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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 JUNTOS EN LA PLENITUD DEL CUERPO DE CRISTO, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN 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.

HORARIO DE MISA

MASS SCHEDULE

Martes a Viernes:
Tuesday to Friday:
12:00 p.m. en Inglés
12:00 p.m. English
Sábado: 5:00 p.m. en Inglés
Saturday: 5:00 p.m. English
Domingo: 8:30 a.m. en Inglés
Sunday: 8:30 a.m. English
Domingo 10:00 a.m. en Vietnamita Sunday: 10:00 a.m. Vietnamese
Catequesis: 11:20a.m.-12:50p.m. Catechist class: 11:20a.m - 12:50p.m.
Sunday: 1:00 p.m. Spanish
Domingo 1:00 p.m. en Español

Sacred Heart Church
1324 Jefferson Ave.
Memphis, TN 38104
Phone:(901) 726-1891
Fax: (901) 339-1347 (new)
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
1st Fri. Vietnamese mass: 7:00pm
Young Adult Spanish
Eucharistic Adoration: 9:00pm
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
Preparation 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
Contact parish office 6 months
prior to the quinceñera date.

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 1:00 trưa. Tiếng TBN

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

PARISH ACTIVITIES & NEWS
CHURCH BOILER: The cost of
the replacement of the new boiler
is $70,000.00. We thank you all
our generous benefactors who
helped us on this project.
 Donated labors from Chandler Demolition: 15,000.00,
and the installation from
Bernhard MCC is about $5,000.00.
 Financial contributions end of September:
$43,560.00
 We need about 6,440.00 more to complete
this project. Any donation please memo:
Boiler project.
 The Bernhard MCC is working on installation of the new boiler.
FUNDRAISING CONCERT: The Vietnamese
community will have
a musical concert to
do fundraising for the
Church’s boiler on
Sunday October 14,
2018. English mass is 8:30am, Spanish mass is
10:00am, and Vietnamese mass will be at
1:00pm and the musical concert followed.
Please keep us in your prayers and assist us in
whatever way you can.
SPANISH COMMUNITY will
have second collection on every
Sunday during the months of
October, November, and December for the Boiler Project. Please be generous!
PARISH FALL FESTIVAL - All Souls Day is
on Sunday November 4th, 2018. It is a fun day
for our parish. We celebrate our multicultural
gifts with the Mass of thanksgiving and a lot of
typical food, music, dance and games. It’s also
an opportunity to do fundraising for our parish.
IMPORTANT CHANGES OF CATECHIST CLASSES & SUNDAY MASS
SCHEDULE:
We can no longer use the Dozier’s
House for our Sunday Catechist program.
Thus, in order to accommodate your catechist
program, we have made some changes as followed:
8:30-9:30am: English Mass
Vietnamese Choir practice
10:00-11:30am: Catechist Classes (Eng/Spa)
Spanish Adult formation
10:00-11:15am: Vietnamese Mass
11:40-1:10pm: Catechist Classes (Viet/Eng)
Vietnamese Youth Activity
12:00-1:15pm: Spanish Mass
Spanish Youth Activity
Since our catechist classes and masses are
close to each other and overlap each other’s
time, we anticipate in having problems with
parking space. Therefore, we ask you to be
considerate when you park your car and also
use parking lot of the Catholic Charity on
every Sunday.
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/

