
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: 11:20a.m - 12:50p.m. 

Sunday:  1:00 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 1:00 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: 11:20a.m.-12:50p.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   

Elaine Hansom   Administrative Assistant (English) 

Esmeralda Magaña  Administrative Assistant (English/Spanish) 

PARISH FINANCIAL COUNCIL:  
Frank Keller, Kevin Ragghianti, 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 (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. 

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

BOILER:  We thank you to 

all our generous benefactors 

who have helped us on this 

project: Chandler Demolition, 

Bernhard MCC, many gener-

ous benefactors, parishioners 

and friends, Vietnamese leader 

group, parish pastoral and 

financial councils, and espe-

cially John Curran, member of 

parish pastoral council, who has worked hard to 

make this new boiler project possible.  

 We thank you especially the Vietnam-

ese community for their tremendous fundraising 

effort which helped to raise 69,650,00 through 

contributions of 170 individuals and families, 

and 19,615.00 through a musical concert. This 

shows the great spirit of community and stew-

ardship that we have.  

 The surplus from this boiler fundrais-

ing will be transferred to the next project: the 

renovation of the resident for priests.  
 

PARISH FALL FESTIVAL - All Souls Day is 

on Sunday November 

4th, 2018. Vietnam-

ese at 10:00am, festi-

va l  b e g in s  a t 

11:00am, Spanish 

mass at 12:00, and 

festival ends at 

5:00pm. 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. Please keep this 

date in your family calendar.  
 

THE SPIRIT OF RENEWAL: our Sacred 

Heart community is in the process of renewal.  

 Since last September, with the pres-

ence of Fr. Raymond, our associate pastor, the 

Spanish community began to meet with different 

groups to reflect on the life of the community, in 

order to better the relationship with each other 

and to build community with the mission zeal 

and enthusiasm.  

 The Vietnamese community is also in 

the process of making some changes in their 

leadership teams and various ministers so that 

they can better service the community and the 

SH parish as a whole.  

 During this coming Advent Season, 

parish will provide Advent Days of Recollection 

and confession for all, especially ministers, as an 

integral part of the renewal:  

 In Vietnamese: 7:00pm - 9:00pm on Friday 

Dec. 7th and Saturday Dec. 8th, 2018.  

 In English: 6:00pm-9:00pm on Sunday 

Dec. 9th, 2018. 

 In Spanish: 7:00pm - 9:00pm on Friday 

Dec. 14th and Saturday Dec. 15th, 2018. 

All are invited and all ministers are obligated.  
 

VIETNAMESE MARTYRS FEAST is cele-

brated in a special way this year, in honor of 117 

Vietnamese martyrs, on the 25th of November, the 

Christ the King Sunday, at our parish. It is the 

Holy Year for Vietnamese church. We will begin 

with an outdoor procession at 9:30am and the mass 

followed. All are cordially invited. 
 

THE IMMACULATE CONCEPTION OF THE 

BLESSED VIRGIN MARY is on Saturday Dec. 

8th, a holiday of obligation, we will have a bilin-

gual mass at 8:00am at Sacred Heart Church. 
 

OUR LADY OF GUADALUPE 

CELEBRATION will begin with a 

novena from Monday 12/3 to Tues-

day 12/11, starts at 7:00pm at Sa-

cred Heart Church. The feast day - 

Tuesday, December 12 - will be 

celebrated with the Morning Prayer 

which starts at 4:30am and Mass at 

5:00am at Sacred Heart Church, and 

the Marian procession begin at 

5:00pm from Sacred Heart to the IC Cathedral 

with mass at 7:00pm.  
 

CHRISTMAS FLOWERS: the con-

tributing envelops for Christmas flowers 

are at the entrance of the church. You 

may use it and return it to the parish in 

our Sunday collection. However, we 

will have a special second collection on the third 

advent week for this purpose.  

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,  Geor-

gia Fusco, Margarite Tansey, Polly Tay-

lor, 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, Ai Vy Nguyen, Maria Madalena Mai 

Thi Na, Maria Le thi Ky Duyen, Lena Saluppo.  

 November is the month 

of Thanksgiving. We thank God for 

the gift of life and all surround it, 

the living and the dead. The church 

invites us to dedicate this month to 

pray for all the deaths and be grate-

ful for the gift of life.  

