
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 

 

 
        Jan 1, 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

   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 Holy Mother of God 

 

Today we celebrate the Motherhood of Mary, an as-
pect of the life of Our Lady that many of us can relate 
to. In today’s gospel, shepherds visit Mary, Joseph, 
and Jesus. The shepherds reveal to them the message 
that Jesus is the Messiah. Mary reflected on this. She 
has known who Jesus is, but now he is a newborn, her 
own child lying serenely beside her. It could have hit 
home that she doesn’t really know what “Messiah: 
means for him and for their family. She could have 
been afraid. She ould have been worried. She could 
have started to plan for all eventualities. We all might 
have done these things. Yet as Mary reflects, she re-
lies on her heart rather than her mind.  

She is able to treasure the words of the shepherds. 
She recognizes that God’s plan is a beautiful gift. She 
looks to the future with peace. Contemplating the fu-
ture can be scary. God has a plan for each of us, but 
God unfolds it little by little. None of us know the full 
picture or implications. Let us pray to have Mary’s 
trust, peace, and confidence as we contemplate the 
year ahead.  
                                                               Kate Larson 
                                                       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. 

MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD 

This Week in the Readings 
 

We recall that through our baptism we  become chil-
dren of God, a theme that echoes throughout this 
week in the readings from the first  letter of John. Be-
gotten as children by God’s love,   we are called upon 
to know Jesus, love him, and keep his command-
ments. As sisters and brothers of Jesus, Mary is truly 
our mother, and she offers us an example of how we 
are to treasure always the words and person of Jesus 
in our heart..                                                                                          
                                              Living with 

A Prayer to Keep God First This New Year 
 

Dear God, Thank you that you make all things 
new. Thank you for all that you've allowed 
into our lives this past year, the good along 
with the hard things, which have reminded us 
how much we need you and rely on your pres-
ence filling us every single day. 

We pray for Your Spirit to lead us each step of 
this New Year. We ask that You will guide our 
decisions and turn our hearts to deeply desire 
You above all else. We ask that You will open 
doors needing to be opened and close the 
ones needing to be shut ght. We ask that 
You would help us release our grip on the 
things to which You’ve said “no,” “not yet,” or 
“wait.” We ask for help to pursue You first, 
above every dream and desire You’ve put 
within our hearts. 

We ask for Your wisdom, for Your strength 
and power to be constantly present within us. 
We pray You would make us strong and cou-
rageous for the road ahead. Give us ability 
beyond what we feel able, let Your gi s flow 
freely through us, so that You would be hon-
ored by our lives, and others would be drawn 
to You. We pray that You’d keep us far from 
the snares and traps of the evil intent of the 
enemy; that You would be a barrier to sur-
round us, that we’d be safe in tempta ons. 
That You would whisper in our ear when we 
need to run and whisper in our heart when 
we need to stand our ground. 

We pray for Your protec on over our families 
and friends. We ask for Your hand to cover us 
and keep us.  We pray that You would give us 
discernment and insight beyond our years, to 
understand Your will, hear Your voice, and 



             Thánh Mẫu của Thiên Chúa 
 
Hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ Maria Mẹ thiên Chúa, một 
khía cạnh trong đời sống của Đức Mẹ mà nhiều người 
trong chúng ta có thể liên tưởng đến. Trong bài phúc âm 
ngày hôm nay, các mục đồng đến thăm Đức Mẹ Maria, 
Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Những mục tử trở về, họ 
tung hô ca ngợi Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế. Còn mẹ 
Maria thì suy nghĩ về điều này trong lòng. Mẹ biết Chúa 
Giêsu là ai, nhưng bây giờ Người chỉ là một trẻ sơ sinh, 
đang nằm thanh thản bên cạnh Mẹ. Tuy nhiên có thể là Mẹ 
không thực sự biết “Đấng cứu thế” có ý nghĩa gì đối với 
Chúa Hài Đồng và gia đình thánh gia. Mẹ có thể rất sợ hãi 
và lo lắng. Cùng một lúc, có thể Mẹ đã chuẩn bị cho mọi 
tình huống mà có thể sẽ xảy ra. Tất cả mọi người trong 
chúng ta có thể đã nhiều lần lo lắng về những điều này. 
Tuy nhiên, giống như Mẹ Maria đã phản ảnh, dựa vào trái 
tim hơn là lý trí của Mẹ. 
Mẹ trân trọng những lời nói của các mục đồng. Mẹ cũng 
nhận ra rằng sự an bài của Chúa quả là một món quà tuyệt 
vời. Mẹ hướng nhìn về tương lai với một sự bình yên. Đối 
với một số người trong chúng ta, suy ngẫm về tương lai có 
thể là một việc đáng sợ. Tuy Chúa đã có an bài riêng cho 
mỗi người trong chúng ta từ xa xưa, nhưng Chúa chỉ thổ lộ 
an bài của ngài cho chúng ta thấy một chút một. Không 
một ai trong chúng ta biết hết hàm ý của Ngài. Chúng ta 
hãy cầu nguyện để có được sự tin tưởng, và bình an từ Mẹ 
Maria khi chúng ta bước sang một năm mới. 
                                                               Kate Larson 
                                                       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. 

LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA 

Các bài đọc trong tuần này  
Qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành con cái củaThiên 
Chúa, một chủ đề vang vọng trong suốt tuần này qua các 
bài đọc được trích từ lá thư thứ nhất của thánh Gioan. 
Trong tình yêu thương của Thiên Chúa, tất cả chúng ta 
được sinh ra làm con của Ngài, chúng ta được kêu gọi để 
nhận biết Chúa Giê-su là ai, yêu mến ngài và tuân giữ các 
điều răn của ngài. Là anh chị em của Chúa Giêsu, Mẹ Ma-
ria thực sự là mẹ của chúng ta, và Mẹ cho chúng ta một 
mẫu gương phải luôn trân trọng những lời nói và phẩm giá 
của Chúa Giêsu trong trái tim của chúng ta. 

                                            Living with Christ 

Lời cầu nguyện để đặt chúa trên hết mọi sự 
 
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã làm cho mọi sự 
được trở nên mới mẻ. Con cảm tạ Chúa đã cho 
con tất cả những gì con có trong suốt năm qua, 
những điều tốt lành đi đôi với những thử thách, 
để nhắc nhở chúng con rằng chúng con cần n 
tưởng vào sự hiện diện của Chúa để cuộc sống 
hàng ngày của chúng con trở nên tốt lành hơn. 
Chúng con cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt 
chúng con từng bước trong Năm Mới này. Chúng 
con cầu xin Ngài hướng dẫn chúng con được sáng 
suốt và hiểu biết thêm về Ngài. Chúng con xin Ngài 
mở và đóng chặt những cánh cửa cần thiết để giữ 
chúng con trong bàn tay an bài của Ngài. Chúng 
con xin Ngài giúp chúng con thông hiểu được 
thánh ý khi Ngài nói “không,” “chưa,” hoặc “chờ 
đã.” Xin cho chúng con được biết theo đuổi Chúa 
trên hết mọi sự, vượt trên mọi ước mơ và mong 
muốn mà Chúa đã đặt trong trái m của chúng 
con. 
 
Chúng con cầu xin cho được sự khôn ngoan, sức 
mạnh và quyền năng của Ngài luôn hiện diện 
trong lòng chúng con. Chúng con cầu cho được 
mạnh mẽ và can đảm để bước tới. Xin ban cho 
chúng con có khả năng vượt qua những khó khăn, 
xin Chúa chúc phúc và ban phép lành cho chúng 
con, để chúng con biết tôn vinh và kéo người khác 
đến với Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con phải sa 
cạm bẫy xấu xa của kẻ thù; xin Ngài che chở chúng 
con, khỏi sa trước cám dỗ. Xin Chúa cho chúng 
con biết khi chúng con cần phải thoát thân, hay 
khi chúng con cần cầm cự trong cuộc sống. 
Chúng con cầu xin Chúa bảo vệ gia đình và bạn bè 
của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa che chở và 
gìn giữ chúng con. Chúng con cầu xin Ngài ban cho 
chúng con được minh mẫn và sáng suốt, để chúng 
con hiểu ý muốn của Chúa, nghe ếng Chúa và 
biết đường lối của Ngài. Amen. 
 
                                                         Debbie McDaniel 


