
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 11, 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 



THIRD SUNDAY OF ADVENT 

 

 

Rejoice 
 

John, the son of Zechariah and Elizabeth, called the 
baptizer in 3 gospels, came roaring out of the desert in 
last Sunday’s gospel. He was regarded as a holy man, a 
prophet. He told it like it was - a prophet tells not so 
much what will happen, but what is the       sugared 
truth. 

Doing that got him in trouble; it usually does. He told 
king Herod it was wrong for him to take his brother’s 
wife. He was put in jail. That is where we find him in 
today’s Gospel 

He has much time to think. He hears reports about Je-
sus’ ministry. His expectations of Jesus were not being 
fulfilled. He, like ourselves, expects others to be like us. 
Jesus was not the expected firebrand like himself. He 
didn’t understand. Doubts about Jesus crept in. He 
sent his disciples to Jesus to ask in his typically very 
direct way: “Are you he who is to come, or shall we 
look for another?” 

Jesus replies in his typically indirect way - quoting the 
same prophetic words we heard in today’s first reading 
from Isaiah [Chs 35 & 61]. The blind see; the deaf 
hear; the lame walk -- the fulfillment of the prophecies. 
Jesus let John draw his own logical conclusion. 

A wonderful lesson for us! Jesus does not rebuke John 
for doubting. Having doubts about our faith can be 
spiritually healthy.   

When we weather the storm of doubt and enter the 
safe harbor of childlike - not childish - faith in a loving 
God whom we know would not harm us, we experience 
joy.  

Joy is the word of Christmas. “Behold, I bring you 
good tidings of great joy,” said the angel. God wants us 
to be joyful. We read in John’s Gospel: “Ask and you 
shall receive, so that your joy may be complete.”  

Think of the times in your life when you were joy-full. 
Rejoice!  

                                   

                                   Oblates of Saint Francis de Sales 

Please pray for parishioners and friends 
who are sick, recovering, or shut-in: 

 

Celeste Ward, Edwina Gonzales, Edna 
Hicks, Brain Quenton, Robert Wade,  Dan & 
Michele Ticknor, Rosetta  Schuster,  Anthony 

McCuller,  Linda    Williams, Junior, Ms. Lois,   

Mary Williams, and Shirley Valente. 

OurÊEucharistÊthisÊweekÊintensifiesÊourÊan cipa onÊ
ofÊhowÊeverythingÊwillÊbeÊtransformedÊwhenÊJesusÊ
comes.ÊInÊtheÊfirstÊreadings,ÊGod’sÊloveÊisÊrevealedÊinÊ
theÊcovenantÊpeopleÊa erÊtheirÊexile.ÊThisÊweek’sÊ
gospelsÊshowÊhowÊtheseÊpromisesÊwhereÊrealizedÊinÊ
Jesus,ÊwhoÊwasÊbornÊandÊempoweredÊasÊMessiahÊtoÊ
createÊtheÊÊÊÊÊkingdomÊcommunityÊonÊearth.Ê 

LivingÊwithÊChrist 

 

Ramp, Stairs, and Camera Fund Progress 

 

OffertoryÊCollec onÊÊforÊ 

November  27, 2022 

Lord, teach us to give and see  

there is no cost 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEnvelopesÊÊ……………………..$ÊÊÊÊÊ356.00 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLooseÊ…………………..…………$ÊÊÊÊÊ622.00 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊOn-lineÊgivingÊ…………………$ÊÊÊÊÊ618.00 

          Total…..…..………….…….  $  1,596.00 
 

You can also put your offertory commitment  

On a monthly autopay. Please contact parish office  

503-287-3724  for further information 

 
$Ê28,818.00 

$ 98,000.00 “I would advise those who prac ce prayer, especially at 
first, to cul vate the friendship and company of others 
who are working in the same way. This is a most im-
portant thing because we can help one another by our 
prayers.”  

St Teresa of Avila 



THIRD SUNDAY OF ADVENT 

 

 

                                          Hãy vui lên 

Gioan, là con trai của ông Zechariah và bà Elizabeth, là 
người được nhắc tới trong trong 3 bài phúc âm về việc ông 
ta đã làm phép rửa, một trong ba bài là bài phúc âm của 
Chúa Nhật tuần trước. Ông ta được coi như một vị thánh, 
hay một nhà tiên tri. Ông ta kể lại sự việc đúng như những 
gì đã xảy. 

Vì là người thẳng thắn, và nghĩ sao nói vậy, ông ta đã tự 
kéo lấy nhiều phiền toái và khó khăn cho mình.  Ông chỉ 
trích vua Hê-rô-đê cướp vợ của anh mình là sai quấy. Kết 
quả ông ta bị tống vào ngục. Sự việc này được ghi lại 
trong bài phúc âm ngày hôm nay. 

