
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 22, 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 



THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

                       
 The Right Focus                                      

In the first reading - the one also used at midnight on 
Christmas - Isaiah the prophet uses the image of darkness 
and sings a thanksgiving hymn for the lightsome deliver-
ance of the Jews from Assyrian darkness. 
 

In the Gospel, we hear of Herod imprisoning John the 
Bap zer. The voice of one crying in the wilderness is now 
an empty echo in a dungeon. Authority did what authority 
does both in state and in church: silences what threatens. 
It is as valid today as it was then. But, prison, in Herod’s 

me, was not the place where you waited for trial; it was 
the place where you waited for death. John the Bap zer 
was as good as dead. 

What would Jesus do now in this defining moment?  

Jesus’ response is immediate and swi : he moves directly 
from his quiet home in Nazareth to Capernaum on the 
travel route by the Sea of Galilee. This is the land of Herod 
An pas, who had arrested John and would later judge 
Jesus. Remember, Jesus, as an infant had fled Herod the 
great; now, in adulthood, he moved courageously toward 
Herod the Great’s son like an Olympian taking up the 
torch of John’s message: “Repent, for the Kingdom of God 
is at hand.” 

We know that the word for “repentance” in Greek is 
metanoia – and it means “a change of mind / heart” to 
thinking outside the box of ego. This is the remedy for the 
“darkness,” the rut of meaningless human existence in 
which so many folks find themselves. 

Jesus realizes he needs help to teach the lesson of love of 
God and neighbor; he recruits. He walks by the Sea of Gal-
ilee and sees two sets of brothers: Peter and Andrew and 
James and John. He says, come, follow me; I will make 
you fishers of people. 

Humans are not fish. He could not and would not use the 
force of a net or a baited hook. Humans have free will. He 
had only his message as a lure to a ract them to the light 
of truth. Jesus’ image of “catching” is perfect. He seeks 
the hearts of human beings. The seeking involves luring – 
as in fishing. 

At his call, they immediately follow him. But why? He was 
charisma c. That is, there was an “air” about him, an air 
of enthusiasm, of passion. He exuded zeal. When he 
spoke, he clearly knew what he was talking about - what 
his Jewish listeners called “speaking with authority.” The 
four saw this. Jesus did not act “cool.” He was “hot” – not 
in the current idiom of “hot,” nor fana cally hot [like a 
nut case], but confidently hot, not lukewarm. His out-
spoken confidence in his message was contagious. Folks 
caught his enthusiasm. When they listened to him, they  

 

were “hooked.” They responded to him. They believed 
him – and more importantly, they believed in him. 

We do not see much of that fire coming from the hierar-
chy today. We see them act like reactors, like legislators, 
not leaders. They legislate hard laws [canons] and so  
laws [“guidelines,“], focusing on means to some vague 
end. They lack fiery zeal for the end – Jesus, our light. 

May each of us always keep our eyes on Jesus, our pas-
sionate leader and our inspira on. May we con nue to 
see with his eyes, hear with his ears, touch with his hand. 

Oblates of St. Francis  de Sales 

Important Notice 
 

Please note that  there will be no evening activities  
At the parish until further notice. 

Thank you 

 

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. 

Key to the Word 
V Gospel - In everyday usage the word 
“gospel” (Greek: evangelion, good news, o en 
about an important event such as the birthday of 
the emperor or a na onal victory in war. The Chris-

an good news of Jesus Christ includes both his 
message about a new kind of community for all 
and his victory over the forces of evil, sin, and 
death by his resurrec on. For the gospel writers, 
“gospel” became a unique Chris an format for 
proclaiming the good news through telling Jesus’ 
life story. Ma hew’s gospel is not only a life of Je-
sus but also a proclama on of the founda onal 
Chris an belief that Jesus is the promised Messiah 
who fulfills the promises of the Old Testament.  



CHỦ NHẬT THƯ BA THƯỜNG NIÊN 

                      TẬP TRUNG VÀO MỤC ĐÍCH 
 

Bài đọc một ngày hôm là cùng một bài đọc mà chúng ta nghe 
trong thánh lễ nửa đêm Giáng Sinh – ên tri Isaia dùng hình ảnh 
bóng tối và hát một bài thánh ca tạ ơn vì dân Do Thái đã thoát 
khỏi bóng tối của Assyria. 

Trong bài Tin Mừng, chúng ta nghe câu chuyện vua Hêrôđê 
tống thánh Gioan Tẩy Giả vào ngục. Tiếng kêu trong hoang địa 
ngày nào bây giờ chỉ còn là ếng vang vô vọng trong ngục tối. 
Chính quyền luôn làm những gì mà chính quyền muốn làm 
trong nước và trong nhà thờ: họ bịt miệng những ai mà họ coi 
là mối đe dọa đối với họ. Việc này xảy ra thời xưa và vẫn còn 
tồn tại tới ngày nay. Nhưng, vào thời Hêrôđê, nhà tù không phải 
là nơi để tạm giam trong khi chờ đợi ngày xét xử; nó là nơi giam 
giữ tù nhân cho đến chết. Do đó Thánh Gioan Tẩy Giả được coi 
như đã chết khi Ngài bị tống ngục. 