Please keep this date in your family calendar.
THANK YOU: we thank you all catechists and
volunteers, who came to help to move all chairs,
tables and teaching equipments from the Dozie’s
house and to rearrange classrooms in Church
and rectory. We would have done it without
your help and love.
FR. SIMON’s ANNUAL RETREAT will be
from Oct. 22-26, in Bay St. Louis, MS. Any
sacramental needs, please contact Fr. Raymond.
And please keep him in our prayers.
GENESIS CONFERENCE: Fr. Raymond,
Jose and Elizabeth have attended the Genesis Conference in San Antonio, TX ,
from 21th—23rd of September, 2018. We have received
scholarships from Life Teen
for three members of our
community to participate in this training. We
thank you for their dedication and love for youth
ministry in our parish.
CONGRATULATIONS to the team leaders of
the Vietnamese Eucharistic Youth: Joseph Bao
Duong, Mary Quyen Pham, Peter Billy Tat,
Peter Tony Nguyen, Mary Magdalena Terrie
Pham, Thomas Dang Luong, and Francis Bang
Nguyen. We thank you for your commitment
and please be assured of the prayers and support
from Sacred Heart community.
PARISH PASTORAL COUNCIL met last
Friday Sept. 28. We welcome new members of
parish pastoral council and Fr. Raymond Akumbilim, SVD. The council discussed about Sunday catechist program and how to create more
classrooms for Sunday catechism, and also decided to renovate the house for priests and
enlarge the kitchen/storage room for two more
classrooms, so that we can be ready for next
Catechistical year.
OCTOBER— THE MONTH OF ROSARY:
The month of October is dedicated to the Holy
Rosary. The rosary is Christocentric
setting forth the entire life of Christ,
the passion, death, resurrection, and
glory. Thus, praying rosary allows to
meditate on the mystery of God’s salvation for all humanity. It is a beautiful
opportunity of individual and communal devotion. Our Vietnamese community will have a
Marian Procession in honor of the Lady of Rosary, on Sunday Oct. 28. The procession starts at
9:00am, at the Marian garden. All are invited.
DIOCESAN NEWS
PRIEST STUDY-CONVOCATION DAYS
are from November 5-7, 2018. It will be at Pickwick Landing State Park & Inn. Both Frs. Ray
and Simon will be attending these Study days.
Please also remember our priests in your
prayers.
IMPORTANT DATES FOR
CATECHIST PROGRAM 2017-2018
Oct. 7: Parent Meeting RCIC
Nov. 1 All Saint’s Day: Holy Day of Obligation
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

Autumn is the season
after summer and before winter,
when the leaves fall from trees as
they go into a winter rest, and when
the weather is getting cooler. The
fall is a season of changes which
invites us to a deeper awareness of our spiritual
journey: dying and rising.
The spiritual journey is a continual cycle
of dying from our sins, bad habits, false beliefs,
negative attitudes… and of rising again to a new
life in Christ with hope, faith and love. Our God,
the God of all seasons and of infinite love, continue to create and recreate us, and constantly
mold us into God’s image and likeness.
Therefore, like the autumn leaves, we
must let go off our former ways of life and our
sins that prevent us from growing into the best
version of ourselves. Like the autumn seeds, we
must be harvested, gathered, preserved, buried into
the ground, and awaited to rise up to a new life, to
embrace the transformative grace of God through
the sacraments.
Let us allow ourselves to be in touch
with nature, all surrounding and all within us, the
force of changes that brings us closer to the God,
our Creator.
SECOND COLLECTION of July is on the
30th Sunday in Ordinary time, Oct. 27 & 28,
2018, for the Parish project: Renovation of the
Cleveland house for priests. Please be generous.
PARISH OFFERING ON SEPTEMBER 2018
$ 5,850.00
SEPT. 1&2, 2018 GENERAL OFFERINGS: $3116.00
MAJOR MAINTENANCE:
$820.00
TOTAL:
$3936.00
OVER/UNDER BUDGET:
$1914.00
WEEKLY BUDGET:

SEPT. 8&9, 2018 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$3857.00
$930.00
$4787.00
$1063.00

