
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 

 

 
        Feb 05, 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 



FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

                       
Jesus proclaims to all who wish to follow him that 
they are to be light to the world, and salt of the 
earth. These are powerful images, as powerful today 
as they were when Christ first proclaimed them. For 
disciples of every time and place, these images are 
not mere ego boosters. No, they are a constant chal-
lenge to dare to become for God and others that 
which Jesus was, himself, so clearly willing to be. 
To be a light to the world is to illumine others with 
God’s truth and mercy. Likewise, that same light 
must expose the sins of pride, envy, meanness, in-
difference, injustice and anything else that blinds us 
from the divine truth and mercy that Christ has 
gained for us. Insofar as sin is anything that makes it 
more difficult to see in ourselves and one another 
the light and love of Jesus Christ, exposing such sin 
not only frees us from darkness but also better ena-
bles us to do all that is good and life-giving. 
In Jesus’ light, we see the source of all light. We see 
the Father’s creative love; we receive Jesus’ redeem-
ing love; we experience the Spirit’s inspiring love. 
Still, it is not enough to let this light shine out upon 
others: we must also allow that light to penetrate 
and permeate every fiber of our very being. The 
greatest encouragement that our God-given light can 
give to others is to show to others how that light is, 
in fact and at first, transforming us. 
To be salt is to accept that fact that our efforts – or 
lack thereof – to follow Christ do have an impact up-
on others, regardless of whether we are always 
aware of that impact or not. There are times in our 
lives when we lose our taste for God and/or the 
things of God: more frequently than not this is dis-
played by our own feelings of inadequacy and/or in-
difference when it comes to practicing virtue. We all 
have our moments when we are tempted to believe 
that our day- to-day efforts at following Christ simply 
don’t make a positive difference in the lives of oth-
ers, let alone in God’s overall plan for salvation. Un-
like salt, however, we can regain that taste for doing 
what is righteous and good through prayer, the sac-
raments and, perhaps most practically, by doubling – 
even tripling – our efforts at practicing those very 
virtues that we are tempted to cease pursuing. 
When we are tempted to wonder about our own 
efficacy in witnessing to the power and promise of 
God’s creative, redeeming, inspiring, healing and 

challenging love in our everyday, imperfect lives we 
should take consolation and encouragement about 
something which is true about both light and salt: 
even the smallest amounts of each go a very, very 
long way. 

 

                                     Oblates of St. Francis  de Sale 

 

 

 

Catholic Charities of Oregon is offering a           
compelling and free Zoom hour on Thursday,     
Feb. 2,  5.-6 p.m. Pope Emeritus Benedict XVI was 
one of the foremost theologians on love, especially 
with his first encyclical, “Deus Caritas Est.” The  
discussion will explore Pope Benedict’s insight on 
“organized love” and what it means for the 
church’s good works in Western Oregon. 

This hour could transform the way we think about 
charity.  To register: 
www.catholiccharitiesoregon.org/why-organized-
love-matters/   

On Feb. 11 from 1-3pm at its campus across 
from Holy Rosary Catholic Church in Portland          

(340 NE Clackamas Street Portland, OR 97232),         
Chesterton Academy of Bl. Pier Giorgio Frassati,  

a joyful classical high school in the Catholic         
tradition, will host an open house for prospective 

students and their families and all community 
members interested in learning more about the 
school. This is an opportunity to tour the school, 
meet current students and faculty, and receive 

curriculum and admissions information. 

Offertory Collection  for  
January 15, 2023 

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

 

           Envelopes  ……………………..$      925.00 
           Loose …………………..…………$      629.00 
           On-Line Giving …………………$     478.00 
 

          Total…..…..………….….…..$    2,032.00 
 
 

You can also put your offertory commitment  

on a monthly autopay.  Please contact parish office  

503-287-3724  for further information 

https://www.catholiccharitiesoregon.org/why-organized-love-matters/
https://www.catholiccharitiesoregon.org/why-organized-love-matters/


CHỦ NHẬT THỨ NĂM THƯỜNG NIÊN 

                     
Chúa Giêsu tuyên bố với tất cả những ai muốn theo 
Người rằng họ phải là ánh sáng cho và là muối men cho 
thế gian. Đây là những hình ảnh ấn tượng không những 
vào thời của Chúa Giê-su nhưng vẫn còn là sức mạnh vào 
thời nay, giống như khi lần đầu tiên Người công bố chúng. 
Đối với các môn đệ của Người, dù ở thời điểm nào và bất 
cứ ở nơi nào, những hình ảnh này không chỉ là những 
động cơ thúc đẩy họ, nhưng chúng còn luôn là một thách 
thức cho những ai dám trở thành ánh sáng và muối men 
cho thế gian vì Thiên Chúa và vì tha nhân, việc làm mà 
Chúa Giêsu đã chọn cho chính Ngài. 

Trở thành ánh sáng cho thế gian là soi sáng người khác 
qua sự thật và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tương tự 
như vậy, cũng cùng một ánh sáng đó phải phơi bày các tội 
lỗi, kiêu ngạo, đố kỵ, hèn hạ, thờ ơ, bất công và bất cứ 
những điều gì khác mà làm chúng ta mù quáng trước 
chân lý và lòng thương xót mà Chúa Kitô đã dành cho 
chúng ta. Tội lỗi là bất cứ điều gì khiến chúng ta khó nhìn 
thấy ánh sáng và tình yêu của Chúa Giê-Su Ki-tô trong tâm 
hồn của chúng ta và của người khác. Một khi tội lỗi được 
vạch trần ra, nó không chỉ giải thoát chúng ta khỏi bóng 
tối mà còn giúp chúng ta làm những việc tốt đẹp và có ý 
nghĩa. 

