
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 

 

 
        Jan 29, 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 



FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

                       
 
The motive of reward for hard work and honest effort is 
part of American DNA. Some transfer the idea of reward 
and expand it to believe that rewards are the only reason 
for hard work and honest effort. The reward motive     
becomes the norm and becomes the law of the land.   
Unfortunately, children of many families learn this well 
and early on. 

Unfortunately, also, reward appears likely to be the great-
est motive to attract many folks to religion. The appeal of 
“pie in the sky when you die” and avoiding hell has drawn 
many – especially older members. Following Jesus for 
what we can get out of it is not the motive that Jesus 
wants. 

Reminiscent of John f. Kennedy’s famous inauguration 
statement, we say ask not what Jesus can do for you; ask 
rather that his personhood and message of the centrality 
of love draw you to union with him. The beatitudes form 
a preamble to Jesus’ “law of love.” Matthew later pre-
sents Jesus revealing the two great commandments of 
love to his followers. Here, he invites us to become part 
of his mission of love for the world. Reward comes as a by
-product for our commitment to love God above anyone 
or anything else.  

The beatitudes have been misunderstood as referring to 
various categories of people. Today, the blest are seen as 
a composite of the attitude that the followers of Jesus 
need. Jesus was painting a portrait of one who is be-
coming a Christian. 

Jesus is not declaring that some are blessed because they 
live in a state of some deprivation; they are blest in spite 
of their deprivation. Jesus uses beatitudes to instill hope 
in lives where there is not much hope. He wants a change 
of mind/heart that inspires them to work to help bring 
about the kingdom of God. More to come, not more of 
the same! He wants our hope and faith to inspire us to 
help bring about the kingdom of God by reversing life-
situations like war, hunger, thirst, et cetera – and with 
joy. 

The beatitudes challenge us to understand that things can 
be different and that we can make a difference. We are 
declared blest because we have hope rooted in faith and 
communion with our God. Beatitudes provide a profile for 
living Jesus, living in communion with him and our neigh-
bor. 

Jesus invites us into his divine way of looking at our world 
with a blessed-ness that is surely a strange wonder to the 
world, yet lures. It is the combination of wonder and          

allurement that draws so many to Jesus and to Mary who  

offers a great example in her eloquent Magnificat:        

 

“My soul magnifies the Lord…” 

The blessed represent those who weigh things and act for 
God. Living in this way means keeping an eye out for 
God’s will in the situations of life. Jesus gives meaning to 
our lives. Beatitudes challenge us to reflect on our        
response to adversities and remind us to develop a     
knee-jerk response of faith when opportunity presents 
itself.                  
                                        Oblates of St. Francis  de Sales 

 

Be brave and try to detach your heart from 
worldly things. 

 Do your utmost to banish darkness from your 
mind and come to understand what true, 

selfless piety is.  

Through confession, endeavor to purify your 
heart of anything which may still taint it.      
Enliven your faith, which is essential to  

understand and achieve piety.                                                                                   

 

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. 

This Week 

Our Eucharist invites us to bring our whole 
lives into God’s presence with humility and 
trust. The first readings this week from He-

brews encourage us to do the practical things 
that show we are  living by faith. In the gospel 
readings we discover that the heart of Chris-
tian ministry is found in  Jesus’ compassion 

and care for those he meets each day. 

Living with Christ 



CHỦ NHẬT THỨ TƯ THƯỜNG NIÊN 
         
Khen thưởng là một trong những động cơ hữu hiệu kiến chúng 
ta làm việc chăm chỉ và nỗ lực một cách trung thực, đây là một 
phần DNA của dân tộc Mỹ. Ý tưởng về sự khen thưởng được 
quảng bá và lan rộng để rồi nhiều người tin rằng phần thưởng 
là lý do duy nhất cho sự chăm chỉ và nỗ lực trung thực. Động cơ 
khen thưởng trở thành chuẩn mực và trở thành luật pháp của 
đất nước. Thật không may, những tư tưởng này được truyền 
đạt cho con cái của chúng ta từ tuổi thơ ấu. 
 

Thật không may, phần thưởng dường như là động lực lớn nhất 
để thu hút nhiều người đến với tôn giáo. Sự hấp dẫn của “phần 
thưởng trên trời sau khi chúng ta chết” và tránh khỏi lửa địa 
ngục đã thu hút được nhiều người – đặc biệt là các giáo hữu 
lớn tuổi. Đi theo Chúa Giê-su để có được cơ hội đạt những gì 
chúng ta có thể đạt được không phải là động cơ mà Chúa Giê-su 
kêu gọi chúng ta làm. 
 

