
MASS SCHEDULE 
 

 Tue. to Fri.:  12:00 p.m. English 

Thursday: 7:00pm Spanish 

1st Friday: 7:00pm Vietnamese 

Saturday: 5:00 p.m. English 

Sunday: 8:30 a.m. English 

Sunday: 10:00 a.m. Vietnamese 

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

Sunday:  12:00 p.m.  Spanish 

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ 
 

Thứ Ba - Sáu: 12:00 trưa Anh ngữ 

Thứ Năm 7:00 tối TBN 

Thứ Sáu đầu Tháng 7:pm Việt ngữ 

Thứ Bảy 05:00 chiều Anh ngữ 

Chủ Nhật 08:30 sáng Anh ngữ 

Chủ Nhật 10:00 sáng Việt ngữ 

Giáo lý 11:20 sáng - 12:50 chiều 

Chủ Nhật 12:00 trưa TBN 

Sacred Heart Parish was founded in 

1899, the Church was built in 1922  

& currently staffed by  

THE SOCIETY OF  

THE DIVINE WORD MISSIONARY  
 

Sacred Heart Church 

1324 Jefferson Ave. Memphis, TN 

38104. Ph:(901)726-1891 

 HORARIO DE MISA 
 Martes a Viernes:  

12:00 p.m. en Inglés  

Jueves: 7:00p.m. en Español 

1er Viernes: 7:00p.m. en Vietnamita 

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 

Elaine Hansom   Administrative Assistant (English) 

Esmeralda Magaña               Administrative Assistant (Eng/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 & 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. 

OFFICE HOURS/GIỜ HÀNH CHÁNH/

HORARIO DE OFICINA 

9am - 5:00pm 

Tuesday - Friday 

Martes-Viernes 

Thứ Ba – Thứ Sáu  
 

RECONCILIATION/XƯNG TỘI/

CONFESIONES 

3:30pm-4:30pm 

Saturday-Thứ Bảy-Sábado 

Or by appointment  

Hay gọi lấy hẹn trước 

Llamar para una cita 
 

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 - TBA 

Thánh lễ Đa Văn Hóa  

sẽ được thông báo trong tờ Thông Tin 

Se anunciará horario de misa 
 

BAPTISM/RỬA TỘI/ 

BAUTISMO 

Spanish Baptism Preparation:  

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

Spanish Baptism: 9:30am  

on 4th Saturday 

Eng/Viet Baptism Preparation class: 

9am-11am on 4th Saturday 

English/Vietnamese Baptism:  

On 2nd Sunday Masses 

8:30am & 10:00am 
 

WEDDING/HÔN PHỐI/ 

MATRIMONIO 

Contact parish office 6 months prior 

to the wedding date. 

Xin liên lạc với VP giáo xứ  

6 tháng trước ngày cưới. 

Póngase en contacto con  

la oficina de la parroquia  

6 meses antes  

de la fecha de la boda. 

QUINCEAÑERA 

Póngase en contacto con la oficina 

parroquial 6 meses antes de  

la fecha de quinceñera.  

Hay que tomar clases de preparacion. 

Por favor llame a nuestra officina 

para más información.   

Our website: sacredheartmemphis.org - Email: contactus@sacredheartmemphis.org - phone: Ph:(901)726-1891  
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Sacred Heart Parish  

Iglesia del Sagrado Corazón   

GIÁO XỨ THÁNH TÂM 

Please turn off your cell-phone 

while you are in Church!  - Vui 

lòng tắt điện thoại trong khi ở nhà 

thờ. - ¡Por favor apaga tu teléfono 

celular mientras estás en la Iglesia!  



DONATED & BACK TAXES PAID LAND:  

 With the approval from the Bishop of 

Memphis, our parish has received four (4) lots of 

land adjunct to our back lot through private dona-

tion and back taxes payments. The lot 120 N Clay-

brook is donated by the Kristina Nguyen’s family, 

and the 122, 126 and 130 N. Claybrook of Robert 

Properties are back taxes. The total amount for its 

back taxes and legal fees is $13,319.18.  

 We will also need to install a 340 feet 

iron fence and a swing motor gate to secure the 

property.  The estimate cost for this fencing project 

is 23,000 - 25,000.  

 This property will be very useful for our 

Sunday activities such as youth and catechist pro-

grams. It also helps to provide security for the 

neighborhood and create a friendly environment 

around the parish.  

 We thank you many parishioners who 

have helped to make this happen, especially our 

Spanish volunteer group, who have helped to clear 

the ground, cutting down trees, and grass. Please 

assist our parish on this project as much as you 

can. If you would like to make a donation for the 

cost of this project, please call our parish office or 

let Fr. Simon know.  

