
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 26, 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 



FIRST SUNDAY OF LENT  

From Adam and Eve enticed by the apple, 
to Jesus baited by Satan, we all face temp-
tation. Whatever our age, each of us deals 
with enticement in our daily lives: food, 
procrastination, sites on a laptop, mood-
altering substance, or laziness. How did 
Jesus deal with his trials? He spoke out di-
rectly: “Away with you, Satan! For it is 
written, “Worship the Lord your God, and 
serve only Him.” 
 
Yes, we are tested. When we give in to our 
temptations, we can feel defeated, guilty, 
ashamed, even angry with ourselves. 
However, let’s contemplate St. Paul’s 
words in today’s reading: 
 
“Therefore just as one man’s trespass led 
to condemnation for all, so one man’s act 
of righteousness leads to justification and 
life for all people.” The good news, as we 
enter this Lenten journey, is that Jesus is 
the one who died for our sins. On good 
Friday Jesus paid the price for our sins, for 
the times we succumb to temptation.  
 
The First Sunday of Lent, our prayer 
should be that these 40 days be a time of 
growing awareness of who Jesus is in our 
lives. 
                                           Gerry Sobie 
                                 Living with Christ 
Lent is a 40 day season of prayer, fasting, and 

almsgiving that begins on Ash Wednesday 
and ends at sundown on Holy Thursday. It's a 
period of preparation to celebrate the Lord's 
Resurrection at Easter. During Lent, we seek 
the Lord in prayer by reading Sacred 
Scripture; we serve by giving alms; and we 
practice self-control through fasting. We are 
called not only to abstain from luxuries during 
Lent, but to a true inner conversion of heart as 
we seek to follow Christ's will more 
faithfully. We recall the waters of baptism in 
which we were also baptized into Christ's 
death, died to sin and evil, and began new life 
in Christ. 
Many know of the tradition of abstaining 
from meat on Fridays during Lent, but we are 
also called to practice self-discipline and fast 
in other ways throughout the season. 
Contemplate the meaning and origins of the 
Lenten fasting tradition in this reflection. In 
addition, the giving of alms is one way to 
share God's gifts—not only through the 
distribution of money, but through the sharing 
of our time and talents. As St. John 
Chrysostom reminds us: "Not to enable the 
poor to share in our goods is to steal from 
them and deprive them of life. The goods we 
possess are not ours, but theirs." (Catechism 
of the Catholic Church, no. 2446). 
In Lent, the baptized are called to renew their 
baptismal commitment as others prepare to be 
baptized through the Rite of Christian 
Initiation of Adults, a period of learning and 
discernment for individuals who have 
declared their desire to become Catholics. 
https://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-
year/lent/almsgiving-sacrifical-giving-catholics-lent 
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It seems to me that nothing can distract one from 
God when one acts only for God, always in God’s holy 

presence. 
under that divine glance that penetrates to the 

depths of the soul. Even in the midst of the world it is 
possible to listen to God in the silence of a heart that 

wants to be God’s alone. 
Elizabeth of The Trinity 

https://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/who-we-teach/rite-of-christian-initiation-of-adults/index.cfm
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/who-we-teach/rite-of-christian-initiation-of-adults/index.cfm


CHỦ NHẬT THỨ NHẤT MÙA CHAY 

      Từ Adam và Eva bị trái táo dụ dỗ, rồi đến Chúa 
Giê-su bị Sa-tan cám dỗ, tất cả chúng ta đều phải 
đối mặt với sự cám dỗ. Dù ở độ tuổi nào, mỗi người 
trong chúng ta đều phải đối mặt với cám dỗ trong 
cuộc sống hàng ngày của chúng ta: thức ăn, trì 
hoãn, các trang mạng trên máy tính xách tay, tâm 
trạng bốc đồng, hoặc sự lười biếng. Chúa Giê-su đã 
xử lý như thế nào trong tình huống của mình? Ngài 
thẳng thắn nói: “Cút đi, hỡi Satan! Vì có chép rằng: 
“Hãy thờ phượng Thiên Chúa của ngươi, và chỉ 
phục vụ một mình Ngài mà thôi.” 