SEPT. 15&16, 2018 GENERAL OFFERINGS: $3249.00
MAJOR MAINTENANCE:
$770.00
TOTAL:
$4020.00
OVER/UNDER BUDGET:
$1830.00
SEPT. 22&23, 2018 GENERAL OFFERINGS: $4277.00
MAJOR MAINTENANCE:
$865.00
TOTAL:
$5142.00
OVER/UNDER BUDGET:
$708.00
SEPT. 29&30, 2018 GENERAL OFFERINGS: $3081.00
MAJOR MAINTENANCE:
$830.00
TOTAL:
$3911.00
OVER/UNDER BUDGET:
$1939.00
2ND COL. FOR PARISH PROJECT—CLEVELAND
HOUSE
$1,732.00
CHURCH BOILER:
$43,560.00
WE THANK YOU
FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY!
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, Norma Greaber, Reggie
Glatt, Lena Saluppo, Maria Nguyen, Rosa Maria
Santos, Margaret Bruch, Mary Lu Johnson, Minh
Nguyen, Truong Mong Thu, Phao Lo Tran Tan Tai,
Ai Vy Nguyen, Maria Madalena Mai Thi Na, Maria
Le thi Ky Duyen.

GRACIAS: Les agradecemos a todos los catequistas y voluntarios que vinieron a ayudarnos con la
EL BOILER DE LA PARROQUIA El costo del mudanza de la casa Dozier y a reacomodar los
reemplazo del nuevo boiler es de $70,000. Agrade- salones en la iglesia y la rectoría para las clases. No
cemos a todos los generosos benefactores que han lo habríamos podido hacer sin su ayuda y amor.
hecho posible este proyecto.
EL RETIRO ANUAL DEL PADRE SIMÓN
-Mano de obra de Chandler Deserá del 22-26 de octubre en Bay St, Louis, MS.
molición: $15,000 y la instalación
Para cualquier necesidad sacramental, contacte al
de Bernard MCC cerca de $5,000.00
padre Raymond. Por favor, mantenga al padre Si-Donaciones recibidas: $43,560.00
mon en sus oraciones.
-Aún necesitamos $6,440 para
completar este proyecto. Para cual- CONFERENCIA GENESIS: El padre Raymon,
quier donación, escriba: proyecto Elizabeth Guerrero y José Magaña han participaron
en la Conferencia Génesis en San
para le boiler.
Antonio, TX del 21-23 de sep-Bernhard MCC está instalando el nuevo boiler.
tiembre, 2018. Recibimos una
CONCIERTO PARA RECAUDACIÓN DE
beca de Life Teen para que tres
FONDOS: La comunidad
miembros de nuestra parroquia
vietnamita ofrecerá un
participaran en este entrenamienconcierto musical para
to. Les agradecemos por su dedicación y su amor
recaudar fondos para el
por la pastoral juvenil en nuestra parroquia.
boiler de la iglesia el domingo 14 de octubre del 2018. La misa en inglés FELICITACIONES al equipo de lideres del gruserá a las 8:30am, la misa en español a las po juvenil eucarístico vietnamita: Joseph Bao
10:00am y la misa en vietnamita a la 1:00pm se- Duong, Mary Quyen Pham, Peter Billy Tat, Peter
guida por el concierto. Por favor, manténgannos en Tony Nguyen, Mary Magdalena Terrie Pham, Thosus oraciones y ayúdennos en cualquier manera que mas Dang Luong, and Francis Bang Nguyen. Les
agradecemos por su compromise y por favor sepan
pueda.
que cuentan con las oraciones y el apoyo de la
EN LA COMUNIDAD HISPANA habrá seguncomunidad del Sagrado Corazón.
das colectas los domingos durante
los meses de octubre, noviembre y EL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL se
diciembre para el proyecto del reunió el viernes pasado 28 de septiembre. Le daboiler. Por favor, sea generoso.
mos la bienvenida a los nuevos miembros del consejo pastoral y al padre Raymond Akumbilim,
DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS lo celebrare- SVD. El consejo habló sobre el programa de catemos el domingo 4 de noviembre, 2018. Será un día quesis y de como crear mas salones para el catecisdivertido para nuestra parroquia. Celebramos nues- mo y también decidieron renovar la casa de los
tros dones multiculturales con la misa de acción de sacerdotes y agrandar la cocina/almacén para crear
gracias y mucha comida, música, baile y juegos dos nuevos salones a fin de que estén listos para el
típicos. También es una oportunidad para recaudar próximo año catequético.
fondos para nuestra parroquia. Por favor, anote esta
NUEVOS NUMEROS DE CONTACTO: P.
fecha en su calendario familiar.
Simón 901-726-1891 extensión #5, P. Raymond
901-726-1891 extensión #7.
NUEVOS HORARIOS PARA LAS MISAS
OCTUBRE—MES DEL ROSARIO: El mes de
Y LAS CLASES DEL CATECISMO:
octubre está dedicado al Santo
Ya no podemos usar la casa Dozier para nuesRosario. El rosario es Cristotro programa de catequesis. Por eso, a fin de
céntrico ya que se medita la vida
acomodar a todos los niños hemos hecho los
entera de Cristo: su nacimiento,
siguientes cambios:
pasión, muerte, resurrección y
8:30-9:30am: Misa en inglés
gloria. Por ende, rezar el rosario
Práctica del coro vietnamita
nos permite meditar sobre el misterio de la salvación que Dios le
10:00-11:30am: Catecismo (inglés y español)
ofrece a todo el género humano. Es una bella oporFormación en la fe (adultos)
tunidad de devoción individual y comunitaria.
10:00-11:15am: Misa en vietnamita
Nuestros hermanos vietnamitas tendrán una procesión Mariana en honor a nuestra Señora del Rosario
11:40-1:10pm: Catecismo (inglés y viet.)
el domingo 28 de octubre. La procesión comenzara
Grupo juvenil vietnamita
a las 9:30am en el jardín Mariano. Todos están
invitados a participar.
12:00-1:15pm: Misa en español
EVENTOS & NOTICIAS PARROQUIALES

