
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 16,  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-Ninth Sunday in Ordinary Time 

Today, we hear the difference between the dishonest 
judge who grudgingly hears this case and our honest 
father who enthusiastically listens to us. A story of the 
inhospitable man who would not get out of his bed 
out of compassion to help his friend, but did get up so 
he could get back to sleep. He is completely different 
from our Father who graciously answers the door 
when we knock. Jesus used a bit of humor to remind 
us of the difference between faulted human beings 
and our gracious Father.  

Our understanding of God presupposes two things: first,   
God already knows our needs so we really cannot give 
him new information. Second, God is loving, willing and 
able to meet our needs. The point of prayer of petition is 
neither an attempt to enlighten God’s mind nor to 
change God’s will. After all, we pray in the Lord’s Prayer: 
“Thy will be done.”  

So, why pray for things since God already knows what 
we need? We pray to help ourselves understand. We  
sometimes find that the answer to our prayer is “no,” 
not  because our Father is mean-spirited, but because 
God sees   the big picture and what we pray for may not 
be good for  us. We, sometimes slowly, must come to 
the realization of what is good for us. Prayer helps. Per-
sistent prayer gradually opens our eyes to what we need 
and what God wants to give us.  

Realizing our real need may include insight into how we 
ourselves can achieve what we have been praying for. 
We invite the possibility that God has already given us 
the talent and the strength to bring about what we pray 
for without additional intervention by God.  

Persistent prayer is not an option to cultivate; it is criti-
cal. Unless and until we pray persistently, there are 
some things that God cannot tell us, cannot provide for 
us. We need to quiet ourselves, so we can listen - most 
often, not to audible words from God, but to thoughts 
that come to us when we speak to him. Remember Eli-
jah in the cave?  He did not hear God in the earthquake 
or the wind or the fire - he heard god in the “gentle 
whisper”. [Kg.19; 12] God seldom – if ever - shouts.  

In global, “big box” needs, it is helpful to realize that we 
may never see the result of our prayer. Many cathedral 
builders of old did not live to see future generations 
worshiping in the cathedrals they were building back in 
the age of cathedrals.  Olive tree growers did not see 
the fruit of their efforts, for an olive tree is not ex-
pected to bear fruit for the first eighty years. The cathe-
dral builders and the olive growers inside each of us 

need faith and trust. We will use our persistent efforts 
to do our bit to benefit others yet unborn. Praying 
through discouraging setbacks gives us clearer vision.  

In our persistent prayer we have no guarantee that we 
always shall see results.  Peace and justice, right to life, 
needed institutional church changes are issues that are 
examples. Our Lord wants these needs to become reali-
ties infinitely more than we. Prayer keeps us going and 
enables us to see new opportunities for action. We 
should not lose heart for at the true heart of everything 
is God’s ever-lasting and loving will.  

We are called to live a pattern of both public, Eucharis-
tic prayer and individual prayer to maintain communi-
cation at the divine on both the community and the in-
dividual levels. Communication is the life-blood of our 
deepest need, relationship.  It is precisely the same 
with us in relationship with God. 

                                                                  Oblates of St. Francis de Sales 

Key to the Word 

A parable (from the Greek, to “throw together” things for 

comparison or illustration) is a short realistic story intended 

to encourage reflection by connecting the story to our own 

life. Since one must be able to connect the parable to vari-

ous aspects of one’s life or that of one’s family or communi-

ty, parables are open-ended in their application. Parables 

were a common teaching device of Jewish rabbis and im-

portant to Jesus in His teaching because the only way we 

have to talk about what is unfamiliar to us (God’s ruling pres-

ence or “kingdom”) is in terms of what is familiar to us (our 

everyday life and world). A parable challenges the audience 

to think about its meaning and change their lives because of 

what they discover.                                      Living With Christ                                                           

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, and  

Ms. Lois. 



Mở khóa ngôn từ 

Chuyện ngụ ngôn (từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "ném vào nhau" để 

so sánh hoặc minh họa) là một câu chuyện ngắn nhằm khuyến 

khích sự suy ngẫm bằng cách kết nối câu chuyện với cuộc sống 

của chúng ta. Vì là con người chúng ta có khả năng kết nối câu 

chuyện ngụ ngôn với nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống 

của mỗi người, gia đình, hay cộng đồng. Do đó, các câu chuyện 

ngụ ngôn được kết thúc với một ứng dụng nòa đó. Các câu 

chuyện ngụ ngôn là một phương tiện giảng dạy phổ biến của các 

giáo sĩ Do Thái và quan trọng đối với Chúa Giê-su trong cách 

giảng dạy của Ngài. Lý do là, ngụ ngôn được xài để giải thích về 

một cái gì đó quá xa lạ (ví dụ như sự hiện diện cai trị của thiên 

Chúa hoặc “vương quốc”) thành những gì quen thuộc với chúng 

ta (ví dụ như cuộc sống hàng ngày và thế giới của chúng ta). 

Chuyện ngụ ngôn thường khiến khán giả suy nghĩ về ý nghĩa của 

nó và thay đổi cuộc sống của họ vì những gì họ khám phá ra từ 

câu chuyện. 
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Hôm nay, chúng ta nghe thấy sự khác biệt giữa người thẩm phán 

không trung thực, và người Cha trên trời của chúng ta, là người vẫn 

hằng lắng nghe chúng ta kêu cầu. Một câu chuyện về một người đàn 

ông tuy không muốn rq khỏi giường để giúp bạn của mình, nhưng 

anh đã ra khỏi gường giúp bạn của anh ta , bởi vỉ anh biết nếu anh 

không ra mở cửa, thì người bạn kia sẽ không để yên cho anh ta ngủ. 

