
MASS SCHEDULE 
 Tuesday to Friday:   

12:00 p.m. English 

Saturday: 5:00 p.m. English 

Sunday: 8:30 a.m. English 

Sunday: 10:00 a.m. Vietnamese 

Catechist class: 10:00a.m - 11:30a.m. 

Sunday:  12:00 p.m.  Spanish 

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ 
Thứ Ba tới thứ Sáu:  

12:00 trưa. Tiếng Anh 

Thứ Bảy 05:00 chiều. Tiếng Anh 

Chủ Nhật 08:30 sáng. Tiếng Anh 

Chủ Nhật 10:00 sáng. Tiếng Việt 

Lớp giáo lý 11:20 sáng - 12:50 chiều 

Chủ Nhật 12:00 trưa. Tiếng TBN 

Sacred Heart Parish was founded in 1899,  
the Church was built in 1922 & staffed by  

THE SOCIETY OF THE DIVINE WORD MISSIONARY 

 HORARIO DE MISA 
 Martes a Viernes:  

12:00 p.m. en Inglés  

Sábado: 5:00 p.m. en Inglés 

Domingo: 8:30 a.m. en Inglés 

 Domingo 10:00 a.m. en Vietnamita   

Catequesis: 10:00a.m.-11:30a.m. 

Domingo 12:00 p.m. en Español  

PASTORAL STAFF: 

Fr. Simon Thoi Hoang, SVD   Pastor 

Fr. Raymond Asagdem Akumbilim, SVD Associate  

José de Jesus Magaña   Director of Religious Education 

Barbara Morelli    Accountant 

Sr. Skolastika Wea, SSpS                Administrative Assistant  

Elaine Hansom                Administrative Assistant (English) 

Esmeralda Magaña                 Administrative Assistant (English/Spanish) 

PARISH FINANCIAL COUNCIL:  
Frank Keller, Ai-Quynh Nguyen, Sandra Pita,  

Maritza Rodriguez, Toan Dinh. 

PARISH PASTORAL COUNCIL:  
John Curran, Stephen Bell, Billie Bolden, Javier Rodriguez, José Sanchez,  

Jesús Flores, Daniel Gutierrez, Sr. Gertrude Foster, S.C.N., Hoang-Lan Tran,  

Hieu Nguyen, Nhan Le. 

PARISH MISSION STATEMENT 
 

ENGLISH 

A COMMUNITY OF DIVERSE PEOPLES COMMITTED TO GROWING TOGETHER INTO  

THE FULLNESS OF THE BODY OF CHRIST,  

THROUGH ACTIVE PARTICIPATION IN THE LITURGY AND FAITHFUL DISCIPLESHIP. 

WE SEEK TO SHARE CHRIST’S LOVE WITH THOSE AROUND US,  

AS WE SHARE CHRIST’S MISSION OF WORKING FOR THE REIGN OF GOD ON EARTH. 

 
SPANISH 

UNA COMUNIDAD DE DIVERSOS PUEBLOS COMPROMETIDOS A CRECER JUN-

TOS EN LA PLENITUD DEL CUERPO DE CRISTO, A TRAVÉS DE LA PARTICI-
PACIÓN ACTIVA EN LA LITURGIA Y EL FIEL DISCIPULADO.  

NOS ESFORZAMOS A COMPARTIR EL AMOR DE CRISTO  

CON LOS QUE NOS REDEAN.   
PUESTO QUE COMPARTIMOS LA MISIÓN DE CRISTO DE PROMOVER  

EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA. 

 
VIETNAMESE 

MỘT CỘNG ĐOÀN ĐA VĂN HÓA QUYẾT TÂM CÙNG NHAU XÂY DỰNG  
SUNG MÃN NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ, QUA VIỆC TÍCH CỰC THAM DỰ PHỤNG VỤ  

VÀ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ. 

