
Sacraments: 
 

 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 18, 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 



FOURTH SUNDAY OF ADVENT 

 

Trust God, do good 

Mary is apparently expecting someone else’s child? 
As Joseph wrestles with this difficult idea and its 
many challenges, God reaches out to reassure him. 
Joseph doesn’t know what will happen next, why this 
is happening, or how he can possibly be the right man 
for this job, but Joseph know the who—he knows 
God—and that is enough. If Joseph had a motto, it 
would likely be Psalm 37:3: “Trust in the Lord, and 
do good….” It’s how he lives his life. Time after 
time, Joseph trusts God and takes action. That faith 
gives him the courage to do the next right thing. It 
helps him take that next step. And the one after it.  

Like Joseph, we can trust God even if we don’t fully 
understand our circumstances. Especially then. Like 
Joseph, we can be encouraged to do that next right 
thing just because God asked. What is God asking of 
you? What plans might God be asking you to        
rethink? What challenge might you be facing? If you 
are feeling anxious, confused, or unprepared, remem-
ber: God is with you. Trust God and do good.  

Caroline Pignat 

Living with Christ 

 

 

 

 

 

 

 

De La Salle North Catholic High School 

Are you interested in becoming a Knight? De La Salle 
North Catholic High School is NOW accepting applica-
tions for the freshman class of 2023-2024. Come be a 

part of our diverse and welcoming community. We 
embrace our five core Lasallian values: Faith in the 
Presence of God. Concern for the Poor and social 
justice. Quality education. Respect for all Persons. 

And Inclusive Community. DLSNC offers a faith-based 
college preparatory high school education to under-
served students from the Portland Metro area that is 

affordable. What sets us apart from our sister 
schools is our Corporate Work Study Program 

(CWSP). CWSP provides students with an integrated 
approach to education and allows students hands-on 
work experience to complement classroom learning 

with real life corporate work experience. To learn 
more about De La Salle North contact the Admissions 
Department at admissions@dlsnc.org or by phone at 

503.285.9385 x 140. 

 

The Sunday reading provide encour-
agement in our final Advent prepara-
tions leading to our celebration of 
Christ’s birth on Christmas. . This 
week’s readings describe the angels’ 

announcements of great births (Samson and Jesus) 
and the fulfillment of God’s signs and prophecies. 
We also hear St. Luke’s  narrative of Mary’s visit to 
Elizabeth and birth of John the Baptist, the last of 
the prophets to point to the coming of the Messiah.  

Living with Christ 

Please pick up your                                                    
2023 Parish                                              

OFFERING  ENVELOPES  

from the Church entrance bench.                       
                  If you do not find your name and                    
                   wish to have envelopes,  
          please call the parish office 503-287-3724 

 

Christmas Mass Schedule 
 

 
 

 
 

Dec 24th - Christmas Eve  
 

Christmas Play and Carol ling - 3:30 pm 
Bilingual - Christmas Eve Mass - 4:30 pm 

 
 

Dec 25th - Christmas Day 
 

English Mass – 11:00 am 
 

Vietnamese Mass - 1:00 pm 
 

This week’s psalm response urges us to receive the 
Lord into our hearts 

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 Wil-
liams, and Shirley Valente. 



TUẦN THỨ 4 MÙA VỌNG 

Tin Chúa, làm điều tốt lành 

Sự thật hiển nhiên là Đức Mẹ Maria đang mang thai con 
của người khác? Đây là một ý tưởng mà khiến thánh Giu-
se phải trăn trở và đắn đo. Thậm chí, Thánh Giu-se không 
biết điều gì sẽ xảy ra, hay tại sao Ngài lại được chọn là 
người phù hợp để trở thành người cha trong gia đình thánh 
gia. Thánh Giu-se chỉ biết là Ngài tin vào sự an bài của 
Thiên Chúa, trich từ Psalm 37:3: “Hãy tin cậy vào Thiên 
Chúa và làm điều lành…”. Đây là câu phương trâm mà 
Thánh Gie-su áp dụng trong cuộc sống của Ngài. Hết lần 
này đến lần khác, Ngài tin cậy và sống theo ý Chúa muốn. 
Đức tin vững vàng của Ngài vào Thiên Chúa, tạo ra lòng 
can đảm để giúp Ngài quyết định sự việc đúng đắn và tiếp 
tục bước tới. 