 

Vâng, chúng ta đã bị thử thách. Khi chúng ta sa 
cám dỗ, chúng ta cảm thấy thất bại, tội lỗi, xấu hổ, 
thậm chí còn tức giận với chính mình. Tuy nhiên, 
chúng ta hãy suy gẫm những lời của Thánh Phao-lô 
trong bài đọc ngày hôm nay: 

 

“Vì vậy, giống như một người lầm lỗi liên lụy đến 
tất cả mọi người, thì một hành động công bình của 
một người dẫn đến sự sống công bình cho tất cả 
mọi người khác." Tin tốt là, khi chúng ta bước vào 
Mùa Chay, phải chăng Chúa Giêsu là Đấng đã chết 
vì tội lỗi của chúng ta. Vào ngày thứ Sáu tuần 
thánh, Chúa Giêsu đã trả giá cho tội lỗi của chúng 
ta, là những người đã không chống trả lại được sự 
cám dỗ. 

 

Chúa nhật đầu tiên của Mùa Chay, trong 40 ngày 
này chúng ta hãy cầu nguyện và xin cho được nhận 
biết Chúa Giêsu là ai trong cuộc sống của chúng ta. 

                                            Gerry Sobie 

                                            Living with Christ 

 
 
 
 

 
 
 
Đối với tôi, dường như không gì có thể khiến một 
người sao lãng khỏi Thiên Chúa khi mọi việc làm 
của họ điều về Chúa, họ luôn ở trong sự hiện diện 
thánh thiện và thấu hiểu của Chúa. Bất chấp chúng 
ta ở đâu, chúng ta vẫn có thể nghe tiếng Chúa trong 
thinh lặng với một trái tim muốn được sống riêng 
với Thiên Chúa. 

 

                              Elizabeth of The Trinity 

 

       Mùa Chay là mùa cầu nguyện, ăn chay và bố 
thí kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro và 
kết thúc vào lúc mặt trời lặn vào Thứ Năm Tuần 
Thánh. Đó là giai đoạn chuẩn bị mừng Lễ Chúa 
Phục Sinh. Trong Mùa Chay, chúng ta tìm kiếm 
Chúa trong lời cầu nguyện bằng cách đọc Sách 
Thánh; chúng ta phục vụ bằng cách bố thí; và 
chúng ta kiềm chế qua việc ăn chay. Chúng ta được 
kêu gọi không chỉ tránh xa những thứ xa xỉ trong 
Mùa Chay, mà còn phải thực sự hoán cải nội tâm 
khi tìm cách trung thành tuân theo ý muốn của 
Chúa Kitô. Chúng ta nhớ lại khi lãnh nhận phép rửa 
tội, trong đó chúng ta được rửa tội trong sự chết của 
Chúa Kitô, là người chết cho tội lỗi và sự dữ, và bắt 
đầu cuộc sống mới trong Chúa Kitô. 

 

Chúng ta biết về truyền thống kiêng thịt vào các 
ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay, và chúng ta cũng 
được kêu gọi tự hãm mình bằng nhiều cách trong 
suốt mùa Chay. Hãy suy gẫm ý nghĩa và nguồn gốc 
của truyền thống ăn chay trong Mùa Chay này. 
Ngoài ra, bố thí là một cách để chia sẻ những món 
quà của Thiên Chúa—không chỉ cho đi tiền bạc, mà 
còn chia sẻ thời gian và tài năng của chúng ta. Như 
Thánh John Chrysostom nhắc nhở chúng ta: 

 

"Không chia sẻ với người nghèo những gì chúng ta 
có, là ăn cắp hay tước đi mạng sống của họ. Của cải 
chúng ta đang sở hữu không phải của chúng ta, mà 
là của họ." (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 
2446). Trong Mùa Chay, những người đã rửa tội 
được mời gọi lập lại cam kết lời hứa của họ,trong 
khi những tân tòng đang chuẩn bị để được rửa tội, 
một giai đoạn học hỏi và mong muốn trở thành 
người Công giáo. 

 

https://www.usccb.org/prayer-and-worship/
liturgical-year/lent/almsgiving-sacrifical-giving-
catholics-lent 
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