 We begin November with the feast of 

All Saints (11/1), the feast of All Faithful De-

parted (11/2), the Thanksgiving Day (11/22), the 

feast of all Vietnamese Martyrs (11/24), and end 

this month with the feast of Christ the King 

(11/25), to acknowledge that Christ is the central 

of our life. 

 These feasts remind us one of the most 

crucial themes of our profession of faith: “I be-

lieve in the communion of saints.” This belief calls 

for the attitude of gratitude from each one of us. 

We wouldn’t be who we are today without those 

went before us and those are currently with us.  

 Faith starts with gratefulness, endures 

through the spirit of joyful gratitude, and will end 

with the act of thanksgiving. May the month of 

November enrich our lives with all the climate 

changes, and move our heart closer to the God 

who create us and continue to mold us into the 

image and likeness of the Creator.  

PARISH OFFERING ON OCTOBER 2018 

WEEKLY BUDGET:        $ 5,850.00 
 

 

OCT. 6&7, 2018 GENERAL OFFERINGS:  $4951.00 
 MAJOR MAINTENANCE:   $1208.00 
TOTAL:     $6159.00 
 OVER/UNDER BUDGET:  $309.00 
 

OCT. 13&14, 2018 GENERAL OFFERINGS:  $3049.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $1050.00 
TOTAL:      $4099.00 
 OVER/UNDER BUDGET: $1751.00 
 

OCT. 20&21, 2018 GENERAL OFFERINGS:  $3429.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $1094.00 
TOTAL:     $4523.00 
 OVER/UNDER BUDGET: $1327.00 
 

OCT. 27&28, 2018 GENERAL OFFERINGS:  $4339.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $865.00 
TOTAL:     $5204.00 
 OVER/UNDER BUDGET:              $646.00 
 
WORLD MISSION SUNDAY  $1410.00 

CHURCH BOILER:   $55,300.00 
 

WE THANK YOU  
FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY! 

IMPORTANT DATES FOR  

CATECHIST PROGRAM 2017-2018 
Nov. 1 All Saint’s Day: Holy Day of Obligation 

Nov. 4 Fall Parish Festival  

Nov. 11 Rite of Acceptance RCIA during masses 

Nov. 18 Rite of Welcoming RCIA during masses 

Nov. 22 Thanksgiving break 

SECOND COLLECTION of November is on 

the  Sunday Christ, the King, Nov. 24 & 25, 

2018, for the Parish project: Renovation of the 

Cleveland house for priests. Please be generous.  

IMPORTANT CHANGES OF CATE-

CHIST 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 fol-

lowed: 

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/ 

PARISH CALENDAR 2019 & SUNDAY CON-

TRIBUTION ENVELOPES 2019 will be ready 

to be picked up in mid-November  at the entrance 

of the church. Please check the correct name and 

envelope number for your family. Thank you ! 



 

EVENTOS & NOTICIAS PARROQUIALES 

 

GRACIAS POR EL BOILER DE LA IGLESIA 

Le agradecemos a todos nuestros 

generosos benefactores que nos 

han ayudado en este proyecto: 

Chandler Demolition, Bernhard 

MCC, muchos generosos benefac-

tores, feligreses y amigos, el grupo 

de lideres vietnamitas, el consejo 

pastoral y financiero, especialmen-

te John Curran, miembro del con-

sejo pastoral parroquial, quien ha trabajado ardua-

mente para hacer posible este proyecto de la insta-

lación del  nuevo boiler. 

 Un especial agradecimiento a la comuni-

dad vietnamita por su tremendo esfuerzo de recau-

dación de fondos que ayudo a recaudar 69,650.00 

mediante contribuciones de 170 personas y fami-

lias, y 19,615.00 a través de un concierto musical. 

Esto demuestra el gran espíritu de comunidad y 

administración que tenemos.  

 El excedente de esta recaudación de fon-

dos para el boiler se transferirá al siguiente proyec-

to: la renovación de la casa para los sacerdotes.  
 

CELEBRACIÓN DEL DIA DE LOS FIELES 

DIFUNTOS—La celebración del día de los fieles 

difuntos es el domingo 4 

de noviembre, 2018. Misa 

en vietnamita a las 

10:00am, el festival co-

mienza a las 11:00am, la 

misa en español es a las 

12:00pm, y el festival 

termina a las 4:00pm. Es 

un día divertido para 

nuestra parroquia. Cele-

bramos nuestros dones 

con la misa de acción de gracias. Después tendre-

mos mucha comida, música, baile y juegos típicos. 

