
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 19, 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 



SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

In today’s Gospel, Jesus picks up where he 
left off last Sunday by adding yet more 
verses to his version of the song “Higher 
Love.” Jesus proclaims that it isn’t enough 
to practice retribution that is balanced; you 
should not practice retribution at all. It is-
n’t enough to love your neighbor while 
hating your enemy; you must also love 
your enemies; you must pray for those 
who persecute you. When asked to travel a 
certain distance, you must go the extra 
mile. When asked for help, do what you 
can without expecting any return for your 
generosity. If someone strikes you on one 
side of your face, offer them the other side. 
However, it would be a mistake to hear in 
Jesus’ words the invitation to be a wimp, a 
wall flower or a door mat: there comes a 
time in a person’s life (just as there were 
many times in Jesus’ life) when – despite 
all attempts to roll with the punches – you 
must simply – and strongly – stand up for 
what it right. The challenge is rooted in 
knowing how to take a stand against an-
other without allowing hatred to grow in 
our hearts toward others. As the Book of 
Leviticus reminds us: “Though you may 
have to reprove your fellow citizen, do not 
incur sin because of him. Take no revenge 
and cherish no grudge against any of your 
people.” 
In his Introduction to the Devout Life, 
Francis de Sales observed: “Nothing so 
quickly calms down an angry elephant as 
the sight of a little lamb (writer’s note: you 
go first!); nothing so easily breaks the 
force of a cannon ball as wool. We do not 
set much value on correction that comes 
from anger – even when accompanied by 
reason – as to that which comes from rea-
son alone. When princes visit their people 
with a peaceable retinue, they honor them 
and cause them great joy, but when they 
come at the head of armies – even though 

for the common good – their visits are al-
ways disagreeable and harmful. In like 
manner, as long as reason rules and peace-
ably chastises, corrects and warns – even 
though severely and exactly – everyone 
loves and approves it.” (Part III, Ch. 8) 
If we must stand up for ourselves, we must 
avoid knocking others down. If we must 
correct, chastise or reprove others it must 
be done without suborning resentment. If 
we must work for peace, it most be pur-
sued without employing unjust means. As 
we know from our own experience, how-
ever, this is much easier said than done: 
when justice actually requires that we pre-
vent someone from striking us (or others) 
on the other cheek we might unintentional-
ly strike them first! Francis de Sales offers 
the following advice when we do the right 
thing in the wrong way: “As soon as you 
see that you are guilty of a wrathful deed, 
correct the fault right away by an act of 
meekness toward the person with whom 
you grew angry. Just as it is a sovereign 
remedy against lying to contradict the un-
truth upon the spot as soon as we see we 
have told one, so, too, we must repair our 
anger instantly by a contrary act of meek-
ness. As the saying goers, fresh wounds 
are quickest healed.” (Ibid) 
As we see so clearly in the life of Jesus, 
living a “higher love” often has less to do 
with what we do – or don’t do – to others; 
it has much more to do with how we do – 
or don’t do – with others.       
                                                                       
  Oblates of St. Francis de Sales 

 

Lent can lead us to joy!                              

