
S : 
 

 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 

 

 
        Oct 23, 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 



Thir eth Sunday in Ordinary Time 

Humility and gratitude 
We are called to be humble. Easier said than 
done! What does that even mean? Don’t be   
arrogant? The answer lies in understanding  
ourselves in relationship with our merciful  
God. Humility and gratitude are interconnect-
ed. Being grateful is to see everything as gift. 
Unlike a payment or a reward, a gift is under-
served. To understand that we have not earned, 
nor are we entitled to, anything we are given, is 
humility.  
Etiquette dictates that we demonstrate appreci-
ation in order to have received a gift well. In-
tegrity dictates that we are interiorly moved 
through humility to gratitude and its expres-
sion. Our faith dictates, or rather, calls us to 
receive God’s gifts, including every breath we 
draw in, with a deepening that we have to give 
in return is gratitude. It’s not a trade but a 
transformation of the heart when we under-
stand who we are. Nothing we could present 
would earn God’s mercy.  

Living with Christ 

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

 

Edwina Gonzales, Edna Hicks,  
Brain Quenton, Robert Wade, Dan & Michele 

Ticknor, Rosetta Schuster,  Anthony 
McCuller, 

 Josephine Valero , Daniel Hardy, Junior, and  
Ms. Lois. Teletha Benjamin, Celeste Ward. 

 

Celebrating the Eucharist reminds us to create 
right relationships with God and others. This 
week, Paul urges the Ephesians to create right 
order in their households, and he urges the 
Philippians to greater sharing as partners in 
the proclamation of the gospel.  Jesus teaches 
that right relationships include a compassion 
that leads to healing and a humility that guides 
our prayers and sense of who we are. 

Living with Christ  

Construc on on stairs, ramps has began 
The construc on company is working to 

make certain that  we will have  ramp 
access to the church on the weekends. We will 

keep you updated. 
Work is scheduled to be completed at the end of 

October. 
 

All Saints’ Day  
November 1, 2022 

    All Saints' Day is a solemn holy day of the Catholic 
Church celebrated annually on November 1. The day is 
dedicated to the saints of the Church, that is, all those 
who have a ained heaven. It should not be confused 
with All Souls' Day, which is observed on November 2, 
and is dedicated to those who have died and not yet 
reached heaven. 
Although millions, or even billions of people may     
already be saints, All Saints' Day observances tend to 
focus on known saints --that is those recognized in the 
canon of the saints by the Catholic Church. 
Generally, All Saints' Day is a Catholic Holy Day of Obli-
ga on, meaning all Catholics are required to a end 
Mass on that day, unless they have an excellent        
excuse, such as serious illness 

All Souls Day  
November 2, 2022   

All Souls Day is a holy day set aside for honoring the 
dead According to Catholic belief, the soul of a person 
who dies can go to one of three places. The first is 
heaven, where a person who dies in a state of perfect 
grace and communion with God goes. The second is 
hell, where those who die in a state of mortal sin are 
naturally condemned by their choice. The intermediate 
op on is purgatory, which is thought to be where most 
people, free of mortal sin, but s ll in a state of lesser 
(venial) sin, must go.                                                                                                     
Purgatory is necessary so that souls can be cleansed 
and perfected before they enter into heaven. There is 
scriptural basis for this belief. The primary reference is 
in 2 Maccabees, 12:26 and 12:32. "Turning to supplica-

on, they prayed that the sinful deed might be fully 
blo ed out... Thus made atonement for the dead that 
they might be free from sin." 
Addi onal references are found in Zechariah, Sirach, 
and the Gospel of Ma hew.  



CHỦ NHẬT THỨ 30, MÙA THƯỜNG NIÊN 

Khiêm tốn và biết ơn 
Chúng ta được mời gọi để trở nên khiêm tốn. Nói dễ 
hơn làm! Điều đó có nghĩa là gì? Đừng kiêu ngạo? Câu 
trả lời được tùy thuộc vào sự hiểu biết về mối quan 
hệ giữa bản thân của mỗi người chúng ta với Thiên 
Chúa. Sự khiêm tốn và lòng biết ơn luôn đi song song 
với nhau. Khi biết ơn là khi chúng ta nhìn thấy mọi 
thứ, mọi việc như một món quà. Khi chúng ta cho đi 
những gì mà không cần tính toán hay thủ lợi, và hiểu 
rằng chúng ta không muốn có được bất cứ một sở 
hữu hay công trạng nào về những gì mà đã cho đi, 
đây là sự khiêm tốn. 
Trong khuôn phép xã giao, chúng ta cần phải thể hiện 
thực chất với một giá trị cao, để chúng ta được nhận  
lại được một món quà đáng giá. Sự chính trực phải 
được biểu lộ qua sự khiêm tốn cùng với lòng biết ơn. 
Đức n kêu gọi chúng ta đón nhận và tỏ lòng biết ơn, 
khi chúng ta lãnh nhận những món quà từ Thiên Chúa 
ban cho. Các món quà của Thiên Chúa ban cho bao 
gồm mọi thứ, kể cả mỗi hơi thở mà chúng ta hít vào 
để sống. Đây không phải là một trao đổi với Thiên 
Chúa, nhưng là một sự thanh tẩy, để chúng ta 
hiểu được rõ ràng con người của chúng ta là ai. 
Ngoài cách này ra, tuyệt đối không có một việc 
làm gì khác mà có thể chiếm được lòng thương 
xót của Thiên Chúa. 