CHÚNG TA CHIA SẺ TÌNH YÊU CỦA CHÚA KITÔ VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG 
QUANH, NHƯ LÀ CHIA SẺ SỨ MẠNG CỦA ĐỨC KITÔ TRONG VIỆC XÂY DỰNG 

NƯỚC CHÚA NƠI TRẦN THẾ. 

Sacred Heart Church 

1324 Jefferson Ave. 

Memphis, TN 38104 

Phone:(901) 726-1891 

Fax: (901) 339-1347  
 

OFFICE HOURS/GIỜ HÀNH CHÁNH/

HORARIO DE OFICINA 

9am - 5:00pm 

Tue-Fri/Martes-Viernes/ 

Thứ Ba-thứ Sáu  
 

RECONCILIATION/XƯNG TỘI/

CONFESIONES 

3:30pm-4:30pm 

Saturday-Thứ Bảy-Sábado 

Or by appointment, hay lấy hẹn 
 

EUCHARISTIC ADORATION 

Thursday: Spanish Mass:7:00pm 

Spanish Eu. Adoration: 8:00pm 
 

1st Fri. Vietnamese mass: 7:00pm 

Eucharistic Adoration: 8:00pm 

Vietnamese Youth Group  

Eucharistic Adoration: 10:30pm 
 

SOLEMNITIES/LỄ TRỌNG/

SOLEMNIDADES 

Multicultural Mass - TBN 
 

BAPTISM/RỬA TỘI/BAUTISMO 

Spanish Baptism Preparation:  

6:00pm-8:00pm on 3rd Fri. 

Spanish Baptism: 9:30am  

on 4th Saturday 
 

English/Vietnamese Baptism Prepa-

ration class: 9am-11am  

on 4th Saturday 

English/Vietnamese Baptism:  

On 1st Sunday Mass 

8:30am & 10:00am 
 

WEDDING/HÔN PHỐI/MATRIMONIO 

Contact parish office 6 months prior 

to the wedding date. 

Liên lạc với VP giáo xứ ít nhất là 6 

tháng trước ngày cưới. 
 

QUINCEAÑERA 

Póngase en contacto con la oficina 

parroquial 6 meses antes de la fecha 

de quinceñera. 

Please turn off your cell-phone while you are in Church! Our website: sacredheartmemphis.org - Email: contactus@sacredheartmemphis.org 

 

 

PARISH MONTHLY BULLETIN  

NUMBER 14—FEBRUARY 2019 

 

Sacred Heart Parish  
Iglesia del Sagrado Corazón   

GIÁO XỨ THÁNH TÂM 



RENOVATION OF PRIESTS’ RESIDENT: 

Purposes for this house renovation: to create a 

private resident for priests and to free the rectory 

for parish offices and catechist Sunday classes. 

 We have sent our request to the diocese 

and await for response. Meanwhile we are inquir-

ing general contractors and getting quotes for this 

project. We hope to have this renovation project be 

done by May. Included is the general plan for this 

renovation. Further information will be in the next 

bulletin. Please keep this parish project in our 

prayers.  
 

UPGRADE SOUND SYSTEM: We have in-

stalled two new wireless rechargeable micro-

phones for presides, four more small speakers (two 

at the main entrance and two at the sanctuary); and 

an upgraded amplifier.  We are also considering 

about putting the sound system for all choirs into 

one unit in a near future, so that we can free one 

side of the church to create more space for wor-

shiping and religious devotions. We thank you 

Sinh Truong and the volunteer group for assisting 

on this project.  
 

INSTALLATION OF A NEW ROOM: thank to 

the leadership of Ramiro Trejo, we have instated 

the second room with look-through-glass windows 

to serve as a crying/confession room which can 

make visible for both confessor and penitent. This 

room has the same structure as the previous one in 

order to keep the bal-

ance look of the interior 

of the church.  We have 

some left over materials 

from the previous cry-

ing/confession room.  

Thus, its total cost is $6,249.03. We are so grateful 

for all the help received.  
 

