
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 

 

 
        Dec 04, 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 



SECOND SUNDAY OF ADVENT 
 

Infec ous Joy 
The cousins John and Jesus play together as young 
boys. How perfect that John, who knew Jesus so 
well, came as the last great prophet, to prepare the 
way for Our Lord.  
John’s love for God was infec ous. People came 
from all over to hear him proclaim God’s word. 
Those who believe, listen. Believers can accept the 
inspira on of the Holy Spirit in their hearts; believers 
can see sins that prevent them from growing in the 
Truth. Believers yearn to have their sins washed 
away.  
Those who do not believe, who have hearts like the 
Pharisees, are not able to grow. They may have the 
right religion; they may be well-read; but their pride 
prevents them from allowing the Spirit into their 
hearts. How can we infect those around us with our 
love for Jesus in the way that John did? How can we 
get to know Jesus be er? For each of us, the way is 
different, but the means are the same: we can invite 
the Holy Spirit in.  

Liz Summers                                                                            
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 
Williams, Junior, Ms. Lois, and Shirley Valenti. 

 

 

Ramp, Stairs, and Camera Fund Progress 

 $ 28,818.00 

$ 98,000.00 

 
 

Our Eucharist reminds us that 
Jesus has come to be with us 
and transform our lives. The 

first readings this week describe 
how Jerusalem and the Holy Land will be re-

stored and transformed by God’s presence. In 
the gospels, Jesus offers examples of how our 

lives are changed through healing. God’s search 
for us, God’s incarna on in Mary’s womb, and 
the fearless witness of prophets like John the 

Bap st.   
Living with Christ 

Offertory Collec on  for  
November  20, 2022 

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

 

           Envelopes  ……………………..$     640..00 
           Loose …………………..…………$     581.00 
           On-line giving …………………$     838.00 

          Total…..…..………….…….$   2,059.00 
 

Thank you for your generosity! 

 

Offertory Collec on  for  
November  13, 2022 

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

 

           Envelopes  ……………………..$     195.00 
           Loose …………………..…………$     494.00 
           On-line giving …………………$     449.00 

          Total…..…..………….…….$    1,138.00 
 

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

503-287-3724  for further information 



CHỦ NHẬT THỨ HAI MÙA VỌNG 

 

Niềm vui truyền n 

Hai anh em họ Gioan và Giê-su chơi với nhau từ khi còn 
nhỏ. Thật là một an bài hoàn hảo, người em họ của Chúa 
Giê-su là Gioan, là người biết rất rõ về Chúa Giêsu, và 
cũng là người trở thành một nhà đại ên tri, đã đi trước 
để dọn đường cho Chúa Giê-su tới. 

Tình yêu mà Gioan dành cho Chúa quá mãnh lực, khiến nó 
loan tỏa ra khắp mọi phương hướng, để rồi kéo mọi người 
lại gần để nghe Gioan công bố lời Chúa. Ai n thì hãy 
nghe. Các n hữu có thể đón nhận Chúa Thánh Thần vào 
trong lòng của họ; các n hữu có thể nhìn thấy những tội 
lỗi mà ngăn cản họ được trưởng thành trong Sự Thật. Các 

n hữu có thể khao khát được rửa tội. 

Ai không n, có lòng chai đá như Pha-ra-siêu, thì không 
bao có thể trưởng thành được. Họ có thể là người theo 
đạo chính trực; họ có thể là những người trí thức; nhưng 
sự kiêu ngạo của họ, ngăn cản chúa Thánh thần ngự vào 
trong lòng của họ. Làm thế nào chúng ta có thể gieo 
truyền nh yêu của chúng ta cho những người xung 
quanh, giống như Gioan đã dành cho Chúa Giê-su? Làm 
thế nào chúng ta có thể hiểu biết Chúa Giêsu hơn? Mỗi 
người trong chúng ta sống một cách khác nhau, nhưng tất 
cả chúng ta điều có hội giống nhau để mời Chúa Thánh 
Thần ngự vào lòng của chúng ta. 

                                                                  Liz Summers 

                                                           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 
Williams, Junor, Ms. Lois, and Shirley Valenti. 

 

 

 

Gâu quỹ cho chương trình sửa chữa đường dốc, cầu 
thang, và máy quay phim 

$ 28,818.00 

$ 98,000.00 

 

 

Tiền khuyên góp 
Ngày 13 tháng 11, 2022 

Xin dạy con biết cho đi nhưng không đòi lại 
 

           Bao thư      ……………………..$     195.00 
           Tiền bỏ rổ   …………..…………$     494.00 
           Đóng góp On-line ……………$     449.00 

          Tồng cộng  .………….…….$    1,138.00 
 

Xin liên lạc với nhà xứ để biết thêm chi tiết  
503-287-3724  for further information 

Tiền khuyên góp 
Ngày 20 tháng 11, 2022 

Xin dạy con biết cho đi nhưng không đòi lại 
 

           Bao thư     ……………………..$     640..00 
           ền bỏ rổ     ………..…………$     581.00 
           Đóng góp On-line……………$     838.00 

          Total  …..…..………….…….$   2,059.00 
 

Xin cảm ơn lòng hảo tâm của  
quý ông bà và anh chị em! 

 
 
Bí ch Thánh Thể nhắc chúng 

ta là Chúa Giê-su đã xuống thế 
làm người để ở và thay đổi 
cuộc sống của chúng ta. Bài 

đọc một của tuần này, mô tả thành thánh Giê-ru
-sa-lem và đất thánh sẽ được gây dựng lại và 

biến đổi trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Bài 
Phúc âm, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy cuộc 
sống có thể thay đổi khi được chữa lành. Chúa 

m kiếm chúng ta, Chúa giáng thế trong lòng 
trinh Nữ Ma-ri-a, và sự can đảm của thánh Gioan 

ền hô..   
Living with Christ 