Chúa Giê-su sẽ làm gì trong thời khắc nguy cập này? 

Phản ứng của Chúa Giêsu rất gọn gàng và lẹ làng: Người lập tức 
rời Nazareth để đi đến Capernaum bằng thuyền trên biển hồ Ga
-li-lê. Đây là vùng đất của vua Hêrôđê An pas, là người đã bắt 
thánh Gioan Tẩy Giả và sẽ m cách xét xử Chúa Giê-su. Ghi chú, 
vua Hêrôđê cha là người đã m cách truy nã Chúa Giê-su, khi 
Ngài chỉ còn là một đứa trẻ sơ sinh. Vào tuổi trưởng thành, Ngài 
đã can đảm đương đầu với con trai của vua Hêrôđê, như một 
người vận động viên Olympic cầm ngọn đuốc sáng mang thông 
điệp của thánh Gioan: “Hãy sám hối, vì nước trời đã gần đến.” 

Chúng ta biết rằng từ “ăn năn” trong ếng Hy Lạp là metanoia – 
và nó có nghĩa là “sự thay đổi suy nghĩ/thay lòng đổi dạ.” Đây là 
một lối đường mòn đưa con người tới một phương trời “đen 
tối”, đây là một sự tồn tại vô nghĩa mà nhiều người chọn cho 
chính họ. 

Chúa Giêsu nhận ra mình cần được giúp đỡ để dạy bài học yêu 
mến Thiên Chúa và tha nhân. Ngài đi dọc theo Biển hồ Galilee 
và nhìn thấy hai anh em: Peter và Andrew và James và John. 
Ngài tuyển dụng họ: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các 
ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta." 

Con người ta không phải là cá. Ngài không muốn ép người bằng 
sức mạnh của lưới hoặc lưỡi câu. Con người có ý chí tự do. Ngài 
dùng thông điệp của Ngài như một mồi nhử để thu hút họ đến 
với ánh sáng của sự thật. Hình ảnh “bắt cá” của Chúa Giêsu thật 
hoàn hảo. Ngài m kiếm trái m trung thực của con người. 
Tương tự với việc m kiếm liên quan đến việc thu hút - như 
trong câu cá. 

Theo lời kêu gọi của Chúa Giê-su, họ lập tức đi theo Ngài. 
Nhưng tại sao? Ngài có sức lôi cuốn, nhiệt nh, đam mê, và sốt 
sắng. Khi giảng dạy, Ngài biết rõ mình đang nói về điều gì - điều 
mà khiến những người nghe cảm thấy Ngài “nói với uy quyền”. 
Bốn người anh em đã nhận thấy điều này. Chúa Giê-su hành 
động một cách nóng bỏng, cuồng nhiệt, và tự n. Mọi người 
cảm nhận được sự nhiệt nh, tự n, và thẳng thắn của Ngài khi 
họ lắng nghe Ngài, họ đã bị "mắc câu". Họ đáp trả -- và quan 
trọng hơn, họ n Ngài. 

Ngày nay, chúng ta không cảm thấy nhiều điều nóng bỏng và 
cuồng nhiệt từ các nhà lãnh đạo. Chúng ta thấy họ hành động 
hay phản ứng một cách đối phó, như những nhà lập pháp, chứ 

không phải là những nhà lãnh đạo. Họ lập ra pháp luật cứng rắn 
[quy định] và luật mềm [“hướng dẫn,”], tập trung vào các 
phương ện để đạt được mục đích mơ hồ nào đó. Họ thiếu 
nhiệt huyết cháy bỏng để nhìn thấu được những mục đích cần 
thiết – Chúa Giêsu, là ánh sáng của chúng ta. 

Xin cho mỗi người chúng ta luôn hướng mắt về Chúa Giêsu, vị 
lãnh đạo đầy nhiệt huyết và là nguồn cảm hứng của chúng ta. 
Chúng ta có thể ếp tục nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, sờ bằng 
tay. 

Oblates of St. Francis  de Sales 

Lưu ý quan trọng 
 

Mọi sinh hoạt tại Giáo xứ vào buổi chiều  
tạm thời phải tạm ngưng hoạt động  

cho tới khi có chỉ thị mới. 
Xin cảm ơn 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

Giải mã ngôn từ 
V Phúc âm - Trong cách sử dụng hàng ngày, từ 
“phúc âm” ( ếng Hy Lạp: evangelion, n tốt 
lành, thường nói về một sự kiện quan trọng 
như ngày sinh nhật của hoàng đế hoặc ngày 
chiến thắng của một cuộc chiến tranh. Tin 
mừng Ki-tô giáo về Chúa Giê-xu Ki-tô bao gồm 
thông điệp của ngài cho tất cả mọi người và sự 
chiến thắng của Ngài trước các thế lực xấu xa, 
tội lỗi và sự chết bằng sự phục sinh của Ngài. 
không chỉ là cuộc đời của Chúa Giê-su mà còn 
là lời tuyên bố về niềm n cơ bản của Ki-tô 
giáo rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a đã hứa, 
Đấng hoàn thành những lời hứa trong Cựu 
Ước. 


