
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 8, 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 EPIPHANY OF THE LORD 

 
 
                                  

 Epiphany of the Lord 

Seemingly infinite access to information can make it 
overwhelmingly difficult to hear the voice of God. 
We are overjoyed when we think we finally have the 
correct message, as were the Magi when they saw the 
star. However, what about when we have lost that star 
and don’t know what the right path is?  

It’s comical, comparing the challenges of our abun-
dant access to information to the Magi with only a 
star and a message from a dream. How do we know 
what is truly right?  

What are we doing today that future generations of 
Catholics may look back on and conclude that we 
misinterpreted God’s message? What can we be do-
ing to make everyone feel welcome to join our faith- 
regardless of their income level, ethnicity, or mem-
bership in other populations that we have made feel 
unwelcome? The same star that led the Magi to their 
epiphany still shines today. And it will continue to 
lead us toward the faith that God has intended for all 
people.                                                                                              
                                                Julianna Deutscher    
    Living with Christ 

                                                                
 

 

 

 

 

 

This Week in the Readings 
 

The epiphanies continue as God’s mercy is revealed in 
Jesus and in his ministry. The readings from the Letter to 
the Hebrews remind us how Jesus became like us in all 
things in order to help us. The readings from Mark’s gos-
pel recount how Jesus opened his mission to  Include all 
those who needed his comforting words and healing 
touch, regardless of their religious status. 

                                               Living with Christ 

 
January 15, 2023 - 2:00 pm  to 6:00 pm 

Immaculate Heart Parish Hall 

Vietnamese New Year Celebration  

 

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,  An-
thony McCuller,  Linda Williams, Junior, Ms. 

Lois,   
Mary Williams, and Shirley Valente. 

Offertory Collec on  for  
December 11,  2022 

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

 

           Envelopes  ……………………..$      305.00 
           Loose …………………..…………$      767.00 
           On-line giving …………………$      238.00 
 

          Total…..…..………….….…..$    1,310.00 
 

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

503-287-3724  for further information 

Offertory Collec on  for  
December 4, 2022 

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

 

           Envelopes  ……………………..$      140.00   
           Loose …………………..…………$      372.00  
           On-line giving …………………$    1,023.00 
 

          Total…..…..……..…….…….$    1,535.00 

 

2023 House Blessing 
A tradi onal way of blessing your home is to use 

chalk to write above the home’s entrances. “20 + C 
+ M + B + 23. The numbers, combined, should be 

the current year. 
The le ers C. M. B. have two meanings. They are 

the ini als of the tradi onal names of the three ma-
gi. Caspar, Melchior, and Balthazar. They also ab-

breviate the La n words Christus mansionern bene-
dicat, “May Christ bless the house. The “+” signs 

represents the cross and 20….23 is the year. 
You can bring your own piece of chalk to Mass and 
ask Father to bless it. Or the head of the household 

can do it at home. 
When the chalk is blessed, it shouldn’t go back into 

the box with the rest of the chalk. You can put it 
away to use again next year, or bury it in the yard  



THE EPIPHANY OF THE LORD 

 
                     

       Lễ Chúa Hiển Linh 
Dường như khi khả năng thâu nhập thông 

tin càng tăng thì việc nghe thấy tiếng Chúa nói lại trở nên vô 
cùng khó khăn đối với chúng ta. Chúng ta cảm thấy quá vui 
mừng khi nghĩ rằng cuối cùng chúng ta đã có được một thông 
điệp chính xác, cũng giống như các Đạo Sĩ khi họ nhìn thấy ngôi 
sao. Tuy nhiên, khi chúng ta không còn thấy ngôi sao dẫn đường 
nữa, làm thế nào để chúng ta đi mà không bị lạc lối? 

Thật hài hước khi chúng ta so sánh việc tiếp cận thông tin bằng 
các phương tiện khoa học hiện đại với một phương pháp cổ điển 
bằng cách hướng đi theo một ngôi sao trên trời và dựa theo một 
thông điệp phát xuất từ một giấc chiêm bao. Làm thế nào để 
chúng ta có thể biết chắc chắn được những gì chúng ta biết là sự 
thật? 