CONGRATULATIONS to our  Sacred Hear t 

Devotion group of Vietnamese Men who have 

been installed last month by Fr. Simon. These 

catholic Vietnamese men would like to better their 

spiritual life through the Sacred Heart devotion, 

and dedicate their life of service to their family, 

their parish and the church.  Chaplain: Fr. Simon 

Thoi Hoang, SVD; Chairperson: Joseph Dat Bui, 

Vice-chairperson: Peter Manh Ngoc Le, secretary: 

Peter Can Van Trinh and treasury John Hao Pham:  

We congratulate them and thank for saying yes to 

the call.  
 

THANK YOU: we thank you Ms. Kather ine 

Gavin, a former parishioner of Sacred Heart, and 

her family for the gift of shining the church’s floor 

last month. Thank you for this beautiful gift.  

Divine Word Missionary:  If you want 

to be a Divine Word Missionary,  

please call Fr. Adam MacDonald, SVD  

847-644-8320 email: adamsvd@yahoo.com  

LET US PRAY FOR THE SICK:  
Paula Miller, Kenneth Simmons,  Georgia Fusco, 

Margarite Tansey, Polly Taylor, Josephine 

Bheathy, Ron Nance, Robert Holes, Mary 
Lynn Holes, Joyce West, Kim Morason, 

Susie Nguyen, Anne Messina, Nguyen 

Ngoc Phuong, Alice Adams, Anna Nga thi 
Bui, Hoang Kim Nguyen, Reggie Glatt, 

Maria Nguyen, Rosa Maria Santos, Marga-

ret Bruch, Mary Lu Johnson, Minh Nguyen, Truong 
Mong Thu, Ai Vy Nguyen, Maria Madalena Mai Thi 

Na, Maria Le thi Ky Duyen.  

 The call to holiness is 

universal. Everyone is called by 

God “to be holy and blameless 

before him in love” (Eph. 1:4).  

However, it is more important and 

urgent for us as the followers of 

Christ.  

 Pope Francis in his apostolic exhortation 

Gaudete et Exsultate (Rejoice and be glad), he 

writes, “the important thing is that each believer 

discern his or her own path, that they bring out the 

very best of themselves, the most personal gifts 

that God has placed in their hearts,” and that God 

“wants us to be saints and not to settle for a bland 

and mediocre existence.”   

 Where are we on our spiritual journey to 

holiness? Are we striving our best or settling for a 

bland and mediocre existence? What are we doing 

to achieve that goal? Are we really discerning our 

daily activities to be holy? It is because every 

given moment of our life journey is and can be 

holy. We all need to bring out the best in us, the 

most personal gifts that God has placed in our 

hearts; so that we can create those holy moments 

for our life journey.  

 One of these personal gifts is the desire 

to do good and avoid evil. We need to listen to the 

voice within us before any action or decision tak-

en. In words of St. Augustine, we must ask God 

daily for the grace to receive the grace. Living a 

midst of our world today, how often we forget this 

personal gift, the desire to do good.  Therefore, let 

us ask God everyday for this gift and try to bring it 

out, little by little, to become persons that God 

create us to be - “holy as our Heavenly Father is.”  

PARISH OFFERING ON JANUARY 2019 
 

WEEKLY BUDGET:        $ 5,850.00 
 

JAN. 5&6 GENERAL OFFERINGS:  $3102.00 
 MAJOR MAINTENANCE:   $1192.00 
TOTAL:     $4,294.00 
 OVER/UNDER BUDGET:   $1556.00 
 

JAN. 12&13 GENERAL OFFERINGS:  $3490.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $1333.00 
TOTAL:      $4,824.00 
 OVER/UNDER BUDGET:  $1026.00 
 

JAN. 19&20 GENERAL OFFERINGS:  $2997.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $1071.00 
TOTAL:     $4,068.00 
 OVER/UNDER BUDGET: $1782.00 
 

JAN. 26&27 GENERAL OFFERINGS:  $3309.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $990.00 
TOTAL:     $4,299.00 
 OVER/UNDER BUDGET:               $1551.00 
 

HOLY DAYS :                                     $542.00 

PRIEST RESIDENT:    $3,269.00   
 

WE THANK YOU  
FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY! 

