
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 

 

 
        Nov 6, 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-Second Sunday in Ordinary Times 

Ques ons 
There is power in a ques on. There is promise in a 
ques on. There is possibility in a ques on. 
 
This understanding sets the context for today’s selec-

on from Luke’s Gospel. The ques on of the Sadducees 
about marriage and the a erlife (not unlike the ques-

on posed by the chief priests and scribes in the verses 
immediately preceding these verses regarding paying 
taxes to Caesar) may not have been merely an a empt 
to trip up Jesus or to discredit him: it may also have 
been a legi mate desire to se le an ongoing dispute 
between the Sadducees and the Pharisees (both 
groups’ religious leaders in their own rite) who disa-
greed on a variety of issues. 
As so many mes before, however, they did not like, 
understand or accept Jesus’ answer. Herein lies the 
tragedy. 
 
The scribes, the priests, the Sadducees and the Phari-
sees were all raised in a culture that viewed ques ons 
as the path to mys cal truth. Ironically, they may have 
had the most to gain from Jesus –– the embodiment of 
all mys cal truth –– precisely because they had so 
many encounters with him, perhaps more than any oth-
er groups men oned in the Gospel combined! Sad to 
say, it appears that they consistently asked the wrong 
ques ons: shortsighted ques ons, self-serving ques-

ons, disingenuous or insincere ques ons, all with a pre
-determined answer in mind. 
 
When asked why he prayed every day, Elie Wiesel’s 
(Holocaust survivor, author and Nobel Prize Winner) 
mentor responded: “I pray to the God within me that 
God will give me the strength to ask the right ques-

ons.” 
 
How o en in our daily lives with Jesus and with one an-
other do we ask for, desire, or even demand answers? 
How much energy do we invest wan ng to know the 
bo om line? Yet, for all our efforts, are we any closer to 
knowing the things that really ma er, the concerns of 
earth that lead to the things of heaven? Why does our 
understanding of Jesus’ will for us, desire for us, longing 
and love for us some mes seem so elusive? 
Could it be that we, too, are failing to ask the right 
ques ons? 

 

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  
October 23, 2022 

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

 

           Envelopes  ……………………..$     595.00 
           Loose …………………..…………$     599.00 
           On-line giving …………………$     818.00 

          Total…..…..………….…….$    2,012.00 
 

You can also put your offertory commitment  
On a monthly autopay. Please contact parish office  

503-287-3724  for further information 

*Sadducees  The Sadducees were a small 
religious group with Judaism. Drawn from the 
priestly and higher social classes, many     
Sadducees were on the Sanhedrin (the chief 
judicial council). Conservative in both politics 
and religion, the Sadducees accepted as 
Scripture only the written Law and rejected the 
Pharisees’ adoption of the unwritten traditions. 
They urged peaceful collaboration with the  
Romans because of their concern for the   
temple as the religiose and financial center for 
Judaism and so were often accused of         
undesirable  compromises in order to retain 
their power. The Sadducees disappeared as a 
group in 70 AD when Jerusalem was sacked 
by the Romans and the temple destroyed. 
                                           Living with Christ 



Những Câu hỏi 
 

Có rất nhiều lý do khiến các câu hỏi được đặt ra, có khi câu hỏi 
được đạt ra vì sự nghi vấn về quyền lực. Nhiều câu hỏi khác thắc 
mắc về những lời hứa hẹn và nhiều câu hỏi còn lại về những việc có 
khả năng sẽ xảy ra. 

Sự hiểu biết này được định nghĩa trong bài phúc âm của thánh Lu-
ca ngày hôm nay. Câu hỏi của người Sađốc về việc kết hôn và cuộc 
sống đời sau (giống như câu hỏi—gài bẫy— về việc có nên đóng 
thuế cho Ceasar, được đặt ra bởi những người tư tế và những 
người ký giả). Sự việc ở đây không chỉ đơn thuần là làm khó hoặc 
làm mất uy tín của chúa Giê Su; mà nó còn là sự khao khát được 
giải quyết sự tranh cãi giữa những người Sađốc và những người 
Pha ri sêu (cả hai nhóm là những người lãnh đạo tôn giáo, theo 
nghi thức riêng của họ). Hai nhóm này bất đồng ý kiến với nhau 
trên nhiều lãnh vực. 

