
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 25, 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 



 

Our God has a thing about names. He changed 
Abram’s name to Abraham, Simon’s to              
Peter.   Jesus told many parables.  Do you realize 
that today’s parable is the only one in which a par-
ticipant has a name: Lazarus [which means: God 
helps]?     

As we heard, when the rich man died after Laza-
rus, he saw Lazarus sitting next to Abraham in the 
place of honor.  He is still trying to give orders: 
have pity…send Lazarus to dip his finger . . . Send 
him to my father’s house.”  Abraham gently calls 
the rich man “my child” and reminds him that he 
was once rich and Lazarus, poor, and that there is 
now a great chasm between them. Abraham is not 
angry with the rich man; he simply states the facts. 
When the rich man wants his brothers warned, 
Abraham simply states that the brothers have had 
the words of “Moses and the prophets;” that is, the 
Hebrew scriptures.  Lazarus, previously, and his 
brothers, currently, have not listened to scrip-
ture.  Jesus ironically closes the parable, putting 
the words in Abraham’s mouth: “Neither will they 
be persuaded if someone should rise from the 
dead.” Listening works. The spectacular does not. 

The parable is not complex. Listening is our re-
sponse to scripture, the voice of God.  When one 
does not listen, there are consequences. Abra-
ham’s tone is not angry, not vindictive. The rich 
man is not portrayed as a terrible person; Lazarus 
is not portrayed as a virtuous person. Abraham 
simply repeats the teaching: how one uses one’s 
earthly resources is very important, and there is a 
consequence for neglecting the poor.  

Death is a pivotal event in the parable; it is like an 
official’s game-ending whistle or the courtside, 
final horn. Their sound marks the end of oppor-
tunity. The consequence of our real-time effort 
then plays out; one reaps what one has sown. Faith 
and hope are no more, leaving love/charity as the 
greatest and the forever virtue. 

We recall Jesus’ words: “Blessed are you who are 
poor, for the kingdom of God is yours.” Each of 
us needs to listen whether it is between two of us 
or as a whole community. We need to live a re-
flective, not hyperactive lifestyle. Hyperactivity 
numbs us. Being reflective allows us to be a lis-
tener - a listener both to Jesus and to the cry of the 
poor.   

                                              Oblates of St Francis de Sales  

                         † 

                       
 

                                               

                    

 

 

 

 

 

    

 

TWENTY-SIXTH 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, Ms. Lois. 

Offertory Collection  for  

September 11, 2022  

Lord, teach us to give and see  

there is no cost 
 

Envelopes  ……………………..$      340.00 

Loose …………………..…………$      424.00 

On-line giving …………………$      363.00 
 

Total…..…..………….…….$     1,127.00 
 

You can also put your offertory commitment  

On a monthly autopay. Please contact parish office  

503-287-3724  for further information.. 

Offertory Collection  for  

September 4, 2022  

Lord, teach us to give and see  

there is no cost 
 

Envelopes  ……………………..$     412.00 

Loose …………………..…………$     788.00 

On-line giving …………………$  1,068.00 
 

Total…..…..………….…….$   2,268.00 
 



Thiên Chúa của chúng ta có xu hướng đổi tên của con 

người. Ngài đổi tên ông Áp-ram thành Áp-ra-ham, Si-

mon thành Phê-rô. Chúa Giê-su đã kể nhiều dụ ngôn,  

nhưng trong bài phúc âm ngày hôm nay, chúa Giê-su 

đặc biệt nói về một người tên là La-da-rô [có nghĩa là: 

Chúa giúp] 

Như chúng ta đã nghe từ bài phúc âm, sau khi người 

giàu có chết đi, ông ta thấy La-da-rô đang ngồi trong 

lòng của ông Áp-ra-ham và ông lên tiếng đòi Abra-

ham: “Xin lỗi … hãy sai La-da-rô nhúng ngón tay vào ... 

Gửi La-da-rô đến nhà của cha tôi … " Áp-ra-ham nhẹ 

nhàng gọi người đàn ông giàu có là “con” và nhắc nhở 

anh ta rằng, anh ta đã từng giàu có còn La-da-rô thì 

nghèo, và bây giờ đã có một vực thẳm tách rời giữa 

chúng ta. Áp-ra-ham không giận người giàu; ông chỉ 

đơn giản nêu lên sự thật, rằng anh em của ông đã có 

"Môi-se và các tiên tri cảnh báo họ rồi;" qua các thánh 

thư trong tiếng Do Thái. Ông Abraham nói tiếp, kể cả 

La-da-rô trước đây, và các anh em của ông, không hề 

nghe thánh thư. Chúa Giê-su kết thúc dụ ngôn một 

cách mỉa mai, là “Nếu chúng không chịu nghe Môsê và 

các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng 

cũng chẳng chịu nghe đâu.”  

Câu chuyện dụ ngôn rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần 

nghe và làm theo lời dạy bảo của Thiên Chúa qua các 

bài thánh thư. Khi chúng ta quyết định không lắng 

nghe lời của Ngài, chúng ta sẽ phải ghánh chịu các hậu 

quả. Giọng điệu của Áp-ra-ham không tức giận, và 

không hận thù. Người giàu có không bị coi là kẻ ác; La-

da-rô không được coi là một người có đức hạnh. Áp-ra

-ham chỉ đơn thuần lập lại lời dạy: Cách sống làm 

người và biết ứng dụng những gì chúng ta có trên thế 

gian này rất là quan trọng, và hậu quả sẽ được nhãn 

tiền khi chúng ta bỏ bê người nghèo. 

Cái chết là một sự kiện then chốt trong dụ ngôn này; 

nó giống như tiếng còi kết thúc của một trận đấu, hay 

một lời tuyên phán của thẩm phán trong tòa án. Tiếng 

còi đánh dấu sự kết thúc của một cơ hội. Hậu quả của 

tất cả việc làm, điều được phơi bày và xét xử. Công lý 

sẽ được thực hiện. Niềm tin và hy vọng sẽ không còn 

hiện hữu, chỉ còn lại tình yêu thương / lòng bác ái là 

một đức tính duy nhất sẽ lớn mạnh và trường tồn. 

Chúng ta hãy nhớ lại lời của Chúa Giê-su dậy: “Phúc 

cho những ai ghèo khó, vì nước Trời là của họ.” Mỗi 

người trong chúng ta cần phải lắng nghe, cho dù 

chúng ta sống cách xa nhau, hay sống chung với cộng 

đồng. Chúng ta cần phải sống một cuộc sống có phản 

chiếu hay cân nhắc, không nên hiếu động. Vì tang 

động sẽ làm chúng ta bị tê liệt. Phản chiếu cho phép 

chúng ta trở thành một người biết lắng nghe—một 

người biết lắng nghe cả Chúa Giê-su và tiếng kêu than 

của người nghèo.              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, Ms. Lois. 

CHỦ NHẬT THỨ 26 MÙA THƯỜNG NIÊN 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

Ngày 4 Tháng 9, 2022 

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

Phong Bì  …………………………..……..$     412.00 

Tiền mặt ……………………….….………$      788.00 

Đóng góp qua mạng ……...…………$   1,068.00 

Tổng cộng  …..…..……...…….…….$    2,268.00 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

Ngày 11 Tháng 9, 2022 

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

Phong Bì  …………………………..……..$     340.00 

Tiền mặt ……………………....….………$     424.00 

Đóng góp qua mạng ……….…………$     363.00 

Tổng cộng  …..…..…………....…….$   1,127.00 

Quý vị có thể đóng góp trên trang mạng của Giáo Xứ. 

https://immaculateheartchurch.archdpdx.org/ 
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