IMPORTANT DATES FOR  

CATECHIST PROGRAM 2018-2019 
Feb. 9: Confir mation II Retreat at Sacred 

Heart  10am–6pm (Mandatory) 

SECOND COLLECTIONS of February 26 & 

27, 2019 is for the renovation of the resident for 

parish priests. Please be generous.  

Sister Servants of the Holy Spirit:  

If you want to be a sister servant of the Holy 

Spirit, please call 800-553-3321. Or Visit 

website: http://www.worldssps.org/ 

UP COMING PARISH EVENTS  

AND MASS SCHEDULES  

Lunar New Year: Actual day is Tuesday Feb. 5, 

however for pastoral reasons, we will celebrate it.  

 Sunday Feb 3. 

 8:30 am English mass 

 10:00 am Spanish mass 

 12:00 Lunar New Year mass 

All are cordially invited to the Lunar New Year 

celebration.  

Ash Wednesday: March 6 

 12:00 English/Vietnamese mass 

 7:00pm Vietnamese/Spanish mass 



MISA SEMANAL: Todos los jueves 
tenemos Misa y Adoración Eucarística a 

las 7:00 pm. Por favor, ven y únete a noso-

tros en la Misa y Adoración Eucarística.  

RENOVACIÓN DE LA CASA PARA SACER-

DOTES:  Propósito para la renovación de esta casa: 

Crear una casa privada para los sacerdotes y  así 

dejar libre la rectoría para las oficinas y salones de 

clase para el catecismo.  

 Hemos enviado nuestra solicitud a la 

diócesis y esperamos respuesta. Mientras tanto, 

estamos consultando a los contratistas generales y 

obteniendo cotizaciones para este proyecto. Espera-

mos terminar este proyecto de renovación en Ma-

yo. Incluimos aquí el plan general de esta renova-

ción. Tendremos mas información en el próximo 

boletín. Por favor, mantener este proyecto parro-

quial en sus oraciones.  
 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SONI-

DO: Hemos instalado dos nuevos micrófonos 

inalámbricos recargables, cuatro bocinas pequeñas 

(dos en la entrada principal y dos en el santuario); y 

un amplificador actualizado. También estamos 

considerando la posibilidad de colocar el sistema 

de sonido para los coros en una  sola unidad en un 

futuro cercano, de modo que podamos liberar un  

lado de la iglesia para tener más espacio para la 

adoración y devoción religiosa. Le agradecemos a 

Sinh Truong y al grupo de voluntarios pro ayudar 

es este proyecto.  
 

INSTALACIÓN DE UN NUEVO CUARTO: 

Gracias al liderazgo de Ramiro Trejo, hemos insta-

lado un segundo cuarto 

con ventanas de vidrio 

que servirá para los niños 

cuando lloran y como 

confesonario, así será 

visible para el confesor 

como para el penitente. Esta habitación tiene la 

misma estructura que la anterior par mantener el 

equilibrio del interior de la parroquia. Teníamos 

algunos materiales sobrantes del otro cuarto y con-

fesionario. Por lo tanto, su costo total es de 

$6,249.03. Estamos muy agradecidos por toda la 

ayuda recibida.  
 

FELICIDADES a nuestro grupo de hombres 

vietnamitas 

devotos del 

Sagrado 

Corazón 

que fueron 

nombrados 

el mes pasa-

do por el 

Padre Simón. A estos hombres católicos vietnami-

tas les gustaría mejorar su vida espiritual a través 

de la devoción al Sagrado Corazon y dedicar su 

vida de servicio a su familia, a su parroquia y a la 

iglesia.  Capellan: P. Simon Thoi Hoang, SVD; 

Presidente: Joseph Dat Bui, Vicepresidente: Peter 

Manh Ngoc Le, Secretario: Peter Can Van Trinh y 

el Tesorero: John Hao Pham. Los felicitamos y 

agradecemos por decir sí al llamado.  
 

