
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 30, 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 



Thirty-First Sunday in Ordinary Time 

Curiosity and gifts 
Today’s gospel is about curiosity. Jesus was 
passing through town. And one of the people 
in the town was curious. Presumably Zacchae-
us had a relatively successful life as Luke      
describes him as rich. And yet, he was seeking 
something more. In the same way, we may 
pray for more. 
So how did he act on his curiosity? Did he   
allow his being short in stature (i.e. lacking 
something) to stop him from seeking some-
thing that he wanted? No! He climbed a tree, in 
the same way a child climbs a tree to explore 
more of the world.  
Despite his faults– for Zacchaeus was a sinner– 
Jesus insisted he must stay at Zacchaeus’ 
house. The gift of Jesus simply coming to visit 
him at his house led to a profound self under-
standing . In response to this gift, the rich man 
decided to give to the poor. Jesus announced 
his salvation, providing the man with another 
gift. Let us go forth today, curious about the 
gifts that Jesus has for us. Perhaps his presence 
in our house is the answer to the prayer that is 
at the toot of our curiosity.  
                                                 Living with Chris 

 
 
 
 
 

 
 

 
With the words of Scripture, we feed our faith, we lift up 

our hope, we confirm our confidence. 
 

                                                St. Basil The Great 

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, Linda Williams, 

Junior, and Ms. Lois. 

 
Offertory Collec on  for  

September 25, 2022  

 

 

Envelopes  ……………………..$     690.00 
Loose …………………..…………$     370.00 
On-line giving …………………$     818.00 
 

Total…..…..………….…….$      1,878.00 
 

 
Offertory Collec on  for  

October 2, 2022  

 

 

Envelopes  ……………………..$       405.00 
Loose …………………..…………$       414.00 
On-line giving …………………$    1,053.00 
 

Total…..…..………….…….$    1,882.00 

 
Offertory Collec on  for  

October 9, 2022 
 
Envelopes  ……………………..$     275.00 
Loose …………………..…………$     656.00 
On-line giving …………………$     368.00 
 

Total…..…..………….…….$     1,299.00 

 
Offertory Collec on  for  

October 16, 2022 

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

 

           Envelopes  ……………………..$     385.00 
           Loose …………………..…………$     699.00 
           On-line giving …………………$     388.00 
 

          Total…..…..………….…….$   1,472.00 

 

You can also put your offertory commitment  

On a monthly autopay. Please contact parish office  
503-287-3724  for further information.. 



Chủ Nhật Thứ 31, Mùa Thường Niên 

Sự hiếu kỳ và những món quà                                                           
Bài Phúc Âm ngày hôm nay nói về sự hiếu kỳ, tò mò. Chúa 
Giê Su đang đi qua một thị trấn. Vô nh có một người dân 
trong thị trấn đó sinh lòng hiếu kỳ, vì ông ta muốn thấy 
Chúa Giê-su là ai. Người này tên là Giakêu, mà được thánh 
Luca mô tả là một người giấu có. Tuy giàu có, ông ta vẫn 
muốn m kiếm thêm gì đó. Cũng giống như chúng ta vẫn 
cầu nguyện để xin thêm những gì chúng ta muốn. 
 
Vậy ông Giakêu làm gì với sự tò mò hiếu kỳ của ông ta? Vì 
ông ta là một người thấp bé (nghĩa đen là thiếu một cái gì 
đó), ông ta có chấp nhận số phận của mình và quyết định 
không chen vào đám đông để rồi không được nhìn thấy 
Chúa? Không. Ông ta trèo lên cây,  giống như một đứa trẻ 
trèo lên cây cao để khám phá thế giới chung quanh của 
mình. 
 
Bất chấp Giakêu là một người tội lỗi, Chúa Giê Su vẫn nhất 
định ở lại nhà ông ta, để rồi dẫn ông đến một sự thấu hiểu 
sâu sa hơn về chính bản thân của ông. Để tỏ lòng biết ơn 
của Chúa, người đàn ông giàu có này quyết định cho đi của 
cải cho người nghèo. Chúa Giê Su đã ban ơn cứu rỗi cho 
ông như một phần thưởng của chúa trao cho ông. Chúng 
ta hôm nay có hiếu kỳ hoặc tò mò về những phần thưởng 
mà Chúa Giê Su dành cho chúng ta hay không? Có lẽ sự 
hiện diện của Thiên Chúa trong ngôi nhà của chúng ta, là 
cách Chúa nói những lời cầu nguyện hiếu kỳ của chúng ta 
đã được nhậm lời. 
 
                                                                           Living with Christ 

 
 

 
 
 

 
 

Suy gẫm lời Chúa qua Kinh Thánh, giúp chúng ta nuôi 
dưỡng đức tin, nâng cao hy vọng, và xác nhận tự tin 

của chính mình. 
                                                St. Basil The Great 

Xin cầu nguyện cho những người trong 
cộng đoàn đang đau yếu, đang bình phục, 

hoặc đang đau liệt: 
 

 

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

Ticknor, Rosetta Schuster,  Anthony McCuller, 
 Josephine Valero , Daniel Hardy, Linda Williams, 

Junior, and Ms. Lois. Tiền khuyên góp hàng tuần 
Ngày 16 Tháng 10, 2022 

 
“Chúa dạy chúng ta cho đi mà không cần báo đáp” 

 

Phong Bì  …………………………..……..$     385.00 
Tiền mặt ……………………....….………$     699.00 
Đóng góp qua mạng ……….…………$     388.00 
 
Tổng cộng  …..…..…………....…….$   1,472.00 

 
Quý vị có thể chuyển tiền khuyên góp hàng 

tháng qua hệ thống chuyển tiền tự động. Xin liên 
lạc với văn phòng giáo xứ 503– 287-3724 để biết 

thêm chi tiết.  

Tiền khuyên góp hàng tuần 
Ngày 25 Tháng 9, 2022 

 

Phong Bì  …………………………..……..$     690.00 
Tiền mặt ……………………....….………$     370.00 
Đóng góp qua mạng ……....…..……$     818.00 
 
Tổng cộng  …..…..…………....…….$   1,878.00 

 

Tiền khuyên góp hàng tuần 
Ngày 2 Tháng 10, 2022 

 

Phong Bì  …………………………..……..$     405.00 
Tiền mặt ……………………....….………$     414.00 
Đóng góp qua mạng ……….…………$ 1,053.00 
 
Tổng cộng  …..…..…………....…….$   1,882.00 

 

Tiền khuyên góp hàng tuần 
Ngày 9 Tháng 10, 2022 

 

Phong Bì  …………………………..……..$     275.00 
Tiền mặt ……………………....….………$     656.00 
Đóng góp qua mạng ……….…………$     368.00 
 
Tổng cộng  …..…..…………....…….$   1,229.00 

 


