến cái chết trên 
thập giá. 