GRACIAS: Le agradecemos a la Sra. Kat-

herine Gavin, una antigua feligrés del Sagrado 

Corazón, y a su familia por el regalo de pulir 

el piso de la iglesia el mes pasado. Gracias 

por este hermoso regalo.  
 

MUJERES DE DIOS: Este retiro es com-

pletamente gratis. Para mas información por 

favor llame a la oficina 901-726-1891 ext. 3. 

  

 

DETALLES AND CAKES 

(bodas, quinceañeras, bautizos,  

presentaciones y más) 

Paquetes especiales a precios económicos 

Alejandra 901-691-3271  

 El llamado a la santidad 

es universal. Todos somos llama-

dos por Dios a "estar en su presen-

cia santos y sin mancha" (Ef. 1: 4). 

Sin embargo, es todavía aun más 

importante y urgente para nosotros 

como seguidores de Cristo. 

 El Papa Francisco en su exhortación 

apostólica Gaudete et Exsultate (Alegraos y Rego-

cijaos), escribe: “lo que interesa es que cada cre-

yente discierna su propio camino y saque a la luz 

lo mejor de si, aquello tan personal que Dios ha 

puesto en sus corazones ", y Dios “nos quiere 

santos y no espera que nos conformemos con una 

existencia mediocre". 

 ¿Dónde estamos en nuestro viaje espiri-

tual a la santidad? ¿Nos esforzamos al máximo o 

nos conformamos con una existencia mediocre? 

¿Qué estamos haciendo para lograr ese objetivo? 

¿Estamos realmente discerniendo nuestras activi-

dades diarias para ser santos? Cada momento de 

nuestra vida es y podemos hacerlo santo. Todos 

necesitamos sacar lo mejor de nosotros, los dones 

más personales que Dios ha puesto en nuestros 

corazones; para que podamos crear esos momen-

tos santos en nuestra jornada de vida. 

 Uno de estos dones personales es el 

deseo de hacer el bien y evitar el mal. Necesita-

mos escuchar la voz dentro de nosotros antes de 

cualquier acción o decisión tomada. En palabras 

de San Agustín, debemos pedirle a Dios diaria-

mente la gracia para recibir la gracia. Viviendo en 

medio de nuestro mundo hoy, con qué frecuencia 

olvidamos este regalo personal, el deseo de hacer 

el bien. Por lo tanto, pidamos a Dios todos los días 

este regalo y tratemos de mostrarlo, poco a poco, 

para convertirnos en personas que Dios crea para 

que seamos "santos como lo es nuestro Padre Ce-

lestial". 

  

Si estas buscando vestido para novia o 

quinceañera ven a: 

GLORIA’S BRIDAL & FORMAL 

3092 Poplar Ave. Memphis, TN 38111 

 (a 3.5 millas del Sagrado Corazón) 

Tracy: 901-767-1500 

OFRENDAS A LA PARROQUIA DE  ENERO 2019   
PRESUPUESTO SEMANAL:            $5,850.00                              
 

ENERO. 5&6, 2019    OFRENDA GENERAL:   $3102.00 
                                MANTENIMIENTO:          $1192.00 
TOTAL:                                        $4294.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:   -$1556.00 
 
 

ENERO 12&13, 2019 OFRENDA GENERAL:    $3490.00 
                             MANTENIMIENTO:              $1333.00 
TOTAL:                        $4824.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:   - $1026.00 
 
 

ENERO 19&20 2019 OFRENDA GENERAL:     $2997.00 
                             MANTENIMIENTO:              $1071.00 
TOTAL:                                                          $4068.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:    -$1782.00 
 

ENERO 26&27 2019 OFRENDA GENERAL:     $3309.00 
                              MANTENIMIENTO:             $990.00 
TOTAL:                                                         $4299.00 
         ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:  -$1551.00 
 

FESTIVIDADES:                                              $542.00 
CASA PARA SACERDOTES:                          $3,269.00 

 

 
¡GRACIAS POR SU ADMINISTRACIÓN & 

GENEROSIDAD! 

