
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 

 

 
        Feb 12, 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 



SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

                   Going Higher 
 In today’s Gospel Jesus calls us to a “higher” 
love. Jesus urges us to avoid practicing or 
pursuing spiritual minimalism, i.e., looking to 
do only the bare m  minimum of what is re-
quired: living life by the “good enough” 
method. Jesus clearly raises the bar when he 
tells his listeners that it isn’t enough to avoid 
killing your neighbor; you must avoid grow-
ing angry with – or holding a grudge against – 
your neighbor. Indeed, you must be recon-
ciled with your neighbor.  It isn’t enough to 
avoid committing adultery; we must also 
avoid looking others in ways that objectify or 
discount them for our own gratification or ad-
vantage. Indeed, rather than waste your time 
by looking at  others your time would be bet-
ter spent by examining yourself. It isn’t 
enough to avoid making a false oath; you 
should avoid putting yourself in any situation 
in which you would feel obliged to swear to 
anything. Simply say what you mean and 
mean what you say. 

Jesus’ “higher love” is really at the heart of 
Francis’ notion of “devotion.” He wrote: 
“Genuine, living   devotion presupposes love 
of God, and hence it is  simply true love of 
God. Yet it is not always love as such. Inas-
much as divine love adorns the soul, it is 
called grace, which makes us pleasing to 
God’s Divine Majesty. Inasmuch as it 
strengthens us to do good, it is called charity. 
When it has reached a     degree of perfection 
at which it not only makes us do good but al-
so do the good carefully, frequently and 
promptly, it is called devotion…In addition, it 
arouses us to do quickly and lovingly as many 
good works as possible, both those command-
ed and those merely counseled or in-
spired.” (IDL, Part 1, Ch. 1) 

For his part, St. Francis de Sales also chal-
lenges us to avoid spiritual minimalism. It is-
n’t good enough to avoid lying; we must be 
truthful. It isn’t good enough to avoid glut-
tony; we must be disciplined. It isn’t good 

enough to avoid being parsimonious; we must 
be generous. It isn’t good enough to avoid in-
juring others; we must heal others. 

God, help us to live this higher love. Help us 
to avoid trying to simply ‘get by’ in life; help 
us to understand what it means to truly live…
by fully loving. 
 

Oblates of St. Francis  de Sale 

Offertory Collec on  for  
January 22, 2023 

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

 

           Envelopes  ……………………..$      725.00 
           Loose …………………..…………$      496.00 
           On-Line Giving …………….…$     818.00 
 
 

          Total…..…..………….….…..$    2,039.00 
 
 

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  
January 29, 2023 

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

 

           Envelopes  ……………………..$      360.00 
           Loose …………………..…………$      644.00 
           On-Line Giving ……….………$     728.00 

 

V The law (Hebrew Torah, “instruc on) consist-
ed of the first five books of the Old Testament 

(Genesis, Exodus, Levi cus, Numbers, and         
Deuteronomy) that tell of God’s search for an   

appropriate covenant partner.  Jewish scholars 
combed these books to discover all of the specific 

commands given by God and found 613. These 
became the founda on of their life in               

community. These laws, although difficult to keep 
in their    en rety, were not considered a burden  
(as we so o en thing), but rather as a precious 

gi  because the people know what God wanted 
and no longer had to guess what to do in order to 

please God.  
                                           Living with Christ 



CHỦ NHẬT THỨ SÁU MÙA THƯỜNG NIÊN 

                           Hướng Lên Cao 
Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời 
gọi chúng ta hướng đến một tình yêu “cao cả”. Chúa 
Giê-su khuyến chúng ta nên xa tránh chủ nghĩa tối 
giản, tức là một cách sống mà chỉ làm những gì tối 
thiểu trong cuộc sống khi được yêu cầu làm một việc 
gì đó, hay nói khác hơn một người sống cuộc sống 
theo chủ nghĩa tối giản, họ làm việc gì cũng chỉ “vừa 
đủ” mà thôi. Chúa Giê-su rất rõ ràng khi Ngài giảng 
dạy về tình yêu cao cả, tình yêu thương cao cả có 
nhiều cấp độ khác nhau. Ví dụ như yêu thương người 
chỉ vì mình không muốn hãm hại họ, đó chỉ là vừa 
đủ, nhưng yêu thương người một cách cao cả là mình 
không những không muốn hãm hại người khác và 
mình còn tìm nhiều cách để không bị nổi giận – hoặc 
có ác cảm – với người khác. Một ví dụ khác là khi 
chúng ta muốn tránh phạm tội ngoại tình, chỉ không 
ăn ngủ với người khác thôi thì chỉ là vừa đủ; chúng ta 
còn phải tránh nhìn người khác một cách ham muốn 
và thỏa mãn. Thay vì lãng phí thời gian nhìn và soi 
mói người khác, chúng ta nên dành thời gian để xem 
xét chính bản thân của mình. Không muốn chửi thề 
chỉ là vừa đủ; chúng ta nên tránh tự đặt mình vào bất 
kỳ tình huống nào mà khiến chúng cảm thấy không 
phải chửi thề. Trong những trường hợp này, chúng ta 
chỉ cần nói ra những gì mình muốn nói và dùng 
những ngôn từ nào cần thiết để nói lên những gì mình 
muốn nói mà thôi. 
 