Ya que nuestras clases y misas son tan cercanas, anticipamos problemas con el estacionamiento. Por eso, le pedimos que tome en cuenta esto al estacionarse, que sea considerado y
que use el estacionamiento de caridades católicas cuando sea necesario.
DETALLES AND CAKES
(bodas, quinceañeras, bautizos,
presentaciones y más)
Paquetes especiales a precios económicos
Alejandra 901-691-3271

FECHAS IMPORTANTES DEL
CATECISMO 2017-2018
Oct 7: Reunión con los papás de los niños que
van a recibir su bautismo el 1 de junio
Oct 14: No hay clases (La misa es a las 10am)
Nov 1: Todos los Santos (Fiesta de guardar)
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

El otoño es la estación entre el
verano y el invierno en el que las
hojas caen de los arboles que se
preparan para invernar y en el que
el clima se hace mas frio. El otoño
es una estación de cambios que nos
invita a estar mas atentos en nuestra jornada espiritual: la muerte y la resurrección.
El camino espiritual es un ciclo continuo que
implica morir a nuestros pecados, malos hábitos,
falsas creencias, actitudes negativas….y resucitar
a la vida nueva de Cristo con esperanza, fe y amor.
Nuestro Dios, el Dios de todas las estaciones y del
amor infinito, continua creándonos y recreándonos
y constantemente nos moldea a su imagen y semejanza.
Así que, al igual que las hojas de otoño, debemos soltar nuestros pecados y estilos de vida que
nos impiden crecer y ser la mejor versión de nosotros mismos. Como las semillas de otoño, debemos ser cosechados, recogidos, preservados, enterrados y esperados a nacer a una vida nueva en la
que abracemos la gracia transformadora de Dios a
través de los sacramentos.
Pongámonos en contacto con la naturaleza,
alrededor nuestro y en nuestro interior, que es la
fuerza de cambio que nos acerca mas a Dios, nuestro creador.
SEGUNDAS COLECTAS de este mes de octubre, 27& 28, 2018: El proyecto del nuevo boiler
y la renovación de la casa para los sacerdotes.
Por favor sea generoso.
NOTICIAS DIOCESANAS
LOS DIAS DE CONVOCACIÓN DEL ESTUDIO SACERDOTAL son del 5 al 7 de noviembre
del 2018. Será en Pickwick Landing State Part &
Inn. El Padre Simón y el Padre Raymond asistirán
a este evento. Por favor, recuerde orar por ellos.
CORO PARA LA CELEBRACIÓN DE NTRA. SRA.
DE GUADALUPE Si usted está interesado formar parte
del coro, por favor venga a la practica el día martes, 9 de
octubre 7:45-9:00 PM en la Catedral de la Inmaculada
Concepción (1695 Central Ave, Memphis, TN 38104).
OFRENDAS A LA PARROQUIA DE SEPTIEMRE 2018
PRESUPUESTO SEMANAL:

