
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 25, 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 



THE NATIVITY OF THE LORD 

The Nativity 

Think about some traditional depictions of the Nativi-
ty: Mary gazing adoringly at her baby who lies in a 
pristine manger; Joseph serenely standing guard; the 
stable animals keeping a respectful distance. Hmmm. 
Somehow, I doubt the first Christmas looked much 
like that. Mary, especially, would have been exhaust-
ed from the long trek to Bethlehem, the Fruitless 
search for lodging, and the anxious hours of labor in a 
cold, dare cave. Finally, after giving birth, she placed 
the newborn in a food-trough, surrounded by smelly, 
noisy animals. Not quite the same picture, is it?  
But what a great image to help us ponder the mystery 
of the incarnation! John’s Gospel tells us that, in the 
birth of Jesus, we have seen God’s glory. What the 
Nativity story shows us is that it’s not in majesty and 
perfection that we see the glory of God, but in the 
chaos of ordinary human life.  
At Christmas, we celebrate the God who comes to us 
as a light in our darkness. Our hearts filled with grati-
tude, we welcome that light into our lives today.  

Teresa Whalen Lux  
Living with Christ 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas Season Masses 2023 
 

 

 
 
 

 

Jan 1st - The Holy Mother of God 
 

English Mass– 11:00 am 

Vietnamese Mass - 1:00 pm 
 

Jan 8th  - The Epiphany of The Lord 
 

English Mass– 11:00 am 

Vietnamese Mass - 1:00 pm 

 

Don’t Forget to pick up your                                                    
2023 Parish                                              

OFFERING  ENVELOPES  
from the table at the back of the 

Church.                       
                  If you do not find your name and                    

                   wish to have envelopes,  
          please call the parish office 503-287-3724 

Flesh—The word “flesh” is often shorthand for the 
living human body (a living person). But “flesh” also 
describes what is corruptible (for all die) and prone to 
sin (for we are not perfect). Because “flesh” describes 
the reality of human existence, it is appropriate to 
highlight Jesus’ becoming human. But because “flesh” 
points to that which moves us toward sin and aliena-

tion from God, it is startling to apply this to Jesus. 
Normally, God and flesh would not go together, but in 

the divine-human reality of Jesus they must. 

Living with Christ 

 

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. 



LỄ GIÁNG SINH 

Chúa giáng sinh 

 
Theo truyền thống, cảnh Chúa giáng sinh được mô tả: Đức mẹ 
Ma-ri-a âu yếm nhìn trẻ Giê-su nằm trong máng cỏ một cách trìu 
mến. Thánh Giu-se thanh thản đứng kế bên; các thú vật in lặng 
nằm gần máng cỏ một cách trật tự. Hmmm. Thực ra, tôi không 
nghĩ cảnh Giáng Sinh nguyên thủy giống như vậy. Đức mẹ Ma-
ri-a đã miệt mỏi và kiệt lực sau chuyến đi xa để đến Be-lem. Khi 
đến nơi, họ lại phải lục lọi khắp nơi để kiếm quán trọ xin nghỉ 
qua đêm, trong khi tuyệt vọng, không còn cách nào khác hơn, họ 
phải đi ra ngoài đồng tạm trú ẩn trong một hang động lạnh lẽo. 
Cuối cùng, Ma-ri-a chuyển bụng và sinh hạ một trẻ sơ sinh và 
đặt con mình nằm trong máng ăn của súc vật. Trong hang đá, trẻ 
thơ nằm giữa đám xúc vật nặng mùi hôi thúi và ồn ào. Hai cảnh 
này hoàn toàn không giống nhau phải không? Nhưng đây thật là 
một hình ảnh tuyệt vời để giúp chúng ta suy ngẫm về mầu nhiệm 
Giáng Sinh! Phúc âm thánh Gioan cho chúng ta biết rằng, công 
cuộc giáng trẩn của Chúa Giê-su, thố lộ sự vinh hiển của Thiên 
Chúa. Ngài không sinh ra trong trong sự uy nghi và hoàn hảo, 
nhưng Ngài sinh ra trong sự hỗn loạn, giống như bao con người 
bình thường nghèo khổ khác. 

Trong ngày giáng sinh, chúng ta đón mừng Thiên Chúa đến với 
chúng ta như một nguồn ánh sáng chiếu rọi trong bóng tối. Tuôn 
tràn tâm hồn chúng ta với đầy lòng biết ơn, chúng ta chào đón 
nguồn ánh sáng đó vào cuộc sống của chúng ta trong ngày 
Giáng Sinh hôm nay. 

                                                                      Teresa Whalen Lux  

                                                                         Living with Christ 
 

 

 

Các Thánh lễ mùa Giáng Sinh 2023 
 

 

 

 
 
 

 

Ngày 1 Tháng 1 - Lễ Mẹ Thiên Chúa 
 

Thánh Lễ tiếng Anh  – 11:00 am 

Thánh Lễ tiếng Việt  – 1:00 pm 
 

Ngày 8 Tháng 1  - Lễ Hiển Linh 
 

Thánh Lễ tiếng Anh  – 11:00 am 

Thánh Lễ tiếng Việt  – 1:00 pm 

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. 

                           Mở khóa ngôn từ 
Xác thịt—Từ "xác thịt" thường là chữ viết tắt cho cơ 
thể con người (một người sống). Cùng một lúc "xác 
thịt" cũng có nghĩa là sự hư hỏng (sự chết chóc) và 
tội lỗi (vì chúng ta không hoàn hảo). Bởi vì "xác thịt" 
là điều tối quan trọng cho sự sống và sự tồn tại của 
con người, nên việc xuống thế làm người của Chúa 
Giê-su là một việc thiết thực. Sự việc gây khúc mắc 
là, bởi vì "xác thịt" khiến chúng ta hướng tới tội lỗi 
và xa lánh Thiên Chúa, do đó áp dụng xác thịt hay tội 
lỗi cho Chúa Giê-xu thì là một chuyện không hợp 
lý. Thông thường, Thiên Chúa và xác thịt không đi 
cùng nhau, nhưng vì Thiên Chúa cần mặc xác loài 
người là Chúa Giê-xu, trong trường hợp này, Thiên 
Chúa và Xác thịt phải hào nhập với nhau 
                                                             Living with Christ 

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. 