PRÓXIMOS EVENTOS PARROQUIALES & 

HORARIOS DE MISA 

 

Año Nuevo Lunar: Domingo, 3 de febrero. 

 8:30 am Misa en Inglés 

 10:00 am Misa en español 

 12:00pm Misa del Nuevo Año Lunar 

                               Vietnamita 

Todos están cordialmente invitados a la celebra-

ción del Año Nuevo Lunar. 
 

Miécoles de ceniza: 6 de Marzo 

 12:00 Misa en Ingles 

 7:00pm Misa en Español/Vietnamita 

SEGUNDA COLECTA del 26 & 27 de febrero, 

2019 es para la renovación de la casa para sacer-

dotes. Por favor sea generoso.  

FECHAS IMPORTANTES  

PARA EL CATECISMO 2018-2019 
Febrero  9:  Retiro de Confirmación II en Sa-

grado Corazón 10am - 6pm (Mandatorio)  



 

CÔNG TRÌNH NHÀ CHO LINH MỤC: sau 

khi đã tham khảo với một vài công ty xây dựng, 

chúng ta đã có một kiến trúc sư giúp vẻ cho chúng 

ta một dự án trùng tu nhà này. Nhà sẽ có hai phòng 

ngũ, bao gồm phòng tắm và vệ sinh, một phòng vệ 

sinh riêng cho khách, một bếp, và một phòng 

khách. Giáo xứ đang đệ đơn xin phép giáo phận 

cho tiến hành trùng tu năm tới 2019. Chúng ta sẽ 

trình bày chương trình này cụ thể hơn trong những 

ngày tháng tới. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện, 

để công việc chung mang lại kết quả tốt đẹp.  
 

THÊM PHÒNG CHO EM BÉ: vì nhu cầu mục 

vụ cần thiết, giáo xứ đã hoàn thành thêm một 

phòng cho em bé và xưng tội. Các bà mẹ và em bé 

có thêm nơi chổ để tham dự Thánh lễ tốt hơn. 

Phòng này cũng 

dùng làm phòng 

xưng tội, để mọi 

người thấy được 

Linh mục ngồi 

tòa và người 

xưng tội. Đồng 

thời, làm thêm phòng này sẽ đem lại sự cân đối 

cho ngôi Thánh Đường.  Vì chúng ta đã có một ít 

vật liệu cất lại, nên tốn phí cho phòng thứ hai này 

là $6,249.03.  Ít hơn nhiều so với tốn phí của 

phòng trước. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa và 

cám ơn các ân nhân, đặt biệt anh Ramiro Trejo và 

các bạn đồng nghiệp, đã yêu thương giúp đỡ giáo 

xứ.  
 

CHÚC MỪNG quý ông và anh trong Hội Liên 

Minh Thánh Tâm trong ngày thành lập Hội. Xin 

Thiên Chúa ban muôn ơn lành và sức mạnh để anh 

em trở nên chứng tá tình yêu của Thánh Tâm Chúa 

Giê su nơi môi trường gia đình và giáo xứ. Cha 

Tuyên úy: Simon Hoàng Thời, SVD; Hội Trưởng: 

Ông Giuse Bùi Đạt; phó: Anh Phêrô Lê Ngọc 

Mạnh; Thư ký: Anh Phêrô Trịnh văn Cẩn; Thủ 

quỹ: Anh Gioan Phạm Hào.  
 

