
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 
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   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-Eighth Sunday in Ordinary Time 

 

 

In the first reading from Kings, an unlikely 
person appears.  It is an outcast, a non-Jew 
Syrian general by the name of Naaman.  The 
story of Naaman shows humility as the key 
pre-requisite for gratitude - and the faith that 
flows from gratitude.                                           
Naaman showed his humility in a drama of 
three scenes.  In the first, Naaman admits his 
lack of self-sufficiency and seeks out the 
conquered, Jewish prophet Elisha to ask for 
help.  In the second scene, Elisha did not even 
come out to meet Naaman but sent a 
prescription to him through one of his 
followers: bathe seven times in the Jordan 
River!                                                   
Naaman needed to swallow his pride; he 
“knew” how foolish it sounded and that there 
were just as good or even better rivers in 
Syria but he submitted his judgment . . . and 
the rest, as they say, is history. 

In the third scene, Naaman came back to say 
thank you and more - he expresses faith in the 
God of the Jews: “Now I know that there is 
no god in all the earth except in Israel . . . 
Allow your servant to be given as much earth 
as two mules can carry, because I will no 
longer offer holocaust or sacrifice to any God 
except the Lord.” Naaman accepted God’s 
gift and responded with praise.  He wanted to 
worship on Jewish soil. 

Faith. The ten lepers in Luke’s Gospel called 
Jesus “master.” Perhaps, they sensed the 
power of God.  Ten were cured; only one 
returned and fell at the feet of Jesus and 
“glorifying God in a loud voice thanked 
him.”  He was a Samaritan, a Jewish outcast. 
And yet, Jesus said: “Your faith has saved 
you.”  Are praise and gratitude identified with 
faith? 

So often we are like the nine lepers who were 
cured but did not return to give thanks. We, 
too, take good things for granted - the good 
test results, the accident avoided on the 
highway, the negative x-ray. So often we 
chalk up the good things that occur in our 
lives as being solely the result of our own 
efforts:  

 

Like the nine lepers do we simply want to get 
on with our lives instead of reflecting on the 
source of good gifts?    After any of our 
various recoveries, do we move on 
immediately - without first giving thanks?  

This second “good Samaritan” in the gospel, 
the tenth leper, surely wanted to get on with 
his life, too.  Yet, there was a difference with 
him:  he chose to glorify God and then thank 
Jesus.  There is a character difference 
between the person of faith and others who do 
not return to express gratitude.   

Jesus taught us the lesson of the 
connectedness of humility, gratitude, and 
faith.  At the last supper on the night before 
he died, Jesus washed the feet of his 
Apostles.  Humility.  He gave thanks to his 
Father and instituted Eucharist, a word that 
means “thanksgiving.”                                 
Gratitude.  He went to Calvary and 
commended himself to the hands of our 
father.  Faith. 

Humility is the underpinning of gratitude.  
We recognize our insufficiency and our 
gratitude to God. Humility and gratitude 
make us “soft-eyed.”  Gratitude introduces us 
to faith - as Naaman and the Samaritan make 
clear.  Humility and gratitude render it 
impossible to have the “hard-eyes” of the 
macho personality skeptic or the cynic.    
_____________________________________ 

      Emma Busse has passed away.  Please                
pray for her Soul and her family.  

 

 

Please pray for our parishioners and friends 
who are sick, shut-ins and recovering:         

Robert Wade, Celeste Ward, Ms Lois, Junior, 
Dan and Michele Ticknor, Rosetta Schuster, 
Josephine Valero, Edwina Gonzales, Brian 
Quenton, Anthony and Annice McCuller, 

Daniel Hardy.  

 



Chủ Nhật thứ 28 thường niên 

 