 
With God, every moment is the moment of 

Beginning Again! 
Ash Wednesday, February 22, 2023 



CHỦ NHẬT THỨ BẢY MÙA THƯỜNG NIÊN 

 Trong bài Phúc Âm ngày hôm nay, Chúa 
Giêsu tiếp tục lấy câu chuyện "Tình yêu cao 
cả" để dạy bảo chúng ta thêm về những điều 
mới so với Chúa Nhật tuần trước. Chúa Giêsu 
dạy chúng ta rất rõ ràng là sống và biết cách 
báo đáp không, thì chỉ là một việc làm công 
bàng, nếu thế thì thà đừng làm còn hơn. Nếu 
chúng ta chỉ thương người hàng xóm, bạn bè 
và ghét kẻ thù thì chưa đủ, vì chúng ta phải 
yêu thương cả kẻ thù của chúng ta nữa, chúng 
ta phải cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ 
chúng ta. Khi chúng ta được yêu cầu đi một 
quãng đường dài nhất định, thì chúng ta phải 
đi hết quãng đường đó và đi thêm một dặm 
nữa. Khi có ai yêu cầu chúng ta giúp đỡ, 
chúng ta cần phải giúp đỡ họ, và không mong 
muốn được trả công. Nếu có ai tát chúng ta 
bên mặt thì chúng ta đưa má bên trái cho họ 
đánh tiếp. 
Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dạy chúng ta 
phải làm một kẻ nhu nhược, không dám phản 
kháng, và chỉ làm những gì mà người khác sai 
bảo. Có nhiều lúc trong cuộc đời của mỗi 
người trong chúng ta (giống như trong cuộc 
đời của Chúa Giêsu) cần phải đối phó một 
cách mạnh mẽ, quyết đoán để bảo vệ cho lẽ 
phải. Việc khó ở đây là làm thế nào để chúng 
ta có đối phó với người khác một cách hữu 
hiệu mà không ghim lòng thù hận với họ. Như 
Sách Leviticus đã nhắc nhở chúng ta: "Dù 
chúng ta cần phải khiển trách ai thì đừng vì họ 
mà làm mình bị phạm tội. Đừng trả thù và 
cũng đừng giữ thù hận với bất cứ ai trong 
cuộc sống của chúng ta". 
Trong phần giới thiệu trong cuốn sách Devout 
Life, thánh Francis de Sales quan sát là: 
"Không có gì làm một con voi to lớn nguôi 
giận dễ dàng, bàng cách cho nó thấy một con 
cừu nhỏ.” Thông thường khi chúng ta nóng 
dận thì mất khôn – mặc dầu sự việc có lý do 
chính đáng. Ví dụ như, khi hoàng tử âm thầm 
đến thăm dân chúng trong làng, dân làng tỏ 
lòng kính trọng vì hoàng tử mang lại niềm vui 
cho họ, nhưng khi hoàng tử đến với các thủ 
lãnh của quân đội - mặc dầu là một việc làm 
tốt - thì kết quả của chuyến đi trở nên một 
việc làm không có ý nghĩa và bất lợi. Tương 

tự, miễn sao phương pháp cai trị hợp lý và 
phát án dung hòa, chính xác, và có cảnh báo, 
thì người dân sẽ đồng ý và tuân phục" (Phần 
III, Chương 8) 
 
Nếu chúng ta phải cần tự vệ, chúng ta không 
nhất thiết phải đánh và làm tổn thương người 
khác. Nếu chúng ta phải sửa sai, trừng trị 
hoặc khiển trách người khác, chúng ta phải 
làm điều đó mà không gây ra sự oán hận. Nếu 
chúng ta phải làm việc vì hòa bình, chúng ta 
phải theo đuổi mục đích để đem tới hòa bình 
mà không sử dụng đến các phương tiện bất 
công. Tuy nhiên, đã là con người, điều này rất 
khó có thể thực hiện được: khi luật pháp đòi 
hỏi chúng ta phải tự vệ (hoặc bảo vệ người 
khác) lần thứ hai, chúng ta có thể vô tình đánh 
họ trước! Thánh Francis de Sales đưa ra lời 
khuyên sau đây khi chúng ta làm sai lầm 
trong vô ý: "Ngay khi chúng ta nhận ra rằng 
mình đã làm một hành động nóng giận, thì 
hãy sửa sai ngay lập tức bằng một hành động 
hiền hậu đối với người mà chúng ta đang tức 
giận. Tương tự như khi chúng ta phải đương 
đầu với sự dối trá, chúng ta dừng ngay lập tức 
khi chúng ta nhận ra rằng mình đang nói dối, 
cùng một lúc khi chúng ta nhận thấy mình nổi 
giận vì mình đang bị lừa giối, thì chúng ta 
kiềm chế cơn giận dữ của mình ngay lập tức 
bằng một hành động hiền hậu đối lập. Như 
câu ca dao nói, vết thương mới thì sẽ được 
lành lẹ nhất." (Ibid) 
Như chúng ta thấy rõ trong cuộc đời của Chúa 
Giêsu, sống với tình yêu "cao cả" thường ít 
liên quan đến những gì chúng ta làm - hoặc 
không làm - với người khác; nó có nhiều liên 
quan hơn đến cách chúng ta làm - hoặc không 
làm - với người khác.                                                                            
  Oblates of St. Francis de Sales 

 

Mùa chay là mùa của hạnh phúc!   
                            

Đối với Thiên Chúa, mỗi một giây phút đều 
là giây phút sám hối và quay trở lại với 

Chúa! 
Thứ tư lễ tro, Ngày 22 tháng 2, 2023 