SEPT. 1&2, 2018

OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:

$5,850.00

ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$3116.00
$820.00
$3936.00
$1914.00

SEPT. 8&9/18 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$3857.00
$930.00
$4787.00
$1063.00

SEPT. 15&16/18 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$3249.00
$770.00
$4020.00
$1830.00

SEPT. 22&23/18 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$4277.00
$865.00
$5142.00
$708.00

SEPT. 29&30/18 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$3081.00
$830.00
$3911.00
$1939.00

TOTAL:

2DA COLECTA PARA EL PROYECTO PARROQUIAL/ CASA EN
CLEVELAND:
$1732.00
BOILER DE LA IGLESIA:
$43,560.00
¡GRACIAS POR SU ADMINISTRACIÓN & GENEROSIDAD!

TIN GIÁO XỨ THÁNH TÂM

huynh tham gia tích cực vào chương trình giáo lý
bằng việc:
1. Tham dự Thánh Lễ với con cái
2. Dạy cho các em cầu nguyện và cầu nguyện
chung với các em
3. Tham gia tĩnh tâm với con cái
4. Giúp các em với bài tập được giao về nhà
5. Tổ chức tiệc mừng kỷ niệm tất cả các bí tích
với con cái.

LÒ MÁY NÓNG của nhà Thờ
đã phục vụ hết thời hạn sau hơn
65 năm hoạt động, không thể
qua được mùa đông tới. Dự tính
cho cái mới khoảng $70,000.00.
Nếu OB&ACE muốn
giúp đỡ giáo xứ, thì xin ghi trong
memo của ngân phiếu: boiler
project. Xin chân thành cám ơn
CHÚ Ý RẤT QUAN TRỌNG: Để cho việc đóng
lòng quảng đại của quý vị và xin Chúa chúc lành góp của ACE được giáo xứ ghi nhận rỏ ràng và
cho quý vị và gia đình.
minh bạch. Xin ACE khi đóng góp thì nhớ dùng
phong bì đóng góp có số báo danh.
CA NHẠC GÂY QUỸ: để
góp phần vào công trình máy  Nếu đóng góp bằng chi phiếu tài khoản
(check), thì nhớ ghi thêm số báo danh của gia
sưởi cho nhà thờ, cộng đoàn
đình mình và mục đích (memo) của chi phiếu.
CGVN chúng ta sẽ tổ chức một
buổi Ca Nhạc với sự bảo trợ  Nếu đóng góp bằng hiện kim, thì cũng ghi rõ
số tiền ở ngoài phong bì và mục đích: đóng
của các mạnh thường quân,
góp hằng tuần (regular contribution) hay đóng
vào Chúa Nhật 14 tháng 10, tại
góp cho tu sửa (maintenance)
giáo xứ. Thánh lễ lúc 1:00pm
và sau đó là chương trình Ca  Những đóng góp bằng tiền mặt, không phong
Nhạc và ẩm thực đậm mùi quê
bì, thì được liệt vào regular contribution.
hương. Xin OB&ACE tham Giáo xứ chúng ta phải trích nộp cho giáo phận
gia và mời gọi bà con bạn bè cũng tham dự ủng hộ 12% trên tổng số tiền đóng góp hằng tuần (regular
giáo xứ chúng ta.
contribution), còn những đóng góp cho việc tu bổ
thì không phải trích nộp.
LỄ HỘI MÙA THU dịp lễ Các Linh Hồn vào
Chúa Nhật 4/11/2018. Đây là ngày hội của giáo xứ
và cũng là ngày gây quỹ cho gx. Chúng ta sẽ có
Thánh Lễ Tạ Ơn và các sinh hoạt đa văn hóa. Xin
OB&ACE cộng tác trong việc tổ chức và mời gia
đình và bạn bè tham gia sinh hoạt cùng giáo xứ.
CHÚC MỪNG BCH ĐOÀN TNTT THÁNH
TÂM nhiệm kỳ 2018-2021:
- Đoàn Trưởng: Giuse, Dương Đoàn Thiên Bảo
- Phó Quản Trị: Phêrô Tat Billy