También es una oportunidad para recaudar fondos 

para nuestra parroquia. Por favor, anote esta fecha 

en su calendario familiar. 

EL ESPÍRITU DE LA RENOVACIÓN: nuestra 

comunidad del Sagrado Corazón está en proceso de 

renovación. 

 Desde el pasado mes de septiembre, con 

la presencia del p. Raymond, la comunidad hispana 

se ha reunido en diferentes grupos para reflexionar 

sobre la vida de la comunidad, a fin de mejorar la 

relación entre ellos y construir una comunidad y 

llevar a cabo esta misión con entusiasmo. 

 La comunidad vietnamita también está 

realizando algunos cambios en sus equipos de lide-

razgo y en varios ministerios para que puedan ser-

vir mejor a la comunidad y a la parroquia del Sa-

grado Corazón en general. 

 Durante el próximo tiempo de adviento, 

la parroquia ofrecerá días de retiro y confesiones 

para todos, especialmente para los ministros, como 

parte integral de la renovación: 

 En vietnamita: 7:00 pm - 9:00 pm el viernes 7 

de diciembre y el sábado 8 de diciembre de 

2018. 

 En inglés: 6:00 pm-9:00pm el domingo 9 de 

diciembre de 2018. 

 En español: de 7:00 pm a 9:00 pm el viernes 

14 de diciembre y el sábado 15 de diciembre 

de 2018. 

Todos están invitados y para todos los ministros es 

mandatorio asistir. 
 

LA FIESTA DE LOS MARTIRES VIETNAMI-

TAS Tendremos una celebración especial en nues-

tra parroquia el 25 de noviembre, domingo de Cris-

to Rey, en honor de los 117 mártires vietnamitas. 

Este es el año santo para la iglesia vietnamita. Co-

menzaremos con una procesión afuera a las 9:30 

am, continuando después con la santa misa. Todos 

están cordialmente invitados. 
 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
comenzaremos  con una novena 

del Lunes 3/12 al Jueves 11/12 , a 

las 7:00pm. El día 12 de diciembre 

tendremos las mañanicas y el rosa-

rio a las 4:30am y la misa a las 

5:00am aquí en el Sagrado Co-

razón. La procesión Mariana em-

pieza a las 5:00pm del Sagrado 

Corazón a la Catedral de la Inma-

culada Concepción concluyendo 

con la celebración de la santa misa 

a las 7:00pm. 
 

FLORES DE NAVIDAD: los sobres 

de donación para las flores de Navidad 

están en la entrada de la iglesia. Puede 

tomar un sobre y darlo en las canastas 

de la ofrenda. Además, tendremos una 

segunda colecta especial en la tercera 

semana de Adviento para este propósito. 
 

MISA SEMANAL: Todos los jueves 

tendremos Misa y Adoración Eu-

carística a las 7:00 pm. Por favor, ven 

y únete a nosotros en la Misa y 

Adoración Eucarística.  

DETALLES AND CAKES 

(bodas, quinceañeras, bautizos,  

presentaciones y más) 

Paquetes especiales a precios económicos 

Alejandra 901-691-3271  

       Noviembre es el mes de Acción 

de Gracias. Agradecemos a Dios 

por el don de la vida y todo sobre 

ella, los vivos y los muertos. La 

iglesia nos invita a dedicar este mes 

a orar por todos los difuntos y estar 

agradecidos por el don de la vida. 

Comenzamos el mes de noviembre con la fiesta de 

Todos los Santos (11/1), la fiesta de Todos los d 

fieles difuntos(11/2), el Día de Acción de Gracias 

(11/22), la fiesta de todos los mártires vietnamitas 

(11/24) y finalizamos Este mes con la fiesta de 

Cristo Rey (11/25), para reconocer que Cristo es el 

centro de nuestra vida. 

 Estas fiestas nos recuerdan uno de los 

temas más cruciales de nuestra profesión de fe: 

"Creo en la comunión de los santos". Esta creencia 

exige la actitud de gratitud de cada uno de noso-

tros. No seríamos quienes somos hoy sin los que 

nos precedieron y están actualmente con nosotros. 