CÁM ƠN: chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho 

chúng ta nhiều niềm vui mừng Xuân Kỷ Hợi. Cám 

ơn Cha Quang, bề trên Tĩnh Dòng Ngôi Lời, đã 

đến dâng lễ mừng Xuân và chia sẻ tâm tình đầu 

năm với chúng ta. Cám ơn các LM tu sĩ đã đến vui 

Xuân.  Cám ơn ACE trong Ban HDMV, ACE 

trong ban tổ chức Tết, hội Các bà Mẹ Công giáo, 

Hội Liên Minh Thánh Tâm, Ca Đoàn Thánh Gia, 

Ca Đoàn Cecilia, Đoàn TNTT Thánh Tâm, ACE ca 

vũ truyền thống TBN, các bạn trường ĐH Mem-

phis, và Nhà Hàng Phương Long đã dâng cúng 

hoa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.  
 

TĨNH TÂM LỚP THÊM SỨC 

vào thứ Bảy ngày 9 tháng 2 năm 

2019, từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều, 

tại giáo xứ Thánh Tâm. Lớp Tĩnh 

tâm có khoảng 70 em, gồm hai giáo 

xứ Thánh tâm và Chúa Lên Trời. 

Tất cả các em Thêm Sức buộc phải 

tham dự tĩnh tâm này. Xin phu 

huynh lưu ý tạo điều kiện và giúp đỡ 

để các em tham gia. Xin mọi người 

hiệp lời cầu nguyện. 
 

CÁM ƠN bà Kather ine Gavin, một giáo dân củ 

của giáo xứ, và gia đình bà đã giúp giáo xứ làm 

sáng đẹp lại nền nhà Thờ.  Đây là một món quà 

quý mà gia đình bà đã dành cho gx chúng ta.  
 

GÓP MỘT BÀN TAY: một số ACE thiện 

nguyên viên đã họp với LM quản xứ trong tuần 

đầu tháng vừa qua, để cùng hổ trợ với ngài trong 

công trình xây dựng nhà ở cho các Linh mục. Xin 

OB&ACE hiệp lời cầu nguyện để công việc chung 

mang lại nhiều kết quả hầu làm sáng danh Chúa.  
 

 Ơn gọi sống thánh là cho hết 
mọi người, vì Thiên Chúa mời gọi 

chúng ta “sống thánh thiện và không bị 

hoen ố trước mặt Ngài.” (Eph. 1:4). Tuy 
nhiên lời mời gọi này càng quan trọng 

và khẩn thiết hơn đối với các tín hữa 

Chúa. 
 Đức Thánh Cha Phanxico 

trong thông điệp Gaudete et Exsultate (Vui mừng và 

hạnh phúc), ngài viết, “điều quan trọng là mỗi tín hữu 
phải tìm cho mình một lối sống riêng biệt, mà lối sống 

đó giúp cho họ phát triển hết khả năng của mình, để phát 

triển những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho trong tâm 
hồn họ,” và rằng, “Thiên Chúa muốn họ nên thánh, chứ 

không có chọn một cuộc sống hời hợt nữa vời.”  

 Bạn đang ở đâu trên con đường nên thánh? 
Bạn có đang cố gắng hết khả năng và ân sủng Chúa ban 

để sống thánh, hay chỉ sống hời hợt qua ngày? Ban đang 

làm gì để sống thánh thiện hơn mỗi ngày? Bạn có tìm 
cho mình các sinh hoạt thiêng liêng giúp bạn nên thánh 

không? Cuộc đời của bạn là thánh và bạn có thể làm 

thánh. Chúng ta hãy đem hết khả năng mà Chúa ban để 
thể hiện các ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta 

bằng việc luôn tạo cho chính mình những giây phút 

thánh thiện trong ngày sống.  

 Một trong những món quà Thiên Chúa bạn 

tặng cho mỗi người đó là lòng ao ước làm lành lánh dữ.  
Do đó chúng ta cần lắng nghe tiếng lương tâm thúc giục 

chúng ta hướng thiện mỗi ngày. Thánh Augustino nói 

với chúng ta rằng để đón nhận ơn thánh Chúa, cùng ta 
cần ân sủng của Ngài. Vì thế chúng ta hãy cầu xin Chúa 

mỗi ngày để chúng ta nhận ra ân sủng Chúa ban mà phát 

triển chúng trên con đường trọn lành. Thiên Chúa yêu 
thương tạo dựng chúng ta và Ngài mong muốn chúng ta 

“nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành.”  

