
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 

 

 
        Mar 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 



March 19, 2023 ~ Fourth Sunday in Lent 

 

The Prophet 
The story of a man born blind, a man born in 

darkness. It is the story of a man who will come into 

the light - the light of Jesus, the light of the world. It 

is a story with Jesus, his disciples, and a blind man. 
 

In the disciples’ minds, there is no question whether 

sin causes blindness; there is only the question of who 

it was that sinned. It was the teaching of the Hebrews, 

the old Deuteronomic code, that the sins of the 

individual or his ancestors were visited on the 

individual. 
 

Jews of Jesus’ day asked the same question that 

people ask even today when they suffer affliction: 

what did I do to deserve this? Affliction is thought to 

come as punishment. Jesus rejects this notion. Rather, 

it was to let God’s works show forth in him. We must 

do the deeds of Him who sent me while it is day. The 

night comes on when no one can work.  “While I am 

in the world I am the light of the world.” 
 

Jesus was a wise physician; he used the customs of 

his day to work his signs; spittle was thought to have 

curative power. Even today, don’t we stick our finger 

in our mouth if we burn it? It was not that Jesus 

believed that spittle could heal blindness, but it 

kindled expectation in the blind man. 
 

Just as God had made light the first item of creation 

and then formed man from clay, Jesus use clay that 

will lead this man to the light of day and eventually to 

the light of the world. 
 

The Pharisees, the leaders of the Jews, claim to see; 

Jesus broke a Sabbath prohibition by kneading spittle 

and earth, which a “devout” Jew would not do. Yet 

some were puzzled because a sinner should not be 

able to cure anyone. The Pharisees do not “see.” They 

do not understand. While their opportunity for insight 

increases, they become blinder. 
 

We shall see that the human author of the gospel tells 

of two miracles: 1. The healing of blindness that 

brings eyesight; 2. The birth of faith, through insight. 

He indicates the progression of the man-born-blind’s 

insight by the progression of the man’s names for 

Jesus.                                           Oblates of St Francis de Sales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lenten Prayer 
 

O God, for forty days and nights 

We journey through the desert to you, our heart’s 

desire. 

Wandering and wondering, “Are we there yet?” 

Not there, now here, patient in this place. 

Be our 

Angel of Life 

Staff against the serpents 

Rod that draws water from rock 

Bread from heaven 

Cloud of knowing-comfort 

Guide of grace 

Lamb of sacrifice 

Promise of peace. 

Lead us to the banks of blooming, where 

Manna is living memory 

Wine is danced song 

Dawn destroys death and 

Your Word lights our homes. 

Amen. 

  David L. Coppola 

 

God invites us into a relationship with Him 
that is both personal and communal. He 

speaks to us through His Son, Jesus Christ, 
the Word-made-flesh. Prayer is our response 

to God who is already speaking or, better 
yet, revealing Himself to us. Therefore, 

prayer is not merely an exchange of words, 
but it engages the whole person in a 

relationship with God the Father, through 
the Son, and in the Holy Spirit. 

 



Ngày 19 tháng 3 năm 2023 ~ Tuần Thứ Tư Mùa Chay 

                             

                            

                                 Một Vị Tiên Tri 
Có một câu chuyện về một người đàn ông bị mù bẩm sinh, 

một người đàn ông sinh ra và sống trong bóng tối. Nhưng rồi 

ông ta đã rời bỏ bóng tối để sống trong ánh sáng - ánh sáng 

của Chúa Giêsu, ánh sáng của thế gian. Đây là một câu 

chuyện của Chúa Giêsu, với các môn đệ của Ngài, và một 

người mù. 

  

Vào thời đó, người Do Thái có quan niệm tội lỗi là căn 

nguyên gây ra mù lòa hay bịnh tật. Điều này được ghi chép và 

giảng dạy trong bộ luật cũ Deuteronomic, của người Do Thái. 

  

Người Do Thái vào thời Chúa Giê-su cũng có cùng một quan 

niệm và khiến mọi người phải trắc trở khi họ đương đầu với 

phiền não, vì họ cho là hình phạt từ Thiên Chúa. Chúa Giê-su 

bác bỏ quan niệm này. Thay vào đó, Ngài gọi đó là việc làm 

của Thiên Chúa thể hiện qua người con duy nhất, mà Ngài đã 

sai đến thế gian. Chúng ta cần phải tiếp tay với con trai của 

Ngài, vì đó là việc làm của ánh sáng. Khi ánh sáng mất đi và 

màn đêm bao trùm, là khi không còn ai có thể thi hành công 

cuộc của Thiên Chúa nữa. "Trong khi ta ở trên thế giới này, ta 

là ánh sáng của thế gian." 