 La fe comienza con la gratitud, perdura 

a través del espíritu de gratitud gozosa y terminará 

con el acto de acción de gracias. Que el mes de 

noviembre enriquezca nuestras vidas con todos los 

cambios climáticos, y acerque nuestro corazón al 

Dios que nos creó y que nos siga moldeando a la 

imagen y semejanza suya.. 

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  OCTUBRE 2018   
 

PRESUPUESTO SEMANAL:             $5,850.00 
 

OCT. 6&7 2018    OFRENDA GENERAL:           $4951.00 
                                MANTENIMIENTO:            $1208.00 
TOTAL:                                          $6159.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:      $309.00 
 
OCT. 13&14/18 OFRENDA GENERAL:             $3049.00 
                             MANTENIMIENTO:              $1050.00 
TOTAL:                         $4099.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:      $1751.00 
 
OCT. 20&21/18 OFRENDA GENERAL:             $3429.00 
                             MANTENIMIENTO:              $1094.00 
TOTAL:                                                           $4523.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:     $1327.00 
 
OCT. 27&28/18 OFRENDA GENERAL:           $4339.00 
                              MANTENIMIENTO:             $865.00 
TOTAL:                                                          $5204.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:     $646.00 
 

2DA COLECTA PARA   
MISION MUNDIAL    $1410.00 
BOILER DE LA IGLESIA:                   $55,300.00 

¡GRACIAS POR SU ADMINISTRACIÓN  
& GENEROSIDAD! 

SEGUNDA COLECTA de este mes de No-

viembre, 2018 será el domingo de Cristo Rey, 

24 & 25 de Noviembre. Esta colecta es para el 

proyecto de la renovación de la casa en Cleve-

land para los sacerdotes. Por favor sea generoso.  

NUEVOS HORARIOS PARA LAS MISAS 

Y LAS CLASES DEL CATECISMO:
  

Ya no podemos usar la casa Dozier para nues-

tro programa de catequesis. Por eso, a fin de 

acomodar a todos los niños hemos hecho los 

siguientes cambios: 
 

8:30-9:30am: Misa en inglés 

         Práctica del coro vietnamita 
 

10:00-11:30am: Catecismo (inglés y español) 

            Formación en la fe (adultos) 
 

10:00-11:15am: Misa en vietnamita  
 

11:40-1:10pm: Catecismo (inglés y viet.) 

           Grupo juvenil vietnamita 
 

12:00-1:15pm: Misa en español 
 

Ya que nuestras clases y misas son tan cerca-

nas, anticipamos problemas con el estaciona-

miento. Por eso, le pedimos que tome en cuen-

ta esto al estacionarse, que sea considerado y 

que use el estacionamiento de caridades católi-

cas cuando sea necesario. 

El CALENDARIO PARROQUIAL 2019 & 

LOS SOBRES PARA LA OFRENDA DEL 

DOMINGO 2019 estarán listos para ser recogidos 

en la entrada de la parroquia a mediados de no-

viembre. Por favor, asegúrese de que su nombre y 

numero de sobre sea el correcto.  

FECHAS IMPORTANTES DEL 

 CATECISMO 2017-2018       
Nov. 1  Todos los Santos (Fiesta de Guardar) 

Nov. 4  Celebración de los Fieles Difuntos 

Nov. 11 Rito de Aceptación RCIA  (durante la misa) 

Nov. 18 Rito de Acogimiento RCIA (durante la misa) 

Nov. 22 Día de Acción de Gracias 



TIN GIÁO XỨ THÁNH TÂM 
 

LỜI TRI ÂN: Giáo xứ chúng ta chân thành cám 

ơn các Ân Nhân đã tận tình 

giúp giáo xứ trong chương 

trình máy sưởi: Chandler 

Domolition, Bernhard MCC, 

quý ân nhân, thân hữu và tất 

cả Thành Viên giáo xứ. Lời 

cám ơn đặc biệt đến ACE 

trong BCH CĐ CGVN, Ban 

Thiện Nguyện, gia đình AC 

Niên, ông John Curran, 

thành viên HĐMV chung, 

đã rất nhiệt thành giúp đỡ cho công trình này được 

thành công tốt đẹp.  