. 
Trong bài đọc một từ sách “Kings” có một người 
lạ xuất hiện. Đó là người ngoại đạo từ Syria tên là 
Naaman.  Câu chuyện của Naaman thể hiện đức 
khiêm nhượng là điều cần thiết của lòng biết ơn, 
và từ lòng biết ơn đưa tới đức tin. 
Naaman thể hiện sự khiêm nhượng trong ba 
hoàn cảnh. Đầu tiên Naaman tự nhận ra sự thiếu 
hiểu biết của mình và tìm cách vượt qua bằng 
cách tìm sự giúp đỡ từ tiên tri Elisha. Tiên tri 
Elisha đã không ra gặp mặt trực tiếp nhưng gởi 
một lời nhắn thông qua một đồ đệ cho Naaman: 
tắm bẩy lần ở sông Jordan. 
Naaman đã phải đè nén sự kiêu hãnh của mình vì  
Naaman cảm thấy đây là một điều ngớ ngẩn vì có 
rất nhiều dòng sông ở Syria cũng tương đương 
hay tốt hơn sông Jordan, nhưng Naaman vẫn làm 
theo lời tiên tri Elisha và phần còn lại, như họ nói, 
đã đi vào quên lãng. 
Trong phần cuối, Naaman quay trở lại để cảm ơn 
và quan trọng là muốn thể hiện niềm tin vào Chúa 
của người Do Thái: “Thật tôi biết không có Thiên 
Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên 
Chúa ở Israel .... nhưng tôi xin ông ban phép cho 
tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa 
sức hai con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, 
tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu 
hoặc hy lễ cho thần minh nào khác”. Naaman 
nhận quà của Thiên Chúa và dâng lời tôn vinh. 
Ông ta muốn thờ phượng trên đất của người Do 
Thái. 
Đức tin. Mười người phong cùi trong sách Luca 
gọi chúa Jesus la “ông chủ”. Có lẽ họ cảm nhận 
được quyền năng cùa Chúa. Mười người họ 
được chữa lành nhưng chỉ có một người quay trở 
lại, phủ phục dưới chân chúa Giê-su và “lớn tiếng 
tán tụng và cảm ơn Ngài”. Anh ta là người xứ 
Samaria, người ngoại đạo. Chúa Giê-su phán: 
“lòng tin của con đã cứu chữa con”. Vậy có phải 
niềm tin là sự tôn vinh và lòng biết ơn? 
Chúng ta cũng như 9 người phong cùi đã được 
chữa khỏi cũng thường không quay trở lại để cảm 
ơn. Chúng ta cũng nhận những điều tốt lành như 
một điều hiển nhiên, ví dụ như khi chúng ta đi thi 
và được kết quả kết quả tốt, những tai nạn giao 
thông mà chúng ta tránh được ở trên xa lộ, 
những kết quả chụp quang tuyến với kết quả âm 
tính. Chúng ta thường coi  những điều tốt lành 
xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, là những 
kết quả được tạo ra bởi chính công sức của riêng 
chúng ta. 
Như chín người cùi kia, chúng ta chỉ muốn tiếp 
tục với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thay 
vì chiêm nghiệm hay tự hỏi về những điều tốt 
lành từ đâu đến. Ngay sau khi được bình phục 
hay phục hồi, việc đầu tiên của chúng ta làm có  

 
phải là dâng lời cảm tạ Thiên Chúa hay không 
hay chỉ tiếp tục cuộc sống ngay lập tức? 
Người Samaria tốt lành trong bài phúc âm, người 
phong cùi thứ mười, dĩ nhiên cũng muốn tiếp tục 
với cuộc sống của anh  
 
ta. Nhưng anh ta quyết định tôn vinh và cảm ơn 
chúa Giê-su. Đó là sự khác biệt giữa người có 
niềm tin so với những người khác, những người 
không trở lại để tỏ lòng biết ơn. 
Chúa Giê-su dạy bài học về sự kết nối giữa sự 
khiêm nhượng, lòng biết ơn và đức tin. Trong bữa 
tiệc ly, trước khi chết, chúa Giê-su rửa chân cho 
các tông đồ. Đức khiêm nhường. Để tỏ lòng biết 
ơn. Chúa Giê-su dâng lời cảm tạ chúa Cha và đặt 
nền móng cho bí tích thánh thể. Chúa đi đến 
Calvary và phó thác mình trong tay của chúa 
Cha. Đức tin. 
Đức khiêm nhường là nền tảng của lòng biết ơn. 
Chúng ta nhận ra những thiếu sót của chúng ta 
và lòng biet ơn đối với chúa.  Đức khiêm nhường 
và lòng biết ơn làm chúng ta có cái nhìn mềm 
mỏng hơn. Lòng biết ơn dẫn chúng ta đến niềm 
tin như Naaman và người Samaria đã nêu gương 
cho chúng ta. Đức khiêm nhường và lòng biết ơn 
giúp cho chúng ta tránh khỏi những cái nhìn hoài 
nghi và phỉ báng. 
_____________________________________ 

   †   Bà Emma Busse đã qua đời.  Xin cộng 

đoàn hợp ý cầu nguyện cho bà.  
 
 
 
 
Xin cầu nguyện cho những người đang hồi phục, 

ốm đau, hoặc đã qua đời: 
Robert Wade, Celeste Ward, Ms Lois, Junior, Dan 
and Michele Ticknor, Rosetta Schuster, 
Josephine Valero, Edwina Gonzales, Brian 
Quenton, Anthony and Annice McCuller, Daniel 
Hardy. 

 


