
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 27, 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 



 

Connec ng with God 
We can easily get caught up in the events of life. These 
moments may be as mundane as driving children to 
ac vi es, or as serious as a health crisis. These ma ers 
can cut us off from the presence of God in our lives.  
In today’s readings, Isaiah, Paul, and Ma hew urge us 
to pay a en on to the present moment and to be 
aware of the presence of God in our lives.  When we 
pay a en on to our experiences, we can  start to see 
God’s hand in everything. That will change the way we 
see ourselves an how we relate to the world around us. 
Our situa on may not change, but our ability to move 
through the situa on will change. We will live in a way 
that is different from the world around us, as Isaiah, 
Paul, and Ma hew teach in the readings.  
As we celebrate the Eucharist today, let us pray for the 
grace to turn our thoughts constantly towards God. 
Whether we are si ng in traffic, or experiencing stress 
and crisis, every moment is an opportunity to connect 
with God and change our a tudes, values, and ac ons.  
 
                                                                           Anthony Chezzi 

Living with Christ 
 
 
 

   

 

Ramp , Stairs, and Camera Fund 
Progress 

 

Total Cost……………$93,000.00 
Current donations………$18,817.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please prayerfully consider helping 
reach the goal. 

$ 93,000.00 

$ 18,818.00 

 
 
As Advent begins, our Eucharist 

and our lives focus on being 
a en ve to God’s presence 

among us. The first readings this 
week, from Isaiah describe the various fruits of 
God’s Holy Spirit at work to transform us and 
our world. This week’s gospel readings reveal 

Jesus’ power in his miraculous healing, his desire 
for rela onship as He calls disciples to follow 

him, and his demands that we not only listen to 
his words but act upon them.  

Living with Christ 

 

 

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. 

 
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. 

FIRST SUNDAY OF ADVENT 



 

Kết nối với Chúa 
Chúng ta rất dễ bị cuốn vào những biến cố của cuộc 
sống. Từ một việc đơn giản như khi chở con em đi học, 
hay một sự việc nghiêm trọng như chúng ta biết mình 
bị vướng vào một căn bịnh nan y. Những vấn đề này có 
khả năng sẽ khiến chúng ta làm mất đi sự hiện diện của 
Chúa trong cuộc sống của chúng ta. 
Trong các bài đọc ngày hôm nay, Isaiah, Paul, and 
Ma hew thúc giục chúng ta hãy sống với hiện tại và 
nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống 
của chúng ta. Một khi chúng ta thực sự trải nghiệm 
cuộc sống của mình, chúng ta có thể cảm nhận được sự 
hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự việc. Điều này sẽ 
thay đổi cách nhìn của chúng ta đối với thế giới bên 
ngoài. Cuộc sống của chúng ta có thể không thay đổi, 
nhưng khả năng vượt qua những khó khăn trong cuộc 
sống sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ có một cuộc sống mới 
như được mô tả từ Isaiah, Paul, and Ma hew qua các 
bài đọc. 
Khi lãnh nhận Bí ch Thánh Thể hôm nay, chúng ta hãy 
cầu xin cho chúng ta có thể luôn hướng suy nghĩ của 
chúng ta tới Thiên Chúa. Cho dù khi chúng ta đang lái 
xe, hay đang trải qua nhiều căng thẳng và khủng hoảng. 
Mỗi một giây phút đều là cơ hội để chúng ta kết nối với 
Chúa, để chỉnh đốn lại thái độ, và nhìn nhận ra giá trị 
của mọi việc làm của chúng ta.                                                                            
                                                                               Anthony Chezzi 

Living with Christ 
 
 
 

   

 

Cập nhật kết quả gây quỹ đẻ sửa 
chữa Đường dốc, cầu thang, và 
nâng cấp dàn máy quay phim 

 

Tổng chi phí ……………$93,000.00 
 Tiền xin được ………$18,817.00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xin quý vị đóng góp để hoàn thành 
công trình. 

$ 93,000.00 

$ 18,818.00 

 
Khi bắt đầu vào Mùa Vọng , Bí 

ch Thánh Thể và cuộc sống của 
chúng ta chú trọng tới sự hiện 
diện của Thiên Chúa sống giữa 

chúng ta. Bài đọc một của tuần 
này, Isaiah mô tả những hoa trái khác nhau của 

Chúa Thánh Thần đang hoạt động để biến đổi 
thế giới và con người của chúng ta. Bài phúc âm 
tuần này ết lộ quyền năng của Chúa Giê-su khi 

Ngài làm phép lạ để chữa lành. Ngài mong muốn 
có mối quan hệ với chúng ta khi Ngài kêu gọi các 
tông đồ đi theo ngài. Ngài cũng kêu gọi chúng ta 

không chỉ lắng nghe lời ngài mà còn thực hành 
lời của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. 

 
.Living with Christ 

 

 

Nếu quý vị không nhận được phong bì dùng cho 
việc đóng góp hàng tuần cho năm 2023.  Xin 
làm ơn liên lạc với văn phòng giáo xứ, điền vào 
mẫu ghi dành ở cuối nhà thờ.  
503-287-3724. 

 
Xin hợp lời cầu nguyện cho nghững người 

đang đau ốm và bệnh tật: 
 
 

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. 

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA VỌNG NĂM A 