 Chúng ta cám ơn rất nhiều đến CĐ 

CGVN đã đóng góp rất thành công cho công trình 

gây quỹ với 69,650.00, qua sự đóng góp của hơn 

170 gia đình và cá nhân, và 19,615.00 qua Ca 

Nhạc gây quỹ. Điều này nói lên tinh thần cộng tác 

rất nhiệt thành của công đoàn giáo xứ.  

 Phần còn dư lại từ việc gây quỹ cho máy 

sưởi sẽ được chuyển qua công trình tu sửa nhà cho 

Linh mục. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ LaVang 

ban muôn ơn lành cho các ân nhân và cho từng 

người giáo xứ chúng ta.  
 

LỄ HỘI MÙA THU dịp lễ 

Các Linh Hồn vào Chúa 

Nhật 4/11/2018. Thánh lễ 

Việt lúc 10:00am, và thánh 

lễ TBN lúc 12:00. 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 gx.  
 

TINH THẦN CANH TÂN: giáo xứ Thánh Tâm 

chúng ta đang trên một tiến trình canh tân:  

 Từ tháng 9 vừa qua, với sự hiện diện của 

Cha Phó Raymond, cha xứ đã tổ chức cho cộng 

đoàn TBN có họp từng nhóm riêng biệt để suy 

niệm và chia sẻ mục vụ hầu xây dựng cộng đoàn 

trở thành một giáo xứ truyền giáo tích cực hơn. 

 Cộng đoàn Công giáo Việt nam cũng 

đang trong tiến trình bổ túc thêm các thành viên 

trong BCH và chấn chỉnh lại các nhóm thừa tác 

viên. Hầu phục vụ giáo xứ tốt hơn.  

 Trong tinh thần canh tân đó, trong mùa 

Vọng 2018 này giáo xứ sẽ có các ngày tĩnh tâm và 

xưng tội cho từng ngôn ngữ:  

 Tiếng Việt: 7:00pm-9:00pm vào Thứ Sáu 

7/12 và Thứ Bảy 8/12/2018. 

 Tiếng Anh: 6:00pm-9:00pm vào Chúa Nhật 

12/9/2018 

 Tiếng TBN: 7:00pm –9:00pm vào Thứ Sáu 

14/12 và Thứ Bảy 15/12/2018. 

Tất cả được mời gọi tham dự, riêng các Thừa Tác 

Viên thì bắt buộc.  

 

MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN vào 

Chúa Nhật ngày 25 tháng 11, Chúa Nhật lễ Chúa 

Kito Vua. Được sự cho phép của Giám mục Mem-

phis, giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức rước kiệu lúc 

9:30 sáng và Thánh Lễ bế mạc Năm Thánh mừng 

kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 10 giờ. Xin 

OB&ACE tham dự kiệu và thánh lễ để hưởng ơn 

toàn xá mà giáo hội cho phép qua lời cầu bầu của 

các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 
 

LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI vào thứ Bảy 

ngày 8 tháng 12 là lễ Trọng và buộc. Giáo xứ 

chúng ta sẽ có Thánh lễ lúc 8:00 sáng. Kính mời 

OB&ACE tham dự. 
 

MỪNG KÍNH MẸ GUADALUPE giáo xứ chúng 

ta sẽ có Tuần Cửu nhật mừng kính 

Mẹ lúc 7 giờ tối, bắt đầu từ tối thứ 

Hai 3/12 đến tối thứ Ba 11/12. Vào 

ngày lễ chính thứ Tư 12/12, gx 

chúng ta sẽ có Kinh Sáng lúc 4:30 

giờ sáng và Thánh Lễ lúc 5:00 sáng 

tại giáo xứ. Kiệu Đức Mẹ lúc 5 giờ 

chiều bắt đầu tại giáo xứ, và Thánh 

Lễ Trọng mừng kính Mẹ lúc 7:00 

chiều tại nhà thờ Chính Tòa. Xin 

kính mời OB&ACE tham dự mừng kính Đức Mẹ. 
 

HOA GIÁNG SINH: các phong thư đóng góp cho 

Hoa Giáng Sinh có ở cửa chính ra 

vào nhà Thờ, xin ACE dùng phong 

thư này và dâng cúng vào các Chúa 

Nhật mùa Vọng. Gx sẽ dành riêng 

quyên tiền lần hai vào Chúa nhật 

thứ Ba mùa Vọng cho tiền Hoa GS.   
 

