
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 

 

 
        Mar 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 



SECOND SUNDAY OF LENT  

 

 

 

 

 

 
The Journey 

 

Life is a journey. For most, it is a two-fold journey: 

the journey out and the journey in. The journey out 

is the professional journey comprising education, 

training, earning a salary. The second journey, the 

journey in is the spiritual journey. Not all make that 

journey. It is the journey of interiority. 
 

Another pair of choices confronts both of these 

journeys: being a settler or being a pilgrim, an 

explorer. They like to move on. Neither is right or 

wrong; it just is. 
 

Biblical faith has surely been, basically, a pilgrim 

faith. We see it in today’s first reading about 

Abraham and his journey; we see it in both books 

written by Luke: his Gospel is the story of Jesus on 

a journey from up in Galilee down to Jerusalem; his 

acts of the apostles is the story of the journey of 

Paul from Jerusalem over to the heart of the Roman 

Empire, Rome. 
 

Our maps are made one journey-step at a time in the 

company of Jesus. Spiritual journeys are often not 

mapped out clearly, ahead of time, but are seen only 

when we pause, turn around and look back where 

we have come from.  
 

Abram went out, not knowing where he was going. 

Faith is a leap into the darkness. 
 

We find ourselves with about 10 days of lent behind 

us. When we turn around and look behind us, we 

may ask ourselves what progress in who-I-am-

becoming do we see? We have about thirty days of 

opportunity before us. What have we learned from 

the past ten days that help give direction to our path 

ahead? 
 

I encourage you to pause on your journey today and 

look at your personal journey as well as the 

resurrection-community journey. 
 Oblates of Saint Francis de Sales 

Lord God, you offer to us this “acceptable 
time” to recover a sense of what life means 

and to be reconciled to you and to our 
neighbors. 

Italian Sacramentary 

 

 

Water is a very apt image for God’s word. 

Why? It is essential for life. It is graceful 
and ungraspable. It cleanses and 

rejuvenates. In fact, when Jesus spoke to 

the Samaritan woman at the well, he 
described his teaching as “living water”. 

It’s easy for us to take the blessing of 
water for granted. Let us rekindle our 

reverence for water by being mindful of 
every drop of water we use today. Then 

we can try to be less wasteful of water. 
We can also educate ourselves on water 

shortages in our world. And finally, we 
can take time just to be with water - a 

river, a fountain, or even a single 
glassful. And give thanks to God for this 

great gift. Gracious God, Thank you for 
the water of your word and the water of 

our earth.  
                          Sr. Melannie Svoboda, S.N.D.  

 

 

Please pray for our friends, family, and 
neighbors 

that are sick and shut-in 
 

Celeste Ward, Robert Wade, Daniel & Michelle 
Ticknor, Edwina Gonzales, Junior, Lost Souls. 

 

 

                               Stations of the Cross  

                               Fridays during Lent 
 



CHỦ NHẬT THỨ HAI MÙA CHAY 

 

 

 

 

 

 
Cuộc Hành Trình 

 

Cuộc sống là một hành trình. Cuộc hành trình gồm có hai 

phần: ngoại tâm và nội tâm. Hành trình ngoại tâm là hành 

trình về hướng nghiệp, bao gồm có giáo dục, đào tạo, việc 

làm. Hành trình nội tâm là hành trình của tâm linh. Không 

phải tất cả mọi người điều muốn thực hiện cuộc hành trình 

này, một hành trình của nội tâm. 

 

Hai lựa chọn trực diện với hai hành trình này là: họ trở 

thành người của địa phương, hoặc họ trở thành người 

hành hương, hay người thám hiểm. Họ luôn mong muốn 

bước tới, không nhất thiết là đúng hay sai; Chỉ là chuyện 

mọi người thường làm. 