Nhờ vào ánh sáng của Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy căn 
nguyên của mọi thứ ánh sáng khác. Chúng ta nhìn thấy 
tình yêu qua sự sáng tạo của Chúa Cha; chúng ta đón 
nhận tình yêu của Chúa Giêsu qua mầu nhiệm cứu độ; 
chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Thánh Thần 
qua sự hướng dẫn và soi sáng của Ngài. Tuy nhiên, để cho 
ánh sáng này chiếu đến những người khác thì chưa đủ: 
chúng ta còn phải để cho ánh sáng đó thâm nhập và thấm 
nhuần vào từng thớ thịt của chính con người của chúng 
ta. Sự khích lệ lớn nhất khiến chúng ta đem ánh sáng của 
Thiên Chúa đến cho người khác để họ thấy được một ánh 
sáng trung thực, và ánh sáng đó đã biến đổi chúng ta ra 
sao.   

Để trở thành muối men cho thế gian là chấp nhận sự thật 
rằng những nỗ lực và thờ ơ của chúng ta để noi theo Chúa 
Ki-Tô đều có tác động đến những người khác, bất kể 
chúng ta có nhận thức được tác động đó hay không. Có 
nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta đánh mất đi cảm 
nhận về Chúa và/hoặc những điều thuộc về Chúa: điều 
này thường được thể hiện qua cảm giác thua thiệt và/
hoặc thờ ơ của chính chúng ta khi thực hành những điều 
nhân đức. Tất cả chúng ta đều có những giây phút yếu 
đuối và nghi ngờ về những nỗ lực hàng ngày của chúng ta 
làm vì Chúa Ky Tô sẽ không có ảnh hưởng gì hết tới cuộc 
sống của người khác, hay công trình cứu rỗi của Thiên 
Chúa. Tuy nhiên, không giống như muối, chúng ta có thể 
làm lại bằng cách làm những việc công bình và tốt lành 
thông qua lời cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và, có lẽ 

thực tế nhất, là bằng cách tăng gấp đôi hay thậm chí gấp  

ba các nỗ lực của chúng ta trong việc chu chỉnh các đức 
tính mà chúng ta đã có lần buông rơi. 

Để thẩm định về hiệu quả về việc làm của chính mình khi 
làm chứng cho quyền năng tạo hóa và tình yêu, công cuộc 
cứu độ, truyền cảm hứng, chữa lành và thử thách của 
Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, 
chúng ta nên cảm nhận sự an ủi và khích lệ về sự thật của 
ánh sáng và muối men: măc dầu chỉ là một dung lượng rất 
nhỏ cũng có thể giúp chúng ta đi được một chặng đường 
rất xa. 
                                     Oblates of St. Francis  de Sale 

 

Tổ chức từ thiện Công giáo Oregon sẽ tổ chức một giờ 
đồng hồ trên Zoom, rất hấp dẫn và miễn phí vào ngày 
Thứ Năm, ngày 2 tháng 2, từ 5 giờ đến 6 giờ chiều. Đức 
Giáo hoàng Bênêđictô XVI là một trong những nhà thần 
học hàng đầu về tình yêu, đặc biệt với thông điệp đầu 
tiên của ngài, “Deus Caritas Est.” Cuộc thảo luận sẽ 
khám phá về cái nhìn sâu sắc của Đức Giáo hoàng 
Bênêđictô về “tình yêu có tổ chức” và ý nghĩa của nó 
đối với các công việc tốt lành của hội thánh ở miền Tây 
của Oregon. Một giờ đồng hồ này có thể sẽ thay đổi 
cách suy nghĩ của chúng ta về việc làm từ thiện.  

Xin đăng ký: www.catholiccharitiesoregon.org/why-organized-love

-matters/   

Vào ngày 11 tháng 2, từ 1-3 giờ chiều tại khuôn 
viên đối diện Nhà thờ Công giáo Holy Rosary ở Port-
land (340 NE Clackamas Street Portland, OR 97232), 

Chesterton Academy of Bl. Pier Giorgio Frassati, 
một trường trung học cổ điển Công giáo, sẽ tổ chức 
một buổi khai trương cho các học sinh tương lai và 
gia đình của họ và tất cả các thành viên trong cộng 
đồng muốn tìm hiểu thêm về trường học này. Đây 

là cơ hội để tham quan nhà trường, gặp gỡ các sinh 
viên và giảng viên, đồng thời tiếp ứng các thông tin 

về chương trình giảng dạy và tuyển sinh. 

Tiền khuyên góp hàng tuần 
Ngày 15 Tháng 1, 2023 

Xin dạy con biết cho đi nhưng không đòi lại 
 

           Phong bì  …………………….…..$      925.00 
           Tiền rổ ……………...………….…$      629.00 
           Đóng góp qua mạng …………$     478.00 
 

          Tổng Cộng .………….….…..$    2,032.00 
 
 

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.  