Gợi nhớ đến tổng thống John f. Kennedy, chúng ta nói rằng 
đừng hỏi Chúa Giê-su có thể làm gì cho chúng ta; thay vào đó, 
hãy hỏi rằng nhân cách và thông điệp tình yêu của Ngài có thu 
hút chúng ta đến với Ngài hay không. Các hồng ân chúng ta 
nhận được là lời mời gọi của Chúa Giêsu về “luật yêu thương”. 
Sau đó, thánh Mat-Thiêu trình bày việc Chúa Giê-su tiết lộ hai 
điều răn mới về tình yêu thương cho những người theo ngài. 
Nơi đây, Ngài mời gọi chúng ta tham gia sứ mạng yêu thương 
của Ngài đối với thế giới. Trọng thưởng cho những ai yêu mến 
Chúa hơn tất cả mọi người và trên hết mọi sự. 
 

Hồng ân của Thiên Chúa thường bị hiểu lầm trên nhiều lãnh vực 
khác nhau. Ngày nay, hồng ân được coi là tổng thể của sự cần 
thiết của những theo Ki-tô giáo. Chúa Giê-su mô tả hinh ảnh của 
người Ki-tô hữu. 
 

Chúa Giêsu khảng định rằng không nhất thiết là chỉ có những 
người sống trong tình trạng thiếu thốn thì mới được chúc phúc. 
Chúa Giêsu dùng các ân đức để gây dựng lòng tự tin cho những 
ai cần niềm hy vọng. Ngài muốn chúng ta thay đổi trong tâm 
trí/tâm hồn để chúng ta có thể truyền cảm hứng cho cho người 
khác để góp sức xây dựng vương quốc của Thiên Chúa. Hơn thế 
nữa, Ngài mong muốn chúng ta đảo ngược các tình huống trong 
cuộc sống của chúng ta, ví dụ như như chiến tranh, đói, khát, 
v.v. – trở thành an vui, đầy đủ. 
 

Cùng một lúc hồng ân cũng là một mối thử thách đòi hỏi chúng 
ta thấu hiểu sự việc có thể thay đổi và chúng ta có khả năng 
thay đổi các sự việc đó. Chúng ta quả quyết chúng ta là những 
người may mắn nhất bởi vì chúng ta có đức tin và có sự hiệp 
thông bắt nguồn từ Thiên Chúa. Các hồng ân diễn tả sơ lược về 
cách sống của Chúa Giêsu, sống hiệp thông với người thân cận 
của chúng ta và với Ngài. 
 

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhìn thế giới theo cách thiêng 
liêng của Ngài với một niềm hạnh phúc và coi như là một kỳ 
quan thế giới, một sức mạnh thu hút. Đây là kết hợp của sự 
ngạc nhiên và sự thu hút rất nhiều người đến với Chúa Giêsu và 
Mẹ Maria, là người nêu lên cho chúng ta thấy một việc làm 
tuyệt vời trong bài Magnificat của Mẹ: 

 

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa…” 

 

Sự chúc phúc dành cho những ai cân nhắc trong mọi hành động 
để sống cho Chúa. Sống theo cách này có nghĩa là tuân theo ý 
muốn của Thiên Chúa trong mọi tình huống của cuộc sống. 
Chúa Giêsu mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Các 
hồng ân kêu gọi chúng ta suy nghĩ về phản ứng của chúng ta 
trước nghịch cảnh và nhắc nhở chúng ta duy trì đức tin một 
cách mạnh mẽ khi có cơ hội. 

 

                                        Oblates of St. Francis  de Sales 

 

Hãy dũng cảm và cố gắng tách rời trái tim của bạn 
khỏi thế giới trần tục. 

 

Hãy cố gắng hết sức để xua tan bóng tối khỏi tâm 
trí và hiểu được sự thật, vị tha là gì. Thông qua việc 
xưng tội, hãy cố gắng thanh tẩy tâm hồn để tránh 
xa những điều ô uế. Làm sống động đức tin của 

bạn, đó là điều cần thiết để hiểu và đạt được lòng 
thành kính. 

Thánh Gioan Bosco 

 

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. 

Tuần này 
Bí tích Thánh Thể mời gọi chúng ta dâng cả cuộc 
đời mình vào sự hiện diện của Thiên Chúa với lòng 
khiêm nhường và tín thác. Bài đọc một trong tuần 
này khuyến khích chúng ta làm những điều thiết 
thực cho thấy chúng ta đang sống bởi đức tin. 
Trong bài phúc âm, chúng ta nhận ra rằng trọng 
tâm của mục vụ Ki-tô giáo được tìm thấy nơi lòng 
trắc ẩn và sự quan phòng của Chúa Giê-su đối với 
những người ngài gặp mỗi ngày. 

                                           Sống với Chúa Kitô 