Thánh Phanxicô chọn “Tình yêu cao cả” của Chúa 
Giê-su để làm trọng tâm của “lòng sùng kính” của 
Ngài. Ngài viết: “Sự sùng kính, đòi hỏi tối thiểu 
chúng ta phải có tình yêu thương đích thật của Thiên 
Chúa. Tuy nhiên, không nhất thiết tình yêu luôn chỉ là 
một vấn đề đơn thuần. Bởi vì tình yêu thiêng liêng 
của Thiên Chúa thánh hóa linh hồn của chúng ta, hay 
được gọi là ân sủng, khiến chúng ta làm đẹp lòng 
Thiên Chúa. Ân sủng củng cố lòng tin để chúng ta để 
làm điều tốt, hay được gọi là từ thiện. Một khi việc 
làm từ thiện đạt đến một mức cao độ, nó không chỉ 
khiến chúng ta làm điều tốt mà còn khiến chúng ta 
làm điều tốt một cách cẩn thận, thường xuyên và 
nhanh chóng, trạng thái này được gọi là sự tận tâm. 
Thiêm vào đó, nó còn khuyến khích chúng ta làm 
càng nhiều việc tốt lành càng tốt một cách nhanh 
chóng với tình yêu thương, bao gồm tất cả những ai 
làm vì trách nhiệm, lẫn những ai làm vì được khuyên 
khích hoặc tư vấn.” (IDL, Phần 1, Ch. 1) 
 
Về phần mình, Thánh Phanxicô de Sales cũng kêu gọi 
chúng ta xa lánh chủ nghĩa tối giản về tinh thần. 
Tránh không nói giối thì vẫn chưa đủ; chúng ta cần 
phải sống trung thực. Tránh mê ăn uống thì vẫn chưa 
đủ; Chúng ta phải có tự chủ. Tránh sống không bủn 
xỉn thì vẫn chưa đủ; chúng ta phải sống quảng đại. 

Tránh không làm tổn thương người khác thì vẫn chưa 
đủ; chúng ta cần phải tìm cách chữa lành những 
người khác. 
 
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống trong tình yêu 
cao cả này. Giúp chúng con cố gắng đừng làm việc 
chỉ “vừa đủ”, nhưng giúp chúng con “vượt qua” khó 
khăn trong cuộc sống; Xin giúp chúng con hiểu ý 
nghĩa thực sự của cuộc sống ... bằng cách sống trong 
yêu thương toàn diện.  
 
                                   Oblates of St. Francis  de Sale 

Tiền khuyên góp hàng tuần 
Ngày 22 Tháng 1, 2023 

Xin dạy con biết cho đi nhưng không đòi lại 
 

           Phong bì  ………………………....$      725.00 
           Tiền bỏ rổ …………………..…….$      496.00 
           Khuyên góp trên mạng …..…$     818.00 
 
 

          Tổng cộng ……...…….….…..$    2,039.00 
 
 

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 29 Tháng 1, 2023 

Xin dạy con biết cho đi nhưng không đòi lại 
 

           Phong bì  ………………………...…..$      360.00 
           Tiền bỏ rổ …………………..…………$      644.00 
           Khuyên góp trên mạng ……… …$     728.00 
 
 

 

V Luật pháp (Hebrew Torah, hướng dẫn) được thành 
lập từ năm cuốn sách đầu ên của Cựu Ước (Genesis, 

Exodus, Levi cus, Numbers, and Deuteronomy) các 
cuốn sách này kể về việc Thiên Chúa m kiếm một 

người thích hợp để làm giao ước. Các học giả Do Thái 
đã nghiên cứu 5 cuốn sách này và m thấy tổng cộng 
613 mệnh lệnh của Thiên Chúa ban ra. Những mệnh 
lệnh này đã trở thành nền tảng cho cuộc sống của họ 

trong cộng đồng. Những luật pháp này, mặc dù rất khắt 
khe, nhưng không bị coi là một gánh nặng (như chúng 
ta thường làm), ngược lại nó là một món quà quý giá 

bởi vì dân chúng biết Thiên Chúa muốn gì và họ không 
còn phải đoán phải làm gì để làm hài lòng Thiên Chúa. 

 
                                           Living with Christ 