Tuy nhiên, giống như rất nhiều lần trước đó, họ không thích, không 
muốn hiểu, hoặc không chấp nhận bất kỳ những câu trả lời nào của 
chúa Giê Su. Quả là một sự dối trá và bi kịch. 

Những người ký giả, các thầy tư tế, người Sađốc, và những người 
Pha ri sêu có đồng quan điểm với nhau là, họ thích dùng những câu 
hỏi để diễn giải về những sự thật huyền bí. Trớ trêu thay, họ là 
những người được học hỏi nhiều nhất từ chúa Giê Su, sự hiện thân 
của tất cả mọi sự huyền bí, một cách chính xác vì họ có rất nhiều cơ 
hội được gặp gỡ với chúa Giê-su so với những nhóm khác, việc này 
được nhắc đến trong kinh thánh. Thật đáng buồn là họ liên tục hỏi 
những câu hỏi sai, thiển cận, những câu hỏi chỉ để phục vụ cho 
mục đích cá nhân, những câu hỏi không cần thiết hoặc không 
thành thật. Ghi chú, họ không đạt ra họ câu hỏi để hiểu ra sự thật, 
nhưng họ hỏi vì muốn được nghe những gì họ muốn nghe. 

Elie Wiesel (người sống sót trong nạn diệt chủng, tác giả và người 
đoạt giải Nobel hòa bình) được hỏi trong một cuộc phỏng vấn, tại 
sao ông cầu nguyện mỗi ngày, ông trả lời: “Thiên Chúa sống trong 
tôi, tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi có can đảm để hỏi những câu 
hỏi đúng” 

Trong cuộc sống thường hằng ngày của chúng ta với chúa Giê Su, 
và với những người khác, có bao nhiêu lần chúng cầu xin với nhiều 
khao khát, thậm chí chúng ta còn yêu cầu có được câu trả lời? 
Chúng ta dành ra bao nhiêu công sức để tìm ra câu trả lời? Và với 
tất cả các nỗ lực đó, chúng ta có hiểu biết thêm những gì thật sự 
cần thiết, những lo lắng hiện tại để dẫn tới thiên đàng? Tại sao sự 
hiểu biết của chúng ta giới hạn khi chúng ta mong muốn hiểu được 
sự quan phòng, và tình yêu thương sâu sắc của Chúa dành cho 
chúng ta? 

 Phải chăng, chúng ta cũng là những người hỏi những câu hỏi sai? 

Chúa Nhật thứ ba mươi hai thường niên 

 

Xin cầu nguyện cho những người trong cộng đoàn 
đang đau yếu, đang lành bệnh , hoặc không thể đi 

lại: 
 

 
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 ngày 23 tháng mười, 2022 
Chúa dậy chúng ta cho đi mà không cần báo đáp 

 
 

           Phong bì  …………………….$     595.00 
           Tiền mặt…………………..…$     599.00 
           Tiền qua mạng ……………$     818.00 

          Tổng cộng……….……....$    2,012.00 
 

Quý vị có thể bỏ ền giỏ hàng tháng qua hệ 
thống chuyển ền tự động. Xin liên lạc với văn 
phòng giáo xứ 503– 287-3724 để biết thêm chi 

ết 

*Sadducees (Sađốc) Những người Sađốc là 
một nhóm nhỏ của Do Thái giáo. Họ là những 
người tư tế, và là những người có địa vị cao 
trong xã hội. Hơn nữa có rất nhiều người 
Sađốc phục vụ trong nhóm Sanhedrin (người 
lãnh đạo của hội đồng tư pháp). Nhóm này rất 
bảo thủ về chính trị lẫn tôn giáo. Người Sađốc 
chỉ tuân theo giáo luật được viết trong thánh 
kinh, họ tuyệt đối không chấp nhận những 
thay đổi hay những truyền thống của người 
Pharisiêu tạo ra. Họ ủng hộ sự hợp tác hòa 
bình với người La mã, bởi vì họ muốn bảo vệ 
đền thờ, và xài điền thờ làm nơi trung tâm 
sinh hoạt tôn giáo và tài chính của Do Thái 
giáo, vì vậy họ thường bị lên án là thỏa hiệp 
với người La Mã để củng cố quyền lực của 
họ. Cuối cùng Người Sađốc bị giải tán bởi 
người La Mã, khoảng 70 năm trước công 
nguyên, khi đền thánh Jerusalem bị phá hủy. 
 
                                           Living with Christ 


