Memphis – Dịp Lễ kính Đức Mẹ Guadalupe!

Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,
Nguyện xin sự Bình An và Tình Yêu của Chúa Giêsu Hài Đồng ở với chúng ta!
Thay mặt cho các nhân viên văn phòng giáo xứ, các thành viên hội đồng kinh tế và mục vụ, và Cha Raymond
Akumbilim, SVD; tôi kính chúc quý vị và gia quyến một Mùa Giáng Sinh tràn đầy thánh ân và một Năm Mới
2020 an khanh thịnh vượng. Để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân và thử thách mà Ngài đã ban
xuống trên giáo xứ chúng ta trong suốt 365 ngày của năm 2019, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại.
Giáo xứ Thánh Tâm là một cộng đoàn “Nhất tâm đa diện.” Cuộc sống hay những kinh nghiệm đa văn hóa thường
đem lại những khó khăn phức tạp cho nhiều người trên thế giới hôm nay. Tuy nhiên, tại giáo xứ Thánh Tâm, thì
những cố gắng đó được thực hiện qua các lớp giáo lý, các sinh hoạt giáo xứ, và các Thánh lễ Chúa Nhật. Ngoài
các sinh hoạt hằng tuần đó, giáo xứ chúng ta còn có các lễ hội hằng năm hầu để chia sẻ sự giàu có của các văn hóa
khác nhau trong giáo xứ: như lễ Bổn Mạng, lễ hội Mùa Thu, Giáng Sinh và Phục Sinh. Trong những dịp lễ này,
chúng ta cùng làm việc và chia sẻ những tinh hoa của các văn hóa riêng biệt qua sự gặp gỡ, lời ca tiếng hát, ngôn
ngữ và thức ăn. Cách thức xây dựng cộng đoàn này không phải là chuyện thường tình dễ xảy ra, nếu không nhờ
những cố gắng của từng cá nhân và của cộng đoàn giáo xứ. Hiển nhiên, công việc mục vụ đa văn hóa này giúp
chúng ta xích lại gần nhau hơn và làm cho đời sống cộng đoàn thêm phong phú. Chúng ta tin rằng cộng đoàn giáo
xứ “nhất tâm đa diện” là dấu chứng sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.
Giáo xứ Thánh Tâm là một cộng đoàn truyền giáo. Trong năm 2019, giáo xứ chúng ta có thêm 70 gia đình mới,
nhờ những nổ lực và tinh thần truyền giáo của nhiều người. Thành viên giáo xứ đến từ các vùng chung quanh
thành phố Memphis như Bartlett, Cordova, Collierville, Germantown, Lakeland, và South Heaven, Olive Branch,
Hernando tiểu bang Mississippi. Giáo xứ có 60 Thêm sức, 65 Rước lễ Lần đầu, 2 người lớn nhận lãnh bí tích Rửa
tội, 75 em nhỏ chịu phép Rửa, và 11 lãnh nhận bí tích Hôn phối. Mặc dù không có đủ phòng học, năm nay 2020,
giáo xứ có hơn 230 em trong chương trình giáo lý với đội ngũ giảng viên gồm 36 người, 60 người trong lớp giáo
lý người lớn, và hơn 70 em trong nhóm Thiếu nhi. Hơn nữa, chúng ta cùng cộng tác với quý sơ Dòng Nữ Tử Bác
ái, đón nhận một số em nghèo và bị bỏ rơi vào trong chương trình giáo lý hằng tuần. Hội các Bà Mẹ Công giáo và
Liên Minh Thánh Tâm cũng cộng tác với quý sơ trong các chương trình thiện nguyện của họ. Các hội còn hoạt
động truyền giáo đắc lực qua việc cầu nguyện, gặp gỡ, khuyến khích và mời gọi nhiều gia đình nguội lạnh trở về
với Chúa. Thật đáng khích lệ hơn nữa khi các em trong đoàn TNTT Thánh Tâm cũng tham gia các chương trình
giới trẻ trong giáo phận, và chương trình thiện nguyện ở các Bệnh viện St. Jude và Le Boheur. Công việc truyền
giáo thách thức chúng ta đồng thời giúp chúng ta chia sẻ sứ mạng của chúa Kitô qua việc giúp đỡ và chào đón anh
chị em khác như Ngài đã yêu thương đón nhận chúng ta.

