
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 15, 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 



SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

                                                           
All three readings touch on a curious topic: holiness. 
Holiness an cipated in Israel in the first reading; holi-
ness ini ated by Jesus in the third; holiness, the call, to 
the Corinthians and us by St. Paul in the second      
reading. 
 

Holiness is a mystery. But, as always, we can penetrate 
mystery to some extent. It becomes somewhat easier 
to approach if we talk about friendship -- and the form 
of presence it brings. We have friends; we have some 
especially close friends. What we have in our mutual 
presence to one another is wonderful. Holiness is what 
happens when we become especially close friends with 
the Lord. 
 

Friendship does not happen just because someone 
does nice, friend-things. Holiness does not happen just 
because one does “holy” things. One cannot become 
your close friend simply by shoveling your walk. One 
cannot become a close friend of God [holy] by doing 
something. In short, holiness, like friendship, is not in 
the realm of doing; it is in the realm of being - in being 
a good friend of the Lord -- a kind of very special pres-
ence. 
 

A third no on a er what holiness is - becoming friends 
with God - and who are called - every one of us - is how 
each of us has been called. 
 

Our Lord individually customizes holiness. There is no 
“cookie cu er” approach. No two of us are called to 
holiness in precisely the same way. Each of us is indi-
vidually “called by name” because each of us has our 
personal, lived experience. Each of us uniquely be-
comes a friend of the Lord in our holiness. 
We are called to “live Jesus.” That is, we are called to 
live our lives with Jesus, our friend, trying to speak 
what Jesus calls us to speak, trying to do what Jesus 
calls us to do. 
 

We cannot make ourselves holy. That is the work of the 
sanc fier, the Holy Spirit. As the Eucharis c prayer re-
minds us, “Father, you are holy indeed, and all crea on 
rightly gives you praise. All life, all holiness comes from 
you through your son Jesus Christ, the Lord, by the 
working of the Holy Spirit. “ 
 

The Holy Spirit works in us when we are open, when  
 

we present ourselves to him without “talking at him.” 
Our prayer is the prayer of Samuel: “Speak Lord, your 
servant is listening.” 

Oblates  of St. Frances de Sales 

 

 
Offertory Collec on  for  

December 18, 2022 

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

 

           Envelopes  ……………………..$      440.00  
           Loose …………………..…………$      616.00 
           On-line giving …………………$      388.00 
 

          Total…..…..……..…….…….$    1,444.00 

 

.. 

Offertory Collec on  for  
December 25,  2022 

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

 

           Envelopes  ……………………..$      840.00 
           Loose …………………..…………$   1,229.00 
           On-line giving …………………$      388.00 
 

          Total…..…..………….….…..$   2,457.00 

 

 

Offertory Collec on  for  
January 1, 2023 

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

 

           Envelopes  ……………………..$      365.00 
           Loose …………………..…………$      566.00 
           On-line giving …………………$   1.003.00 
 

          Total…..…..………….….…..$   1,934.00 

 

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

503-287-3724  for further information 

 

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. 



TUẦN THỨ HAI THƯỜNG NIÊN 

                                                           
Cả ba bài đọc đều nói về sự hiếu kỳ: thánh thiện. Sự thánh 
thiện đã được tiên đoán ở Israel trong bài đọc thứ nhất; sự 
thánh thiện do Chúa Giêsu khởi xướng trong bài phúc âm; 
sự thánh thiện, lời mời gọi của thánh Phaolô trong bài đọc 
hai đến với tín hữu Côrintô và tất cả chúng ta. 
 
Sự thánh thiện là một mầu nhiệm. Nhưng, mầu nhiệm luôn 
khó đẻ để phân tích một cách chính xác và rõ ràng. Tuy 
nhiên, chúng ta có thể tiếp cận mầu nhiệm một cách dẽ 
dàng hơn nếu chúng ta hình dung mầu nhiệm tương tự như 
tình bạn bè – và vì sự hiện diện của nó mang lại những gì 
cho chúng ta. Chúng ta có nhiều bạn bè; trong đó có một 
số người bạn thân. Những gì chúng ta cảm nhận được khi 
chúng ta xum vầy với những người bạn thân là một điều 
tốt và tuyệt vời. Sự thánh thiện là kết quả đươc thành hình 
khi chúng ta trở thành một người bạn thân với Thiên Chúa. 
 
