
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 13, 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-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

God takes care of us 
 

About forty years after Jesus’ death and resurrection, a 
cataclysmic event occurred. The Roman Empire’s leaders 
became fed up with the Jews: 
·their whining opposition to roman taxation, 
·their constant complaining about roman rule and talk 

about a messiah, 
·their pitiful rebellion that took the lives of some roman 

soldiers. 
 

The Romans had a long fuse with the Jews, but the sleep-
ing giant awoke and marched on Jerusalem with merciless 
vengeance. They struck at the very heart of Judaism: the 
temple was destroyed so completely that all that remains 
to this day is what has come to be known as the “wailing 
wall.” 
This event was more traumatic to Jews than the destruc-
tion of the World Trade Center is to us. This event was 
more devastating to Jews than nuking and evaporating 
Vatican City would be to Catholics. The Vatican is where 
the pope dwells; the temple’s holy of holies was where 
Jews believed God dwelled. 
Some early Christians believed that this destruction her-
alded the end of the world; the second coming would soon 
follow. Luke wrote his gospel about twenty years after the 
devastation and assures his readers: not so. We find in 
scripture the temple destruction and the end of the world 
confusingly mixed together. 
We recall the approach of the year 2000. Fundamentalist 
preachers and self-proclaimed prophets pointed to then 
current catastrophes as proof that we were in the last days. 
And nothing happened! 
At another time, Jesus said that even he did not know the 
time that only the father knows the day and the hour. How 
in the world anyone presumes to know more than Jesus 
always baffles me. 
After the destruction of the temple, the Jews called for a 
council at Jamnia. They wanted to clearly define their 
identity, to answer the question: “What makes an authentic 
Jew?” They decided that the followers of Jesus were not 
real Jews – and expelled the “Jesus-sect” from Judaism. 
We were “excommunicated” by the Jews. 
Now, as we know, during the Roman Empire, Jews were 
the only nation permitted to worship their own God; every 
other nation had to worship the emperor of Rome. So, not 
only did the Jews, including Paul, denounce and begin to 
persecute the Christians in Israel, the Romans also began 
their persecution of these non-Jews. That drove the Chris-
tians into the catacombs. This ended only in the fourth 
century with the emperor Constantine. 
We can learn several lessons from today’s liturgy. 
From the Jews we learn ty all together. Our God is not 
limited by our hat we must never think that we Catholics 
have it   eternal opinion or by our viewpoint in our age. 
From our insecurity we learn that we need to remember 
that God loves us, but we have no assurances of an always 
serene and secure life. The twelve step programs insist on 
living one day at a time to avoid the anxiety that the un-
known future otherwise stirs up. We need to learn from 

 

their experience and our spiritual masters to live in the 
present moment that God has given us. As the saying goes: 
“The past is history, the future is mystery, the now is gift 
and that is why we call it the present.” Concern about “the 
end” is a distraction that diverts our attention from what is 
important – the present. 

I think the insight of St. Francis de Sales is helpful 
here: ’”Do not look forward to what might happen 
tomorrow; the same everlasting father who cares 
for you today will take care of you tomorrow when     
tomorrow becomes today.’’                                                                               

Oblates of St. Francis de Sales  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.. 

 
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. 



THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

                 Chúa chăm sóc chúng ta 
Khoảng bốn mươi năm sau khi Chúa Giê-su sống lại, một sự 
kiện lớn đã xảy ra. Các nhà lãnh đạo của đế quốc La Mã trở 
nên chán ngấy với người Do Thái: 

á họ phản đối và than vãn về việc họ phải đóng thuế cho 
người La Mã, 

á họ liên tục phàn nàn về sự cai trị của người La Mã và mong 
muốn một đấng cứu thế, 

á họ nổi loạn và đã cướp đi sinh mạng của một số binh sĩ La 
Mã. 

 Người La Mã đã quá kiên nhẫn với người Do Thái trong một 
thời gian dài, nhưng vì tức nước vỡ bờ, lính La Mã tràn vào 
thành Jerusalem và tàn phá một cách không thương ếc. Họ 
đánh thẳng vào trung tâm điểm của Do Thái giáo: đền thánh 
Jerusalem đã bị phá hủy hoàn toàn, ngoại trừ một di ch duy 
nhất còn sót lại của đền thờ là "bức tường than khóc". 

Sự kiện này gây chấn thương cho người Do Thái còn nặng hơn 
so với những chấn thương mà chúng ta cảm nhận khi hai tòa 
nhà của Trung tâm Thương mại Thế giới bị máy bay tông sập. 
Sự kiện này tàn khốc hơn đối với người Do Thái so sánh người 
công giáo ngày nay bị ai bỏ bom nguyên tử và tàn phá Thành 
phố Va can. Va can là nơi đức Giáo Hoàng cư ngụ; đền 
thánh là nơi người Do Thái n rằng Thiên Chúa ngự trị. 