Giống như Thánh Giu-se, chúng ta có thể tin cậy vào 
Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta không thông hiểu hết về 
hoàn cảnh của mình. Đặc biệt hơn, sau khi chúng hiểu ra 
được sự thật, chúng ta có can đảm đủ để vâng theo thánh ý 
của Thiên Chúa. Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta điều 
gì? Thiên Chúa đang mong muốn chúng ta suy nghĩ lại 
những kế hoạch nào mà chúng ta sắp sửa tiến hành? 
Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức nào? 
Nếu chúng ta cảm thấy lo lắng, bối rối hoặc thiếu chuẩn 
bị, hãy nhớ rằng: Chúa luôn ở cùng chúng ta. Hãy tin cậy 
Chúa và làm điều tốt lành. 

.                                                                          Caroline Pignat 

Living with Christ 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Trung học Công giáo De La Salle North  

 

Quý vị có muốn trở thành Hiệp sĩ Công Giáo không? 
Trường Trung học Công giáo De La Salle North Hiện đang 
nhận đơn đăng ký cho lớp huấn luyện Hiệp Sĩ trong niên 

khóa 2023-2024. Hãy gia nhập và sinh hoạt với cộng đoàn 
hiệp sĩ. Cộng đoàn hiệp sĩ thi hành năm điều tâm niệm của 
Lasallian: Tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Quan tâm 
đến người nghèo và công bằng xã hội. Quan tâm đến chất 
lượng giáo dục. Tôn Trọng Mọi Người. Và khuyến kích sự 
hòa nhập của các cộng đồng. DLSNC cung cấp các chương 

trình giáo dục cho các lớp trung học, dự bị vào đại học, 
dựa trên nền tảng đức tin, cho những học sinh gặp khó 

khăn, trong khu vực Portland Metro với giá cả phải chăng. 
Chương trình của chúng tôi khác biệt với các chương khác 

là Chương trình Nghiên cứu Công việc Doanh nghiệp 
(CWSP). CWSP cung cấp cho các sinh viên cơ hội học hỏi 
qua trải nghiệm công việc thực tế, trong các lớp học. Để 

tìm hiểu thêm về De La Salle North, hãy liên hệ với Phòng 
Tuyển sinh theo địa chỉ admissions@dlsnc.org hoặc qua 

điện thoại theo số 503.285.9385 x 140. 

 

Bài đọc ngày Chúa nhật hôm nay khuyến 
khích chúng ta chuẩn bị trong tuần cuối của 
Mùa Vọng để chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng 

sinh. Các bài đọc tuần này diễn tả lời loan 
báo của các thiên thần về mầu nhiệm giáng 

sinh (Samson và Chúa Giêsu) và sự ứng nghiệm các các lời 
tiên tri vể Thiên Chúa. Chúng ta cũng nghe thánh Luca 

tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Maria đến với 
bà E-li-sa-bét và sự ra đời của thánh Gioan Tẩy Giả, là một 

vị ngôn sứ cuối cùng loan báo về sự xuất hiện của Đấng 
Thiên Sai. 

Living with Christ 

Xin vui lòng tới lấy BAO THƯ NGUYỆT LIỄM cho 
năm 2023 tại các lối vào nhà thờ. 

 
                  Xin liên lạc văn phòng giáo xứ 503-

287-3724, nếu quý vị không tìm thấy 
bao thư của quý vị. 

 

Chương Trình thánh lễ Giáng Sinh 
 

 
 

 

 
 

Đêm 24 - Lễ vọng Giáng Sinh  
 

Hoạt Cảnh và Thánh Ca—3:30 pm 
Song ngữ—Thánh Lễ—4:30 pm 

 
 

Ngày 25—Lễ Giáng Sinh 
 

Thánh lễ tiếng Anh – 11:00 am 
 

Thánh lễ tiếng Việt – 1:00 pm 

Đáp ca tuần này thôi thúc chúng ta đón nhận Thiên 
Chúa vào lòng 

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. 