Tình bạn không xảy ra chỉ vì họ là bạn và họ làm những 
điều tốt đẹp cho chúng nhau. Sự thánh thiện không xảy ra 
chỉ vì một người làm những điều “thánh thiện”. Người ta 
không thể trở thành bạn thân với nhau chỉ vì họ đi tản bộ 
với nhau. Một người không thể trở thành bạn thân với 
Thiên Chúa [thánh thiện] chỉ vì họ làm một việc gì đó. Nói 
tóm lại, sự thánh thiện, giống như tình bạn, không được 
hình thành qua việc làm; nhưng được nảy nở trong sự hiện 
diện với nhau - trong trường hợp này chúng ta trở thành 
một người bạn thân với Thiên Chúa - một sự hiện diện rất 
đặc biệt. 
 
Khái niệm thứ ba về sự thánh thiện là gì - trở thành bạn 
thân với Chúa - và họ là những người có ơn gọi - mỗi 
người trong chúng ta – được Thiên Chúa gọi một cách 
khác nhau. 
 
Chúa an bài sự thánh khiết cho từng mỗi người trong 
chúng ta, không ai giống ai. Mỗi người trong chúng ta điều 
có một tên gọi riêng vì mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm 
sống riêng của cá nhân mình. Mỗi người một cách, chúng 
ta trở thành bạn hữu của Chúa trong sự thánh thiện riêng 
của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi đến để “ở cùng với 
Chúa Giêsu”. Nghĩa là chúng ta được mời gọi để sống 
cuộc đời của chúng ta với Chúa Giêsu, người là bạn của 
chúng ta, chúng ta cố gắng nói những gì Chúa Giêsu mời 
gọi chúng ta nói, cố gắng làm những gì Chúa Giêsu mời 
gọi chúng ta làm. 
 
Chúng ta không thể làm cho chính mình nên thánh thiện. 
Đó là công việc của Đấng thánh hóa, Chúa Thánh Thần. 
Như kinh nguyện Thánh Thể nhắc nhở chúng ta: “Lạy Cha 
chí thánh, nhờ con yêu quý của cha là Chúa Giê-su Ki-tô. 
Tất cả sự sống, tất cả sự thánh thiện đến từ Cha, nhờ Chúa 
Thánh Thần. “ 
 
Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta khi chúng ta 
cởi mở, khi chúng ta “im lặng” đối diện với Ngài. Lời cầu 
nguyện của chúng ta là lời cầu nguyện của Samuel: “Lạy 
Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe.” 

 

Oblates  of St. Frances de Sales 
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Oblates  of St. Frances de Sales 

 

 Tiền khuyên góp hàng tuần 
Ngày 18 Tháng 12, 2022 

Xin dạy con biết cho đi nhưng không đòi lại 
 
 

           Bao thư      ……………………..$      440.00  
           Tiền bỏ rổ .…………..…………$      616.00 
           Đóng góp qua mạng …….…$      388.00 
 

          Tổng cộng……..…….…….$    1,444.00 

 

.. 

Tiền khuyên góp hàng tuần 
Ngày 25 Tháng 12, 2022 

Xin dạy con biết cho đi nhưng không đòi lại 
 

 

           Bao thư      ……………………..$      840.00 
           Tiền bỏ rổ .…………..…………$   1,229.00 
           Đóng góp qua mạng .………$      388.00 
 

          Tổng cộng ...……….….…..$   2,457.00 

 

 

Tiền khuyên góp hàng tuần 
Ngày 1 Tháng 1, 2023 

Xin dạy con biết cho đi nhưng không đòi lại 
 

           Bao thư      ……………………..$      365.00 
           Tiên bỏ rổ .…………..…………$      566.00 
           Đóng góp qua mạng .………$   1.003.00 
 

          Tổng cộng ...……….….…..$   1,934.00 

 

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.  

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. 