Một số Kitô hữu thời sơ khởi n rằng sự hủy diệt này là dấu 
hiệu của ngày tận thế sẽ sớm xảy ra sau đó. Vì lý do này, 
Thánh Lu-ca đã viết các bài phúc âm của Ngài, khoảng hai 
mươi năm sau khi đền thánh bị phá hủy, mục đích là để chấn 
tỉnh khán giả, nhưng việc này bị phản tác dụng. Chúng ta m 
thấy trong thánh thư sự hủy diệt đền thờ và ngày tận thế 
được nh bày lẫn lộn với nhau một cách khó hiểu. 

Trước khi bước vào năm 2000. Các nhà thuyết giáo chính 
thống và các nhà ên tri m mọi cách để trưng bày các bằng 
chứng cho chúng ta thấy là ngày tận thế đang điến. Nhưng 
không có gì xảy ra! 

Vào một lúc khác, Chúa Giêsu nói rằng ngay cả Ngài cũng 
không biết ngày giờ nào là ngày tận thế. Không hiều tại sao có 
người lại nghĩ là họ lại biết nhiều hơn Chúa Giê-su, chuyện 
này thật luôn làm tôi bối rối. 

Sau khi đền thánh bị phá hủy, người Do Thái đã thành lập một 
hội đồng tại Jamnia. Họ muốn xác định rõ ràng danh nh của 
họ, câu hỏi ở đây là: "Điều gì tạo nên một người Do Thái 
thuần túy?" Họ quyết định rằng những người theo Chúa Giê-
su không phải là người Do Thái thực sự - và trục xuất "giáo 
phái Chúa Giê-su" ra khỏi Do Thái giáo. Chúng ta đã bị người 
Do Thái "khai trừ". 

Như chúng ta biết, trong Đế chế La Mã, người Do Thái là quốc 
gia duy nhất được phép thờ phượng Thiên Chúa riêng của họ; 
mọi quốc gia khác đều phải tôn thờ hoàng đế La Mã. Vì vậy, 
không chỉ người Do Thái, bao gồm cả Phao-lô, tố cáo và bắt 
đầu đàn áp các Kitô hữu ở Israel, người La Mã cũng bắt đầu 
cuộc đàn áp những người không phải là người Do Thái này. 
Điều này ép các Kitô hữu phải sống dưới lòng đất, cho đến 
thế kỷ thứ tư, khi hoàng đế Constan ne trị vì. 

Chúng ta có thể học được một số bài học từ phụng vụ ngày 
hôm nay. 

Từ người Do Thái, chúng ta học được là, Thiên Chúa không có 
một giới hạn nào hết. Chúng ta không bao giờ được nghĩ 
rằng, người Công giáo chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc 

đạt quan điểm của chúng trong thời đại của chúng ta.                                                                                                                       

Từ sự bất an của mình, chúng ta nghiệm ra rằng Thiên Chúa 
luôn yêu thương chúng ta, tuy vậy, không có nghĩa là chúng 
nên sống một cách bị động và chỉ biết ỷ lại vào hồng ân của 
Thiên Chúa. Có một chương trình huấn luyện, gồm có mười 
hai bước nhằm hướng dẫn về việc sống từng ngày một để 
tránh sự lo lắng bất chợt xảy ra trong tương lai. Chúng ta cần 
học hỏi kinh nghiệm từ và các người am tường về tâm linh để 
giúp chúng ta biết cách sống với hiện tại mà Thiên Chúa đang 
ban cho chúng ta. Như có câu nói là: "Quá khứ là lịch sử, 
tương lai là bí ẩn, hiện tại là hồng ân." Một khi chúng ta đang 
sống trong hiện tại nhưng lại quá lo lắng tới tương lai hay 
quan tâm về "đích đến," thì chúng ta hoàn toàn không chú ý 
gì tới một khoảng thời gian tối cần thiết và quan trọng – đó là 
hiện tại. 

Tôi nghĩ cách nhìn sâu sắc về cuộc sống của Thánh Francis de 
Sales rất hữu ích trong vấn đề này: “Đừng mong đợi những gì 
có thể xảy ra vào ngày mai; Cùng một người cha vĩnh cửu là 
Đấng chăm sóc cho các con ngày hôm nay sẽ chăm sóc các 
con vào ngày mai, khi ngày mai trở thành ngày hôm nay.''                                                                     

Oblates of St. Francis de Sales  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiền khuyên góp  
Ngày 23 tháng 10, 2022 

Xin dạy con biết cho đi mà không cần trả ơn 

           Phong bì     ……………………..$     595.00 
           Tiền bỏ rổ  …………..…………$     599.00 
           Khuyên góp trên mạng ..…$     818.00 
 

          Tổng Cộng .………….…….$    2,012.00 

 

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.  

 
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        


