
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 20, 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 



OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE 

King and Good Shepherd 
Being independent individuals, we might bris-
tle ate the thought of any “king” ruling over 
us. But from today”s first reading, we learn 
tha God’s concern was not solely to appoint 
the strongest male warrior to rule with a firm 
hand. Rather, God sought someone to 
“shepherd my people.” it is no wonder Chris-

ans worship our Lord, Jesus Christ, King of 
the Universe.– who is, at the same me, the 
Good Shepherd.  
Jesus rejects domina on. His ministry serves 
as the very example of a life of service to the 
disenfranchised. So, ask yourself, to what do I 
bow? Before whom do you kneel?  
A veteran priest , men ons that, in all his 
years as a confessor, he has never heard any 
Catholic divulge a sin against First Command-
ment. “Thou shalt have no other gods before 
Me”.  Are unjust economic and social struc-
tures the “false gods” North American wor-
ship today?  
We may not construct a golden calf, but, then 
again, Wall Street features a statue of a bull, 
the very      image of our deified economic 
system. Let us resolve to allow nothing other 
than Jesus’ love and example to rule over us.  

Joe Gunn 
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, Linda Wil-

liams, Junior, and Ms. Lois. 

Key to the Word 
You will be with me in Paradise  One common 
Jewish view of life afer death imagined a series 
of “heavens” or stages for the ascent of the dead 
to dwell with God. Paradise (from a Persian 
word for the enclosed park or garden of a royal 
palace) is an imaginative description ofk the 
“third heaven” (see 2 Corinthians 12:2), which 
may have been imagined as the “final heaven; 
where God dwells or as an intermediate stopo-
ver after which one ascends to the final heaven 
to dell with God. Jesus’ words to the thief are 
found only in Luke and reaffirm Luke's portrait of 
Jesus as the Son of Man: full of compassion, 
love, patience, and forgiveness. To be with 
Christ in paradise is the promise for those who 
acknowledge Jesus’ kingship. 

Christ should reign first and foremost in our soul. 
But how would we reply if he asked us: 

“How do you go about le ng me reign in you?” 
 

I would reply that I need lots of his grace. 
St. Josemaria Escriva de Balaguer 

 

 
If you did not receive offertory envelopes last           
year, and would like to have them for 2023.  Please 
contact the office, or sign-up at the back of  church.. 
503-287-3724. 



LỄ CHÚA KITÔ VUA 

Vua và Người chủ chăn nhân lành 
 
Là những cá nhân độc lập, chúng ta có thể gạt bỏ 
đi ý nghĩ ai sẽ là “vua" cai trị chúng ta. Nhưng từ 
bài đọc một, chúng ta biết rằng Thiên Chúa 
không muốn chỉ định một chiến binh khỏe mạnh 
để trở thành một vị vua thống trị dân chúng 
bằng bàn tay sắt. Trên thực tế, Thiên Chúa đã 
chọn một người nào đó để “chăn dắt dân tộc của 
Ngài”. Đây là lý do các Ki-tô hữu tôn thờ Chúa 
Giê-su Christ, Vua của vũ trụ. - đồng thời là Đấng 
chăn chiên nhân lành. 
Chúa Giêsu không tới thế gian để thống trị. Chức 
vụ của Ngài là một ví dụ về đời sống phục vụ, 
một đời sống của những người không có quyền 
lực. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, tôi cúi đầu để 
làm gì? Bạn đang quỳ lạy ai? 
Một linh mục già nói rằng, trong tất cả những 
năm giải tội cho giáo dân, Cha chưa bao giờ nghe 
bất kỳ người Công giáo nào xueng tội về việc 
phạm điều răn thứ nhất  “Thờ phượng một đức 
chúa trời trên hết mọi sự.” Các cấu trực của nền 
kinh tế của một xã hội bất công có phải là “hư 
thần” mà Bắc châu Mỹ đang tôn thờ ngày nay 
không? 
Chúng ta có thể không tạo ra một con bò vàng, 
nhưng, một lần nữa, thành phố “chứng 
khoáng” (Wall Street) lại có một bức tượng đồng 
của một con bò đực, chính là hình ảnh của hệ 
thống kinh tế được tôn sùng của chúng ta. Chúng 
ta hãy quyết tâm không cho phép điều gì khác 
hơn là nh yêu và tấm gương của Chúa Giê-su 
cai trị chúng ta. 
                                                                                      Joe Gunn 
                                                                         Living with Christ 

 

 

 
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. 

Giải mã ngôn từ 
 
“Ta bảo thật ngươi: ngày hôm nay, ngươi sẽ ở trên 
thiên đàng với Ta” Người Do Thái có một quan điểm 
chung về cuộc sống đời sau là họ tưởng tượng ra một 
loạt các “thiên đàng” hoặc các chỗ dừng chân của 
người chết trên đường đi lên trời về với Thiên Chúa. 
Địa đàng (tiếng Ba Tư có nghĩa là công viên hoặc khu 
vườn kín trong cung điện của hoàng gia) được mô tả là 
“thiên đường thứ ba” (xem 2 Cô-rinh-tô 12: 2), cũng có 
thể được hình dung là “thiên đàng cuối cùng; nơi Chúa 
ngự hoặc như một điểm dừng chân cuối cùng cho 
người đi lên thiên đàng để ở với Chúa. Những lời của 
Chúa Giê-su nói với tên trộm chỉ được tìm thấy trong 
thánh thư của Thánh Lu-ca. Ngài khẳng định Chúa Giê-
xu là Con Người: đầy lòng trắc ẩn, yêu thương, nhẫn 
nại và tha thứ. Được sống chung với Đấng Kitô trong 
vườn địa đàng là một lời hứa dành cho những ai thừa 
nhận vương quyền của Chúa Giê-su. 

 
Chúa Ki tô ngự trị trong linh hồn chúng ta. Chúng ta sẽ 

trả lời ra sao, nếu Ngài hỏi chúng ta:  
“Làm thế nào để ta có thể ngự trị trong linh hồn của 

con?” 
Tôi sẽ trả lời rằng tôi cần rất nhiều ân sủng của Ngài 

St. Josemaria Escriva de Balaguer 

 

 
Nếu quý vị không nhân được bao thư để đóng tiền 
khuyên hàng tuần cho năm 2023, Xin vui lòng liên lạc 
với văn phòng nhà xứ hoặc điền đơn ở cuối nhà thờ. 
503-287-3724. 