Living with Christ 

Xin cầu nguyện cho những người đang hồi 
phục, ốm đau, hoặc đã qua đời:  

 
 

Edwina Gonzales, Edna Hicks,  
Brain Quenton, Robert Wade, Dan & Michele 

Ticknor, Rosetta Schuster,  Anthony McCuller, 
 Josephine Valero , Daniel Hardy, Junior, and  
Ms. Lois. Teletha Benjamin, Celeste Ward. 

 

Việc cử hành Bí tích Thánh Thể, nhắc nhở chúng 
ta duy trì một mối quan hệ mật thiết với Thiên 
Chúa và với những người khác. Tuần này, Phao-lô 
khuyến khích người Ê-phê-sô sắp xiếp trật tự ngay 
trong gia đình của họ, và Ngài khuyến khích người 
Phi-líp chia sẻ nhiều hơn với tư cách là những 
cộng sự viên trong việc công bố phúc âm. Chúa 
Giê-su dạy rằng các mối quan hệ mật thiết bao 
gồm lòng trắc ẩn, để đưa đến sự chữa lành và sự 
khiêm tốn đưa tới lời cầu nguyện và ý thức về con 
người của chúng ta. 
                                              Living with Christ 

Công trình xây dựng cầu thang, đường 
dốc đã được khởi hành! 
 

Công ty xây dựng đang nỗ lực làm việc, và họ hứa 
chúng ta sẽ có đường đi để vào nhà thờ trong cuối 
tuần này. Nhà xứ sẽ ếp tục cập nhật với quý vị. 
Công trình được dự định hoàn tất vào cuối tháng 
10. 

Lễ các Thánh 
Ngày 1 tháng 11 năm 2022 

 
Lễ các Thánh là ngày lễ trọng của Giáo hội Công giáo 
được tổ chức hàng năm vào ngày 1 tháng 11. Ngày này 
được dành riêng cho các thánh của Giáo hội, tức là tất 
cả những người chết và đã được lên thiên đàng. Không 
nên nhầm lẫn với Ngày Lễ Các Linh Hồn, được tổ chức 
vào ngày 2 tháng 11, ngày dành riêng cho những người 
đã chết và chưa được lên thiên đàng. 
 
Mặc dù hàng triệu, hoặc thậm chí hàng tỷ người có thể 
đã là thánh, nhưng họ chưa được giáo hội phong 
thánh. Do đó Ngày lễ Các Thánh, giáo hội có xu hướng 
chỉ kính các Thánh mà đã được giáo hội công nhận 
theo giáo luật. 
 

Lễ các Linh Hồn 
Ngày 2 tháng 11 năm 2022 

 
Lễ các Linh Hồn là ngày mà giáo hội dành ra để tôn vinh 
những người Ki-tô hữu đã qua đời. Sau khi chết linh hồn 
của họ được đi đến một trong ba nơi. Đầu ên là thiên 
đàng, nơi một người chết được ân sủng hoàn hảo và 
hiệp thông với Thiên Chúa. Thứ hai là địa ngục, nơi 
những người chết trong nh trạng, đang phạm tội 
trọng,  đương nhiên họ bị kết án bởi sự lựa chọn của 
chính họ, khi còn sống. Thứ ba là nơi trung gian, gọi là 
luyện ngục, nơi này được cho là nơi dành riêng cho đa 
số mọi người, đang mang tội nhẹ. Luyện ngục là cần 
thiết để các linh hồn có thể được thanh tẩy và hoàn 
thiện trước khi họ vào thiên đàng. Những điều nêu trên, 
được dựa trên tham chiếu trích từ trong 2 Maccabees, 
12:26 và 12:32. "Trong luyện ngục, họ cầu xin Chúa tha 
thứ các tội lỗi để họ có thể được xóa bỏ hoàn toàn ... 
Một khi sự chuộc tội được thực hiện cho người chết, họ 
sẽ được tha tội." 
Các tài liệu tham khảo bổ sung được m thấy trong 
Zechariah, Sirach, và Phúc âm của thánh Ma-thieu. 