Giáo xứ Thánh Tâm là một cộng đoàn quảng đại: Mặc dù, giáo dân chúng ta không phải là những người giàu có;
tuy nhiên, chúng ta đã cố gắng thành công trong các công việc mục vụ, và tiếp tục chuẩn bị cho thế hệ tương lai
qua việc giáo dục văn hóa và đào tạo đức tin. Năm nay, chúng ta đã thành công tu bổ nhà Linh mục, để dành riêng
nhà xứ cho các lớp giáo lý và văn phòng. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã có nhiều tâm hồn nhiệt thành và quảng đại đã
giúp chúng ta đạt được ước nguyện. Nhờ hồng ân của các ân nhân, chúng ta còn mua được thêm đất để mở rộng
chổ đậu xe và nơi an toàn cho các sinh hoạt cho giới trẻ hằng tuần. Hiện tai chúng ta đang trong chương trình làm
hàng rào cho khu vực đất mới này. Thật vậy, sự thiếu thốn về vật chất không ngăn cản chúng ta làm việc thiện.
Giáo xứ chúng ta đã nhiệt tình đóng góp để giúp các nạn nhân thiên tai bảo lụt, giúp những người tị nạn và vô gia
cư chung quanh giáo xứ. Chúng ta còn giúp các chương trình cho các thiếu nữ nghèo ở Kontum, Việt Nam. Để trở
nên một giáo xứ nhiệt tình và quảng đại theo tinh thần Phúc âm không dễ dàng, nhưng với sự cố gắng của từng
người, Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta.
Giáo xứ Thánh tâm là một cộng đoàn nhiệt thành cho Nhà Chúa. Việc chúng ta có một ngôi Thánh đường trang
trọng và củ kỷ đòi hỏi chúng ta nhiều cố gắng trong việc bảo trì. Chúng ta đã thành công nhiều trong việc bảo vệ
di sản này. Trong năm 2019, chúng ta đã làm thêm được một phòng cho các em nhỏ, thu xếp thành công cánh trái
bên Đức Mẹ để thêm nơi cầu nguyện và cánh phải bên Ca Đoàn, và chấn chỉnh được hệ thống âm thanh chung.
Những chương trình này được thực hiện là nhờ tinh thần hăng say và lòng nhiệt thành của nhiều người. Bên cạnh
đó, chúng ta còn có các nhóm thiện nguyện để dọn vệ sinh Nhà thờ và nhóm trùng tu để kịp thời tu sửa những hư
hỏng. Chương trình trùng tu cho năm 2020 sẽ là phòng Thánh, một công trình rất quan trọng và cần thiết. Hiện
tại, phòng Thánh không có bồn rửa tay, mà phải rửa chung với bồn rửa các vật thánh. Phòng Thánh cũng cần có
thêm tủ để đựng sách Thánh và các vật dụng Thánh.
Hầu cho chương trình phòng Thánh này được thực hiện, chúng tôi gửi kèm phong bì “Quà Giáng Sinh cho giáo
xứ” để quý vị cùng cộng tác giúp đỡ. Hai năm vừa qua, với phong bì giáng sinh này, giáo xứ đã nhận được hơn
$9000 cho công trình nhà Linh mục năm ngoái. Chúng ta cũng hy vọng rằng, với phong bì “Quà Giáng Sinh cho
giáo xứ” năm nay, chúng ta sẽ sớm thực hiện công trình phòng Thánh. Nếu quý vị biết ai có thể giúp chúng ta, thì
xin vui lòng mời gọi họ, hay cho giáo xứ biết. Ai cũng hiểu rằng, “thành phố Roma không được xây dựng trong
một ngày,” hay là “một cây làm chẳng nên non.” Vì thế, cùng với ơn Chúa và sự cộng tác của quý vị, chúng ta sẽ
làm được những điều mà mình mong muốn, hầu xây dựng và bảo vệ nhà Chúa.
Những hồng ân kể trên và nhiều thách đố khác sẽ giúp cho việc mừng Giáng Sinh và Năm mới thêm hương vị.
Cùng với ơn thánh Chúa và sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria, chúng ta cùng đồng hành với nhau trong tinh thần
phục vụ và yêu thương. Chúng ta ý thức hơn sứ mạng tông đồ của mình là cộng tác với Chúa Giê su trong công
việc truyền giáo của Ngài. Hầu chia sẻ sự phong phú của cộng đoàn đa văn hóa như là sự hiện diện hữu hình của
Chúa trong thế giới đầy ích kỷ và chia rẻ hôm nay. Một lần nữa, kính chúc quý vị và gia quyến một mùa Giáng
sinh trần đầy niềm vui và một Năm Mới dư đầy phúc lộc của Thiên Chúa. Chân thành cám ơn quý vi ân nhân đã
luôn ủng hộ giáo xứ và các thành viên giáo xứ luôn nhiệt thành trong công cuộc xây dựng giáo xứ Thánh tâm
trong yêu thương và hiệp nhất.