- Phó Nghiên Huấn: Maria Phạm Thị Tố Quyên
- Thư Ký: Phêrô Nguyễn Huy Anthony
- Thủ Quỹ: Maria Mađalêna Phạm Terrie
- Ngành Tr. Ấu Nhi: Tôma Lương Phú Khoa Đăng
- Ngành Tr. Thiếu Nhi: Phêrô Nguyễn H. Anthony
- Ngành Tr. Nghĩa Sĩ: Phêrô Tat Billy
- Ngành Tr. Hiệp Sĩ: Phanxicô Nguyễn Việt Bằng
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện và nâng đỡ các
trưởng để họ chu toàn sứ mạng được giao phó.
TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH: để việc
giảng dạy giáo lý cho con em của chúng ta đem lại
nhiều kết quả, chúng tôi thiết tha mời tất cả phụ
NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG VỀ
GIỜ LỄ & LỚP GIÁO LÝ CHÚA NHẬT:
Giáo xứ chúng ta không còn được phép dùng
Dozier’s House cho các lớp học vào Chúa
Nhật. Do đó, để có đủ phòng học cho các em
giáo lý, chúng ta cần thay đổi thời khóa biểu
của Thánh Lễ theo sau:
8:30-9:30am: Thánh Lễ Anh Ngữ
Ca Đoàn Việt nam tập hát
10:00-11:30am: Lớp giáo lý TBN/Mỹ
Lớp giáo lý người lớn TBN
10:00-11:15am: Thánh Lễ Việt Ngữ
11:40-1:10pm: Lớp giáo lý Việt/Mỹ
Đoàn TNTT Sinh hoạt
12:00-1:15pm: Thánh Lễ TBN
Thanh Thiếu Niên TBN Sinh Hoạt
Theo chương trình các lớp giáo lý và Thánh lễ
này, chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn vì chổ đậu
xe có giới hạn. Vì thế, xin ACE hãy chú ý hơn
khi đậu xe của mình. Chúng ta có thể dùng bãi
đậu xe của bên Catholic Charity vào các ngày
Chúa Nhật.

TĨNH TÂM NĂM: từ ngày 22—26 tháng 10,
2018. Cha Thời sẽ đi tĩnh tâm năm tại Bay Saint
Louis, MS cùng với các LM Việt nam miền Đông
Nam. Xin ACE hiệp ý cầu nguyện cho ngài.

Mùa Thu là khoảng thời
gian giữa mùa Hè và mùa Đông, khi
mà những chiếc lá màu rơi rụng và
khí trời trở lạnh dần. Người ta
thường ví mùa là mùa của sự thay
đổi. Sự thay thời tiết này mời gọi
chúng ta hướng tới sự thay đổi thiêng liêng cần
thiết cho hành trình Đức Tin: Chết đi và sống lại.
Hành trình Đức tin có thể coi như à một
hành trình của sự chết và sống lại. Chết đi từng
ngày cho con người củ, cho tính hư tật xấu, cho
những ý nghĩ tiêu cực và mê tính dị đoan. Sống lại
với Chúa Kitô qua tình yêu, niềm tin và hy vọng.
Thiên Chúa là Chúa của thời gian và của tình yêu
vĩnh cửu, Ngài tiếp tục tạo dựng và tái tạo chúng
ta, biến đổi chúng ta nên giống hình ảnh Ngài từng
giây phút.
Vì thế, như những chiếc lá mùa Thu,
chúng ta cũng cần thay bỏ con người củ của mình,
tội lỗi và tính hư tật xấu đã làm cản trở chúng ta
trên con đường thánh thiện. Như những hạt giống
mùa Thu, chúng ta cần được thu hồi, cất trử và
chôn vùi, để nẩy nở một cuộc sống mới, nhờ qua
ân sủng của Chúa và Bí tích.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để
chúng ta biết học thay đổi và nhờ qua những thay
đổi này, chúng ta nên giống Chúa hơn.
2018 PARISH ROJECT - QUYÊN TIỀN LẦN
HAI vào Chúa Nhật 30th Quanh Năm, ngày 27-28
tháng 10, dành cho việc trùng tu ngôi nhà cho các
Linh Mục. Xin OB&ACE quảng đại giúp đỡ.