Ông ta đã bỏ ra nhiều thời gian để suy nghĩ và chờ đợi, 
nhưng những kỳ vọng của ông về Chúa Giê-xu đã không 
được đáp ứng theo như ý ông muốn. Giống như chúng ta, 
mong muốn người khác làm việc hay suy nghĩ giống như 
mình. Gioan là một người nóng tính, và ông không hiểu là 
Chúa Giê-su không cần phải gấp gáp để làm xong việc 
như ông ta muốn. Vì lý do này, ông bắt đầu nghi ngờ về 
việc Chúa Giê-su sẽ xuất hiện trước công chúng, như ông 
ta đã loan báo. Ông bèn sai các môn đồ của ông đến gặp 
Chúa Giê-su và hỏi thẳng là: "Thầy có phải là Đấng phải 
đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" 

Chúa Giêsu trả lời họ một cách gián tiếp: " ... người mù 
được thấy, người què đi được ... " trích dẫn từ ngôn sứ 
Isaia [Chs 35 & 61]. Chúa Giê-su để Gioan tự rút ra kết 
luận hợp lý cho chính ông. 

Đây là một bài học tuyệt vời cho chúng ta! Chúa Giêsu 
không quở trách Gioan vì nghi ngờ Chúa Giê-su. Nhiều 
khi những nghi ngờ về đức tin của chúng ta, có thể là một 
việc lành mạnh cho tâm hồn. 

Khi chúng ta vượt qua được những nghi ngờ của chúng ta 
và tìm đến được bến bờ đức tin tuyệt đối - nơi chúng ta tin 
rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ làm hại chúng ta. Lúc 
này là lúc chúng ta cảm nhận được niềm vui thực sự. 

Niềm vui là ngôn từ của Giáng sinh. “Này đây, ta mang 
đến cho ngươi một niềm vui lớn,” thiên thần truyền tin. 
Chúa muốn chúng ta vui mừng. Trích trong Tin Mừng 
Thánh Gioan: “Hãy xin thì sẽ được, để niềm vui của anh 
em trở nên trọn vẹn.” 

Hãy suy nghĩ về những khoảng khắc trong cuộc sống của 
chúng ta, khi chúng ta có tràn đầy niềm vui. Hãy vui lên! 

Oblates of Saint Francis de Sales 

Xin cầu nguyện cho những người trong 
cộng đoàn đang đau yếu, đang bình 

phục, hoặc đang đau liệt: 
 

Celeste Ward, Edwina Gonzales, Edna Hicks, 
Brain Quenton, Robert Wade,  Dan & Michele 
Ticknor, Rosetta  Schuster,  Anthony McCuller,  

Linda    Williams, Junior, Ms. Lois,   

Mary Williams, and Shirley Valente. 

CàngÊgầnÊtớiÊlễÊGiángÊSinh,ÊchúngÊtaÊcàngÊthấyÊnônÊnaoÊ
chờÊđợiÊxemÊnhữngÊgìÊsẽÊđượcÊxảyÊraÊđểÊbiếnÊđổiÊkhiÊChúaÊ
GiêsuÊđến.ÊTrongÊbàiÊđọcÊmột,Ê nhÊyêuÊcủaÊThiênÊChúaÊ
đượcÊthổÊlộÊquaÊgiaoÊướcÊchoÊdânÊDoÊTháiÊsauÊcuộcÊlưuÊ
đàyÊcủaÊhọ.ÊBàiÊPhúcÊâmÊtuầnÊnàyÊchoÊthấyÊnhữngÊlờiÊhứaÊ
nàyÊđãÊđượcÊthựcÊhiệnÊtừÊnơiÊChúaÊGiê-su,ÊĐấngÊđượcÊ
sinhÊraÊvàÊtraoÊquyềnÊlàmÊĐấngÊCứuÊThếÊđểÊtạoÊraÊvươngÊ
quốcÊnướcÊtrờiÊtrênÊtráiÊđất. 

LivingÊwithÊChrist 

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

 

TiềnÊkhuyênÊgópÊhàngÊtuần 
NgàyÊ27ÊThángÊ11,Ê2022 

Xin dạy con biết cho đi nhưng không đòi lại 
 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊPhongÊbìÊÊ……………....………………..$ÊÊÊÊÊ356.00 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊTiềnÊrổÊÊ………………..………..…………$ÊÊÊÊÊ622.00 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐóngÊgópÊquaÊmạngÊ…………………$ÊÊÊÊÊ618.00 

          Tồng cộng …..…..………….…….  $  1,596.00 
 

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.  

 
$Ê28,818.00 

$ 98,000.00 “Tôi muốn góp ý với những người đang tập cầu 
nguyện, đặc biệt là khi cầu nguyện lần đầu ên, hãy kết 
bạn và cầu nguyện chung với nhiều người khác. Đây là 
điều quan trọng nhất vì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn 
nhau qua lời cầu nguyện của chính mình.” 

St Teresa of Avila 
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