 

Kinh Thánh vẫn luôn là niềm tin và đồng hành với các 

khách lữ hành. Điều này được đề cập trong bài đọc một 

ngày hôm nay về Áp-ra-ham và cuộc hành trình của ông; 

chúng ta tìm thấy cuộc hành trình này trong cả hai cuốn 

sách của thánh Luca viết: Tin Mừng về Chúa Giêsu trong 

cuộc hành trình từ miền Galilê xuống Giêrusalem; Các 

việc làm của các tông đồ là câu chuyện về cuộc hành trình 

của thánh Phao-lô từ Giê-ru-sa-lem xuyên qua tâm địa của 

Đế quốc La Mã. 

 

Thông thường chúng ta thiết kế lập trình từng bước một 

khi chúng ta đi với Chúa Giêsu. Hành trình tâm linh 

thường không được vạch ra rõ ràng từ đầu, nhưng chúng 

ta chỉ có thể nhìn thấy được rõ ràng lịch trình, khi chúng 

ta dừng chân và nhìn ngược lại nơi chúng ta bắt đầu cuộc 

hành trình. 

 

Áp-ra-ham rời bỏ tất cả để ra đi trong khi ông không biết 

ông sẽ đi về đâu. Đức tin là luôn vững lòng trông cậy dù 

phải đi trong tối tăm. 

 

Chúng ta đã trải qua 10 ngày của mùa chay. Nhìn ngược 

lại, chúng ta có thể tự hỏi chúng ta đang trở thành một 

người ra sao? Chúng ta có rất nhiều cơ hội trong ba mươi 

ngày mùa chay. Chúng ta đã học được gì trong mười ngày 

qua, để giúp chúng ta định hướng cho hướng đi phía trước 

của chúng ta? 

 

Tôi khuyến khích bạn tạm dừng cuộc hành trình ngoại tâm 

của bạn ngày hôm nay, và nhìn vào hành trình cá nhân 

hay nội tâm của bạn, cũng như hành trình của cộng đồng. 
  
                                            Oblates of Saint Francis de Sales 

 
Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa ban cho chúng con “thời gian” 

trong cuộc sống này để nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống, 
và được hòa giải với Chúa và với những người lân cận của 

chúng con.  
Italian Sacramentary 

 

Nước là hình ảnh rất thích hợp để so sánh với 

lời nói của thiên Chúa. Tại sao? Nó rất cần 
thiết cho cuộc sống. Nó tốt đẹp và không thể 

thiếu nó. Nó rửa sạch và trẻ hóa chúng ta. 
Thật vậy, khi Chúa Giê-su nói chuyện với 

người phụ nữ Sa-ma-ri-a bên giếng nước, ngài 
mô tả Ngài là “nước hằng sống”. Chúng ta có 

xu hướng coi phước lành từ nước, là điều hiển 
nhiên. Chúng ta hãy nhìn lại sự trân trọng của 

chúng ta đối với nước, bằng cách quan tâm 
đến từng giọt nước mà chúng ta sử dụng ngày 

hôm nay. Từ đó, chúng ta cố gắng bớt phung 
phí nước đi. Chúng ta cũng cần tham khảo về 

tình trạng thiếu hụt của nước trên thế giới. Và 

cuối cùng, chúng ta có thể dành thời gian chỉ 
để hòa mình hay thưởng thức nước - một 

dòng sông, một đài phun nước, hay thậm chí 
chỉ là uống một ly nước, và tạ ơn Chúa vì món 

quà tuyệt vời này. Chúa nhân từ, cảm ơn 
Chúa vì nước từ lời nói của Ngài và từ nguồn 

nước đến từ trái đất của chúng ta. 
 
                                        Sr. Melannie Svoboda, S.N.D.  

 

 

 

 

Xin cầu nguyện cho những người đang đau yếu, bình 
phục, hoặc đau liệt:  

 

Celeste Ward, Robert Wade, Daniel & Michelle 
Ticknor, Edwina Gonzales, Junior, Lost Souls. 

 

 

                                

Ngắm đàng thánh giá tiếng Mỹ 

Vào ngày thứ Sáu trong mùa chay 
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