THÁNG MƯỜI - THÁNH MÂN CÔI: giáo hội
dành trọn tháng mười suy niệm về các mầu nhiệu
TÀI CHÁNH THÁNG 9 NĂM 2018
cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại và cầu
Ngân quỹ cần thiết hàng tuần:
$5,850.00
nguyện cho hòa bình Thế giới. Gx chúng ta có kiệu Tuần 1&2/2018
$3116.00
Đức Mẹ vào lúc 9:30am, CN 28/10. Xin OB&ACE
Bảo trì:
$820.00
$3936.00
hưởng ứng lần hạt Mân côi để cầu nguyện cho hòa TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ
($1914.00)
bình thế giới, cách riêng cho đất nước Việt nam.
CN 25/11- MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ
ĐẠO VIỆT NAM BẾ MẠC NĂM THÁNH: bắt
đầu Rước Kiệu Các Thánh Tử Đạo vào lúc 9:30
sáng, theo sau là thánh Lễ lúc 10:00am.
HỘI ĐỒNG MV CHUNG đã họp vào thứ Sáu
ngày 28/9 vừa qua. Trong cuộc hộp Hội Đồng đón
chào thành viên mới Sr. Trudy, Daniel, và Cha
Raymond. Hội đồng bàn họp và góp ý với LM
quản xứ về chương trình giáo lý chung của giáo
xứ, kiến nghị làm thêm phòng học bằng việc tu sửa
nhà xứ cho các cha, và làm thêm phòng học đằng
sau bếp và nhà kho. Hội Đồng cũng thông qua thư
kiến nghị gửi Đức Cha xin phép tu sửa nhà xứ, và
thay đổi giờ lễ và giáo lý vào các Chúa Nhật.

Tuần 8&9/9/2018
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ
Tuần 15&16/9/2018
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ
Tuần 22&23/9/2018
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ
Tuần 29&30/9/2018
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$3857.00
$930.00
$4787.00
($1063.00)
$3249.00
$770.00
$4020.00
($1830.00)
$4277.00
$865.00
$5142.00
($708.00)
$3081.00
$830.00
$3911.00
$1939.00

$1,732.00
CLEAN RĂNG MIỄN PHÍ: OB&ACE ai có nhu Tiền Lần Hai cho 2018 Parish Project
C
HURCH BOILER:
$43,560.00
cầu, xin liên lạc ngay với Cô Tracey Nguyen (225505-7480). Địa chỉ: Concorde Career College 5100 CHÂN THÀNH CÁM ƠN LÒNG QUẢNG ĐẠI
CỦA OB & ACE.
Poplar Ave. Suite132. Memphis, TN 38117

TIN GIÁO PHẬN MEMPHIS
PRIEST STUDY-CONVOCATION DAYS:
từ các ngày 5-7 tháng 10 năm 2018, tại Pickwick
Landing State Park & Inn. Cha Thời và cha
Raymond sẽ tham dự khóa họp này, nên xin
OB& ACE cầu nguyện cho các LM trong giáo
phận. Mọi nhu cầu bí tích xin vui lòng liên lạc
trực tiếp với VP giáo xứ.
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

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
PHƯƠNG LONG - Vietnamese & Chinese
Restaurant Open Monday - Sunday
10:30 AM - 9:00PM
306 N. Cleveland St,
Memphis TN 38104
(901)552-5652 or (901)433-9769