PHƯƠNG LONG - Vietnamese  & Chi-

nese Restaurant Open Monday - Sunday  

10:30 AM - 9:00PM  

306 N. Cleveland St,  

Memphis TN 38104  

(901)552-5652 or (901)433-9769 

QUALITY INSURANCE AGENCY 

 

Bảo hiểm: Xe, Nhà, Thương Mại, Nhân Thọ và Sức Khỏe. 

Chúng tôi làm việc với nhiều công ty, xin liên lạc để tham 

khảo giá cả Anh DOE (THỊNH) NGUYỄN 

901-289-0988 hoặc dnguyenins@gmail.com 

QUÊN TIỀN LẦN HAI vào Chúa nhật ngày 

27 tháng 2 năm 2019 cho công trình nhà Linh 

Mục. 

Ban Chấp Hành HĐMV CĐCG VN 
 Ông Trần Văn Thiện (901) 213-5079 

 Anh Nguyễn Hiếu (901) 338-6890 

 Anh Lê Mạnh (901) 489-1726 
Ban Phụng Vụ: 

 Ông Nguyễn Bá Ngọc (901) 672-4634 

 Anh Lê Nhàn (901) 264-5777 
 Bà Nguyễn Ngọc Thủy (901) 629-1874 

 Ông Nguyễn Rấu (901) 438-5622 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:  
 Bà Nguyễn Ngọc Thủy (901) 629-1874 

Hội Liên Minh Thánh Tâm 

 Ông Giuse Bùi Đạt (901) 590-5893 

CLEAN RĂNG MIỄN PHÍ: Những ai có nhu cầu, xin 
liên lạc ngay với Cô Tracey Nguyen (225-505-

7480). Địa chỉ: Concorde Career College 5100 

Poplar Ave. Suite132.  Memphis, TN 38117 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ & CÁC SINH 

HOẠT MỤC VỤ GIÁO XỨ 
 

Lunar New Year: Actual day is Tuesday Feb. 5 

 Sunday Feb 3. 

 8:30 am English mass 

 10:00 am Spanish mass 

 12:00 Lunar New Year mass 

Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa Mùa Xuân ban 

muôn ân lộc của Ngài trên từng người và từng gia 

đình trong giáo xứ chúng ta. Kính chúc quý vị và 

gia quyến một mùa Xuân tràn đầy ân sủng và 

bình an của Chúa Kitô.  
 

Lễ Tro: Thứ Tư  ngày 6 tháng 3 

 12:00 Lễ Anh/Việt 

 7:00pm Lễ Việt/TBN 

TÀI CHÁNH THÁNG 1  NĂM 2019 

 

Ngân quỹ cần thiết hàng tuần:       $5,850.00 
 

Tuần 5&6/1/2019   $3102.00 
 Bảo trì:    $1192.00 

TỔNG THU:                           $4294.00 
 Trên/dưới ngân quỹ                       $1556.00 
 

Tuần 12&13/1/2019               $3490.00 

 Bảo trì:    $1333.00 

TỔNG THU:                           $4824.00 
 Trên/dưới ngân quỹ                       $1026.00 
 

Tuần 19&20/1/2019             $2997.00 

 Bảo trì:    $1071.00 

TỔNG THU:                           $4068.00 
 Trên/dưới ngân quỹ                       $1782.00 
 

Tuần 26&27/1/2019               $3309.00 

 Bảo trì:    $990.00 

TỔNG THU:                           $4299.00 
 Trên/dưới ngân quỹ                       $1551.00 
 

Lễ Trọng    $542.00 

Tiền Lần Hai cho Nhà Xứ  $3269.00 
 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN LÒNG QUẢNG ĐẠI  

CỦA OB & ACE.  