Peace and love,

Fr. Simon Hoang, SVD, pastor

On the feast day of our Lady of Guadalupe!
Dear sisters and brothers in Christ,
May the Peace and Love of Jesus Christ be with you!
On behalf of our parish staff, Parish Pastoral and Financial Council members, and Fr. Raymond
Akumbilim, SVD; I would like to wish you and your family a very blessed Christmas Season and a very
happy and prosperous New Year 2020! We are so grateful for many blessings and challenges that our
loving God has bestowed on us during the last 365 days of 2019. Let us take time to recall them.
Sacred Heart parish is a community of “one heart many faces.” Multicultural living or cross culture
experience seems to be a great challenge for many people in our world today. At Sacred Heart parish,
however, we celebrate our diversity through liturgy, faith formation and parish festivities. Besides our
Sunday language masses and trilingual catechist program, we have also celebrated our Sacred Heart
Feast, Fall Festival, Christmas and Easter, whereby we come together to celebrate our faith journey and
share the richness of our own culture as a multicultural community. This way of being church does not
come naturally without individual and communal efforts. Nevertheless, it enables us gradually to grow
in love with one another regardless of our differences. We are convinced that being a community of
“one heart many faces” expresses our witness to the Reign of God here on earth.
Sacred Heart parish is a missionary community. This year, we have welcomed 70 more new families
into our parish. Most of our parishioners come from all over places in and around the Memphis area
such as Bartlett, Cordova, Collierville, Germantown, Lakeland; and Southaven, Olive Branch, Hernando
of Mississippi. We were blessed with 60 Confirmed, 65 First Holy Communions, 2 adults baptized at
Easter, and 75 baptisms of children during the year. We also witnessed 11 marriages. Despite not
having enough classrooms, this year we have more than 230 children enrolled in our catechist program
and 70 more in youth program, and 60 more Hispanic adults in on-going faith formation program.
Furthermore, working closely with the Missionary Sisters of Charity, we also welcomed all the children
from the Sister’s outreach programs into our catechist program. Our Sacred Heart prayer groups and
maintenance groups participated in various programs run by the Sisters and are actively reaching out to
the “fade away Catholics” and inviting them back to the Church. Our Vietnamese Eucharistic Movement
group has participated in many volunteer programs at St. Jude and Le Bonheur Children’s Hospital. This
way of being church challenges us and enables us to share in the mission of Christ by welcoming each
other as Jesus has welcomed us.

Sacred Heart parish is a generous community: Even though we may not be a financially well-to-do
community; nevertheless, we have tried our best to respond to the current pastoral needs and prepare for
the future of our children. This year, we have completed the renovation of the priest residence and thus
freed the parish rectory for Sunday catechist classrooms and offices. We are so thankful for many
helping hands and generous hearts that allowed us to achieve this dream. It was definitely a labor of
love. We have also purchased a big lot adjacent to our parking lot to expand our parking space and
create a safe environment for our children on Sunday outdoor activities. Yet, we are working on the
fence project to secure this area. Furthermore, being poor or not having enough does not prevent us
from giving. We reached out to assist victims of natural disasters, immigrants in our midst and homeless
around the church area, and orphans in Kontum province in Vietnam.
Sacred Heart parish is a motivated and spirited community: our inheriting of an old and beautiful church
comes with the ongoing responsibility of high maintenance. We have tried our best to cherish what was
passed on to us. In the past year 2019, we have installed the second “crying room”, rearranged the
Marian devotion left wing and the choir right wing of the church, and upgraded the sound system. These
projects were made possible because of the generosity of our parishioners and the dedication of the
maintenance groups. In order to keep the church in good condition, we need a lot of help and dedicated
people. We have different groups of volunteers to clean the church regularly and maintenance groups to
keep up its demands. Our major project of 2020 is the sacristy which has not been upgraded over the
years. Currently, it does not have a hand wash sink, cabinets for sacred objects and books, and electric
outlets for other uses. For this special project, we include in this letter a “Christmas gift to my parish”
envelope that you can use to help with this upcoming project. Last two Christmases, we received over
$9000 from “Christmas gift to my parish” envelopes and put it in use for the priest house project. We
hope that with the Christmas gifts of this year, we can start this sacristy project. If you happen to know
or have friends who can help us, please do not hesitate to invite them or let us know. We all know that
“Rome was not built in a day” or “one tree alone can’t form a forest.” Together, with the grace of God,
for sure we can accomplish the marvelous mission to build a multi and inter-cultural community of faith.
These and many more blessings and challenges would add to the JOY of our Christmas celebration and
increase our gratitude in welcoming of the New Year! With the grace of God and the assistance of our
Loving Mother Mary, we journey together as a multi and inter-cultural community of faith and
recommit ourselves once again for the mission of Jesus, that is, to share the merciful love of God with
others, to welcome each others, and to build the community of one heart many faces. Once again, we
thank you, our parishioners and benefactors, so much for your love and dedication. We wish you all a
very Blessed Christmas and a Happy New Year! We thank you for being active members of our Sacred
Heart community of faith.
Peace and love,

Fr. Simon Hoang, SVD, pastor