Thiên Chúa hoàn toàn khác với hai người nêu trên, Ngài luôn ân cần 

mở cửa khi chúng ta gõ. Chúa Giê-su đã xài câu chyện dụ ngôn hài 

hước để nhắc nhở chúng ta về sự khác biệt giữa con người tội lỗi và 

Cha nhân từ của chúng ta. 

Sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa như sau: thứ nhất, vì Chúa 

vẫn hằng biết rõ những nhu cầu của chúng ta, do đó những gì chúng 

ta xin hoàn toàn không có gì ngạc nhiên đối với Ngài. Thứ hai, Thiên 

Chúa là tình yêu và toàn năng, Ngài sẵn lòng đáp ứng tất cả các nhu 

cầu của chúng ta. Mục đích cầu nguyện của chúng ta không phải là 

để soi sáng tâm trí của Thiên Chúa hầu Ngài sẽ đổi ý định của Ngài 

và giúp chúng ta. Sau cùng, chúng ta cầu nguyện bằng cách lập lại 

lời cầu nguyện của Chúa Giê-su "Ý Cha thể hiện" 

Nếu vậy, tại sao chúng ta lại cầu xin, khi chúng ta đã biết Ngài luôn 

biết chúng ta cần những gì? Chúng ta cầu nguyện để giúp chúng ta 

tự hiểu biết thêm về chính bản thân của mình. Đôi khi lời cầu xin của 

chúng ta không được nhận, không phải vì Cha của chúng ta có ác ý, 

nhưng vì Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn xa và rộng hơn, để chúng 

ta thấy được, những gì chúng ta xin thực sự không có lợi cho chúng 

ta. Vói lòng kiên trì trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ dần thấy được 

những gì Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta. 

Nhìn nhận ra được nhu cầu thực sự của chúng ta, chúng sẽ có một 

cái nhìn sâu sắc hơn về  những gì chúng ta đã cầu nguyện. Chúng ta 

có thể khám phá và tự khai triển những tài năng và sức mạnh mà 

Thiên Chúa đã ban sẵn cho chúng ta, để chúng ta đạt dược những gì 

chúng ta cầu xin mà không cần sự hỗ trợ thêm của Thiên Chúa. 

Cầu nguyện bền bỉ không phải là một cách để tu luyện, mà là một 

hình thức tự kiểm điềm bản thân. Cho tới khi chúng ta có thể thực 

sự cầu nguyện một cách nhẫn nại, và im lặng để lắng nghe tiếng 

Chúa, thì chúng ta mới nghe được lời của Chúa nói với chúng ta. Lời 

Chúa nói không qua âm thanh của tiếng nói,  nhưng qua sự hiểu biết 

và suy nghĩ của chúng ta. Có nhớ Elijah trong hang động không? 

Anh ta không nghe thấy tiếng Chúa trong trận động đất, gió hay 

lửa—anh ta nghe thấy Chúa trong “tiếng thì thầm nhẹ nhàng”. 

[Kg.19; 12] - Chúa hiếm khi la hét. 

Nhìn sự việc một cách bao quát, sẽ rất hữu ích khi chúng ta nhận ra 

rằng chúng ta có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy kết quả của những 

lời cầu nguyện của mình. Giống như những thợ xây dựng các ngôi 

thánh đường ngày xưa, họ đã không sống lâu đủ để nhìn thấy các 

ngôi thánh đường đó được hoàn thành hay được nhìn thấy cháu 

chát của họ được thờ phượng Chúa trong các thánh đường mà họ 

đã xây dựng. Những người trồng cây ô liu sẽ không bao giờ nhìn 

thấy thành quả của những nỗ lực của họ, vì một cây ô liu không thể 

kết trái trong tám mươi năm đầu tiên. Bên trong con người của mỗi 

chúng ta, là những người xây dựng thánh đường hay là những 

người trồng cây ô liu. Chúng ta cần có một niềm tin và sự tin tưởng 

tuyệt đối, vì  những nỗ lực bền bỉ của chúng ta sẽ mang lại lợi ích 

cho những người khác, là những người chưa được sinh ra. Cầu 

nguyện giúp chúng ta vượt qua những thất bại, chán nản cho chúng 

ta cái nhìn rõ ràng hơn. 

Mặc cho chúng ta có cầu nguyện kiên trì tới đâu đi nữa, chúng ta 

chưa chắc đã thấy được kết quả. Hòa bình và công lý, quyền được 

sống, vi dụ như những thay đổi thể chế cần thiết của giáo hội. Thiên 

Chúa muốn những nhu cầu này trở thành hiện thực nhiều hơn chúng 

ta muốn. Cầu nguyện giúp chúng ta tiếp tục  nhìn thấy những cơ hội 

mới để hành động. Chúng ta không nên nản chí, vì trung tâm của 

mọi sự là tình yêu thương và sự trường tồn của Thiên Chúa. 

Chúng ta được mời gọi để sống trong Thánh Thể, cầu nguyện để duy 

trì sự giáo tiếp thông tin với cộng đồng hay với cá nhân. Giao tiếp là 

một giòng máu liên kết các mối quan hệ của chúng ta. Hoàn toàn 

giống như mối quan hệ của chúng ta với Thien Chúa. 
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CHỦ NHẬT THỨ 29 MÙA THƯỜNG NIÊN 

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, and Ms. Lois. 