THƯ MỜI MỪNG ĐẠI LỄ GIÁNG SINH VÀ 

TẾT NGUYÊN ĐÁN: Hằng năm CĐCGVN 

chúng ta sẽ mời gọi ACE trong và ngoài giáo xứ 

cùng tham dự Đại Lễ Giáng Sinh và mừng Tết Dân 

Tộc. Thư mời sẽ được gửi đến từng gia đình trong 

thời gian gần tới. Những gia đình nào không nhận 

được thư vì thay đổi địa chỉ, xin vui lòng cho BCH 

Cộng Đoàn Việt Nam biết sớm để tiền bề thu sếp.  

 Tháng 11 là tháng tạ ơn. 

Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa về hồng 

ân của cuộc sống làm người, kể cả 

người còn sống và kẻ đã khuất. Giáo 

hội mời gọi chúng ta trong tháng Các 

Đẳng này cầu nguyện cho những 

người đã chết và tạ ơn Chúa cho sự sống hiện tại.  

 Tháng 11 bắt đầu với Lễ Các Thánh 

Nam Nữ (1/11), lễ Các Đẳng Linh Hồn (2/11), lễ 

Tạ Ơn (22/11), lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

(24/11), và kết thúc bằng lễ Chúa Ki tô Vua 

(25/11), để khằng định rằng Chúa Giê su Ki tô là 

trung tâm điểm của đời sống Ki tô Giáo.  

 Những lễ trọng này nhắc nhở chúng ta 

về tín điều quan trọng của Đức Tin Ki tô Giáo là 

“Tôi tin các Thánh cùng thông công.” Lời tuyên 

xưng này thôi thúc trong chúng ta tâm tình biết ơn. 

Bởi vì, chúng ta không là gì cả, nếu không có 

được những người đi trước chúng ta, và cả những 

người đang sống với chúng ta hôm nay. 

 Đức tin bắt đầu từ lòng biết ơn, được 

nuôi dưỡng bởi niềm vui tạ ơn, và hướng chúng ta 

đến hành động tạ ơn không ngừng. Xin cho tháng 

tạ ơn này làm cho cuộc sống chúng ta thêm phong 

phú và hướng tâm hồn chúng ta lên Thiên Chúa, 

Đấng không người kiến tạo chúng ta nên giống 

hình ảnh Ngài.  

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 

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 

TÀI CHÁNH THÁNG 10 NĂM 2018 

 

Ngân quỹ cần thiết hàng tuần:        $5,850.00 

 

Tuần 6&7/10/2018   $4951.00 

 Bảo trì:    $1208.00 

TỔNG THU:                        $6159.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                $309.00 

 

Tuần 13&14/10/2018                $3049.00 

 Bảo trì:    $1050.00 

TỔNG THU:                        $4099.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                 $1751.00 

 

Tuần 20&21/10/2018               $3429.00 

 Bảo trì:    $1049.00 

TỔNG THU:                        $4523.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                 $1327.00 

 

Tuần 27&28/10/2018               $4339.00 

 Bảo trì:    $865.00 

TỔNG THU:                        $5204.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                 $646.00 

 

 

Tiền Lần Hai cho Truyền Giáo Thế Giới $1410.00 

CHURCH BOILER:   $55,300.00 
 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN LÒNG QUẢNG ĐẠI  
CỦA OB & ACE.  

2018 PARISH ROJECT - QUYÊN TIỀN LẦN 

HAI vào Chúa Nhật Chúa Kito Vua, ngày 24-25 

tháng 11, dành cho việc trùng tu ngôi nhà cho các 

Linh Mục.  Xin OB&ACE quảng đại giúp đỡ.   

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 

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.  

CLEAN RĂNG MIỄN PHÍ: Những ai có 
nhu cầu, xin liên lạc ngay với Cô Tracey 

Nguyen (225-505-7480). Địa chỉ: Con-

corde Career College 5100 Poplar Ave. 
Suite132.  Memphis, TN 38117 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO XỨ 2019  

& PHONG THƯ ĐÓNG GÓP HẰNG TUẦN 

đã có sẵn ở cửa ra vào nhà Thờ, xin OB&ACE 

nhận về cho gia đình mình. Nếu đổi địa chỉ thì xin 

vui lòng cho Văn phòng giáo xứ biết.  


