
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 

 

 
October 2, 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 được mở rộng, và xác 
định bằng tình yêu thương như được mô 
tả trong 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 thách thức tất cả 
mọi người làm việc một cách tích cực và 
trọn vẹn. Là một giáo xứ nội thành, 
chúng tôi cố gắng tiếp cận với những 
người cô đơn, người nghèo và những 
người không được yêu 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 



TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                   

                    

 

 

 

 

  

 

 INCREASE MY FAITH 

In today’s gospel, the apostles say to Jesus,  

almost as if in a command, “Lord, Increase  

our faith!” Do you ever approach our Lord 

with holy confidence, demanding an increase 

in faith? Or are you busy asking God for other 

things, more worldly things (like a new job, a 

financial windfall, a better marriage)? While 

the Catholic Church teaches that there are four 

types of prayers of holy boldness. (petition, 

adoration, contrition, and thanksgiving), the 

gospel today seems to suggest there is a fifth 

type of prayer, a prayer of holy boldness. 

If we were to take a moment to redirect our 

thoughts from the things we usually pray for 

and ask God to “increase my faith,” we 

would get the same answer as the apostles: 

“if you have faith the size of a mustard 

seed….”  With the little bit of faith that we 

do have, if we present it to God with holy 

boldness, asking God to increase it, God will 

multiply it– and, not by our efforts, but 

through God, we will be able to move 

mountains. But we do have to ask! 

Dorothy Plarski 

Living with Christ 

†              
 

 
 

In times of dryness and desolation, we must be  

patient, and wait with resignation the  

return of consolation, putting our trust in  

the goodness of God. 

We must animate ourselves by the thought  

that God is always with us, that God only  

allows this trial for our greater good, and that we  

have not necessarily lost God’s grace  

because we have lost the taste and feelings  

of it. 
St. Ignatius of Loyala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vietnamese Faith Formation Program 

 

The program teaches youth to be virtuous  

people & good Christians, promoting  

  devotion to the Eucharist, prayer for the  

Holy Father, and to support the missionary  

efforts of the Church through a life of  

prayers, sacraments, services, and sacrifices.  

Please encourage your youth to sign-up.  

  

Class begins September 25th and First Holy    

Communion, and Confirmation began the 18th     

 

 

 

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,  
Annice McCuller, James McDonald. 

Offertory Collection  for  
September 18, 2022  

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

 

Envelopes  ……………………..$      226.00 

Loose …………………..…………$      491.00 

On-line giving …………………$      458.00 
 

Total…..…..………….…….$     1,175.00 
 

You can also put your offertory commitment  

On a monthly autopay. Please contact parish office  

503-287-3724  for further information.. 



GIA TĂNG ĐỨC TIN 

Trong bài phúc âm ngày hôm nay, các Tông đồ 

thưa với Chúa Giêsu, lời cầu xin mà gần như ra 

lệnh, "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con"  

Chúng ta có bao giờ gọi thẳng tới Thiên Chúa để 

đòi Ngài cho chúng ta thêm đức tin không? Hay 

chúng ta đang quá bận rộn cầu xin Chúa cho 

chúng ta nhiều thứ  khác (như một việc làm mới, 

một cơ hội thuận tiện để kiếm tiền, hay một hôn 

nhân được tốt đẹp hơn)? Trong khi Giáo hội dạy 

chúng ta có bốn cách cầu nguyện (thỉnh cầu, tôn 

thờ, chúc tụng và cảm tạ), trong bài phúc âm 

ngày hôm nay dường như gợi ý cho chúng ta 

thêm một cách cầu nguyện thứ năm, là cầu 

nguyện quyết liệt hay kêu gào tới Chúa. 

Nếu chúng ta dành một chút thời gian để chuyển 

cách cầu nguyện bình thường của mình, qua cách  

cầu nguyện quyết liệt để kêu gào Thiên Chúa “cho 

chúng ta thêm đức tin”, chúng ta cũng sẽ nhận 

được câu trả lời giống như các tông đồ : “Nếu các 

con có lòng tin bằng hạt cải …” Với một chút đức 

tin nhỏ nhen chúng ta có, và nếu chúng ta thành 

tâm và dạn dĩ cầu xin Chúa gia tăng đức tin cho 

chúng ta, Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta gấp bội, 

để chúng ta có thể dời non lấp biển. Dĩ nhiên, 

chúng ta làm được việc này không phải bằng sức 

lực của chính mình, mà do sự giúp sức của Thiên 

Chúa. Tuy nhiên muốn có được sự trợ lực này, 

chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa trước! 

                            Dorothy Plarski, Living with Christ 

                                                † 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27 MÙA THƯỜNG NIÊN 

Trường GLVN và TNTT 
 

Chương trình huấn luyện thanh thiếu niên trở 
thành những người Ki-tô hữu tốt và đạo đức, với 
lòng sùng kính Thánh Thể, cầu nguyện cho Đức 
Thánh Cha, và để hỗ trợ các nỗ lực truyền giáo 
của Giáo hội, lời cầu nguyện, bí tích, phục vụ và 

hy sinh.  
 

Lớp học bắt đầu vào ngày 25 tháng 9. 

Trong thời kỳ hạn hán và hoang vắng, chúng ta 

cần phải kiên nhẫn và chờ đợi, với niềm tin sắt 

đá vào sự nhân hậu và tốt lành của Thiên Chúa. 

Chúng ta phải tin rằng Thiên Chúa luôn ở với 

chúng ta, Ngài đang thử thách lòng tin của chúng 

ta đối với Ngài, để từ đó Ngài sẽ ban cho chúng 

ta nhiều lợi ích lớn, và được sống mãi trong ân 

điển của Ngài. 

St. Ignatius of Loyala 

Tiền khuyên góp hàng tuần 

Ngày 18 Tháng 9, 2022 

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

Phong Bì  …………………………..……..$     226.00 

Tiền mặt ……………………....….………$     491.00 

Đóng góp qua mạng ……….…………$     458.00 

Tổng cộng  …..…..…………....…….$   1,175.00 

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

https://immaculateheartchurch.archdpdx.org/ 