  

Chúa Giê Su là một thầy thuốc khôn ngoan; Ngài đã sử dụng 

mọi giây phút trong ngày của mình để thi hành sứ mạng của 

mình. Nước miếng được cho là có sức mạnh để chữa bệnh. 

Bằng chứng là, ngay cả thời nay, chúng ta vẫn bỏ ngón tay 

vào miệng khi ngón tay của chúng ta bị bỏng. Chúa Giê-su 

không có dạy mọi người là nước miếng có thể chữa lành bệnh 

mù lòa, nhưng nó khơi dậy sự kỳ vọng cho người mù. 

  

Cũng giống như ánh sáng được Thiên Chúa tạo ra đầu tiên, và 

sau đó Ngài tạo ra con người từ đất sét, Chúa Giê-su giải 

thích con người đến từ đất sét và được dẫn dát đến với sáng 

của ban ngày và cuối cùng trở thành ánh sáng của thế gian. 

  

Những người Pha-ri-siêu, là những người lãnh đạo của người 

Do Thái, đã khẳng định là họ nhìn thấy; Chúa Giê-su đã phá 

bỏ luật của ngày Sa-bát bằng cách phun nước miếng và trộn 

với đất, điều mà người theo Do Thái “giáo” không làm. Tuy 

nhiên, một số người đã bối rối vì là con người thì có tội, mà 

người có tội thì không thể chữa bệnh cho người khác. Vì 

những người Pha-ri-siêu không "nhìn thấy" và không hiểu 

ánh sáng của thế gian, họ làm mất đi cơ hội để hội ngộ sự 

thật, họ trở nên mù quáng hơn. 

  

Chúng ta nghe thấy bài phúc âm kể lại về hai phép lạ: 1. 

Người mù được sáng; 2. Đức tin được thành hình qua cái nhìn 

thấu suốt. Chúa Giê-su so sánh và nhấn mạnh sự tiến triển của 

sự hiểu biết thấu suốt của người mù bẩm sinh và sự tiến triển 

về công cuộc của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. 
                                           
                                                          Oblates of St Francis de Sales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lời cầu nguyện Mùa Chay 

 

Lạy Chúa, bốn mươi ngày và đêm 

Chúng con khao khát vượt sa mạc đến với Chúa, 

Lang thang và tự hỏi, "Chúng con đã sắp đến chưa?" 

Chưa đến, đang ở đây, hãy kiên nhẫn ở tại nơi này. 

Xin hãy là Thiên thần hộ mệnh cho chúng con 

Đừng để chúng con sa trước cám dỗ 

Gậy gõ vào vách đá giòng suối tuôn trào 

Bánh từ trời rơi xuống nuôi dân 

Đám mây êm ái vỗ về 

ân sủng của Chúa dẫn đường 

Chiên con hy sinh 

Lời hứa bình an. 

Dẫn đưa chúng con đến vùng đất hứa, nơi 

Manna vẫn sống trong tiềm thức 

Rượu tiệc vui vầy 

Bình minh xua tan chết chóc, và 

Lời Ngài tỏa sáng ngôi nhà của chúng con. 

Amen.   

                                             David L. Coppola 
 

 

 

Thiên Chúa mời gọi chúng ta tham gia mối quan 
hệ với Ngài với tính cách cá nhân và cộng đồng. 

Ngài nói chuyện với chúng ta qua con của Ngài, là 
Chúa Giê-su Ki-tô. Ngôi Lời trở nên xác thịt. Cầu 
nguyện là cách chúng ta đối diện với thiên Chúa, 

Đấng đã ngỏ lời và mặc khải chính Ngài cho chúng 
ta. Do đó, cầu nguyện không chỉ đơn thuần là một 
cuộc đàm thoại, mà nó còn gom kết toàn bộ con 
người của chúng ta trong mối quan hệ với Thiên 
Chúa Cha, qua Con trai của Ngài và trong Chúa 

Thánh Thần. 
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