Chúng ta cần làm gì ngày nay đề các thế hệ Công giáo trong 
tương lai không kết luận rằng chúng ta đã hiểu sai sứ điệp của 
Thiên Chúa? Chúng ta có thể làm gì để khiến mọi người cảm 
thấy được mời gọi khi họ gia nhập cộng đoàn đức tin Công Giáo 
của chúng ta - bất kể hoàn cành khinh tế nào, sắc tộc hoặc bất cứ 
địa vị nào trong xã hội mà chúng ta đã làm họ cảm thấy không 
được đón mời? Cùng một ngôi sao ngày xưa đã dẫn các Đạo sĩ 
đến gặp Chúa Hài Đồng, vẫn tỏa sáng cho đến ngày hôm nay. 
Và nó sẽ tiếp tục dẫn chúng ta đến đức tin mà Thiên Chúa đã 
dành cho tất cả mọi người trong chúng ta. 

                                                                      

                                                             Julianna Deutscher     
                     Living with Christ 

                                                                
 

 

 

 

 
 

Các Bài Đọc trong Tuần 
Sự hiển linh ếp tục khi lòng thương xót của Chúa 
được bày tỏ nơi Chúa Giê-su qua chức vụ của ngài. 
Các bài đọc từ Thư gửi n hữu Do Thái nhắc nhở 
chúng ta rằng Chúa Giêsu đã mạc xác loài người để 
giúp đỡ chúng ta. Bài phúc âm theo thánh Marcô 
kể lại việc Chúa Giêsu đã thi hành sứ mệnh của 
Ngài qua cách an ủi và chữa lành tất cả mọi người 
không phân biệt tôn giáo của họ. 
                                                        Living with Christ 

 
Ngày 15 tháng 1 năm 2023  
Sau lễ 2:00 pm  to 6:00 pm 

Cộng Đoàn Mừng Tết nguyên đán, 
Quý Mão 2023 

 

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 Wil-

liams, and Shirley Valente. 

Tiền khuyên góp hàng tuần 
Ngày 22 Tháng 11, 2022 

Xin dạy con biết cho đi nhưng không đòi lại 
 

           Phong bì …...…………………..$      305.00 
           Tiền rổ …….…………..…………$      767.00 
           Đóng góp trên mạng ...……$    238.00 
 

          Tổng cộng ……..…….…….$    1,310.00 
 

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.  

Tiền khuyên góp hàng tuần 
Ngày 4 Tháng 12, 2022 

Xin dạy con biết cho đi nhưng không đòi lại 
           
           Phong bì …...…………………..$      140.00   
           Tiền rổ …….…………..…………$      372.00  
           Đóng góp trên mạng ...……$    1,023.00 
 

          Tổng cộng ……..…….…….$    1,535.00 

 

2023 Làm Phép Nhà 

Một trong những cách truyền thống làm phép nhà 
của bạn là dùng phấn viết trên cửa ra vào nhà của 
bạn. Ví dụ như “20 + C + M + B + 23. Hai số bắt đầu và 
cuối nhập lại thành số năm của hiện tại. 

Các chữ cái C. M. B. có hai ý nghĩa. Chúng là những 
chữ cái đầu ên của tên Ba Vua, Caspar, Melchior và 
Balthazar. C.M.B. cũng là chữ viết tắt các từ ếng 
La nh Christus villaern benedicat, “Cầu Chúa ban 
phước lành cho ngôi nhà này. Dấu “+” tượng trưng 
cho chữ thập và 20 …. 23 là năm. 

Bạn có thể xin cha làm phép cho viên phấn. Hoặc 
người chủ hộ có thể tự làm tại nhà. Một khi viên 
phấn đã được làm phép, nó không được bỏ trở lại 
hộp cùng với các viên phấn khác. Bạn có thể cất nó đi 
để sử dụng lại vào năm tới hoặc chôn nó xuống đất. 