 

WORLD MISSION SUNDAY: our parish will 

celebrate Word Mission Sunday on Oct 20, 2019 

with a multicultural mass together at 10:00am. 

After that we will have a potluck together as a 

multicultural community of faith. Please bring 

your best cultural dish to share. Our catechist 

classes will present missionary stories. Please plan 

out your family calendar to join us.  
 

CATECHIST CONFERENCE: our Vietnamese 

c a t e c h i s t 

group had put 

together a 

catechist con-

ference in 

both Viet-

namese and 

English for 

the weekend Sept 13-15, guided by Fr Viet Hung 

Nguyen,  ICM and Mr. Xuan-Hy Le, Phd. It was 

well attended. We thank them for their great sup-

port, dedication and love for our children.  
 

DEACONAL PROGRAM: the Catholic diocese 

of Memphis seeks to begin a bilingual diaconal 

formation program in the fall of 2020. Deacon Bill 

Davis will provide three informational sessions for 

catholic men who are interested in become perma-

nent deacons.  Wives are encouraged to attend. 

Three sessions to choose from.  No registration is 

required.    

 Saturday, Oct. 5, 2019 at St. Benedict High 

School in the media center @ 10:00 a.m. 

 Wednesday, Oct. 9, 2019 at Church of the 

Holy Spirit in the Batson Center @ 6:30 p.m. 

 Saturday, Oct. 26, 2019 at St. Mary Jackson 

in the Lourdes room @ 11:00 a.m. 
 

SACRISTY MADE OVER: Sacristy is a room 

where all the sacred items are kept and a vesting 

room. It has been our intention over 6 years to fix 

our Sacristy; however, we could not find resource 

for it’s renovation. Now it is time to have a made 

over sacristy. Currently, we do not have a sepa-

rated sink for regular wash. We have only one sink 

(Piscina) for the sacred vessels and others. We also 

need cabinets for other sacred items. Anyone who 

would like to donate for this project, please contact 

Fr. Simon for further information.  

Divine Word Missionary:   
If you want to be a Divine Word Mis-

sionary, please call Fr. Adam Mac-

Donald, SVD 847-644-8320 email: 
adamsvd@yahoo.com  

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

co, Polly Taylor, Josephine Bheathy, Ron Nan-

ce, Robert Holes, Mary Lynn Holes, Joyce 
West, Kim Morason, Susie Nguyen, Anne Mes-

sina, Nguyen Ngoc Phuong, Alice Adams, Hoang 

Kim Nguyen, Reggie Glatt, Maria Nguyen, Rosa 
Maria Santos, Minh Nguyen, Truong Mong Thu, Ai 

Vy Nguyen, Maria Madalena Mai Thi Na, Maria Le 

thi Ky Duyen, Mary Lu Johnson  

 “Letting go” attitude is 

often associate with the season of 

fall. Autumn brings abundance of 

fall colors and textures enriching 

our senses and calling us to enjoy 

the beauty of the earth. However, 

the changing of colors and the falling of leaves in 

this season also remind us the very fact of human 

life: changes.  

 How often are we confronted with 

changes in our life? Daily! I still remember the 

days in my novitiate, the motto “Let go and let 

grow!” was so often on our minds and lips. The 

truth is that some changes are easy to make others 

are not. Some changes enable us to be closer to 

God or lead us closer to our goal, others may not.  

 Trees naturally and willingly change 

their leaves after putting on a radiant show of fall 

colors, awaiting for a new life. Is there anything in 

our life that need to let go, in order for a new be-

ginning? Is there anything in our life journey that 

need to detach so that we can be free to love God 

and to grow in our relationship with Jesus?  

 Let it be that this season of fall does not 

only remind us the beauty of the earth, but also the 

challenges it brings. “Unless a grain of wheat falls 

into the earth and dies, it remains alone; but if it 

dies, it bears much fruits.” (Jn 12:24) Let us put on 

ourselves the attitude of “letting go” and of trust-

ing in God’s power and providence; so that the 

will of God becomes more alive in our life. 

PARISH OFFERING ON SEPTEMBER 2019 
 

WEEKLY BUDGET:        $ 5,850.00 

 

SEPTEMBER 1 GENERAL OFFERINGS:  $2764.00 
 MAJOR MAINTENANCE:   $1981.00 
TOTAL:     $4745.00 
 OVER/UNDER BUDGET:   $1105.00 

SEPT. 7&8  GENERAL OFFERINGS:   $4322.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $945.00 
TOTAL:      $5267.00 
 OVER/UNDER BUDGET:                $583.00 

SEPT. 14&15  GENERAL OFFERINGS:   $3712.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $1042.00 
TOTAL:     $4755.00 
 OVER/UNDER BUDGET:  $1095.00 

SEPT. 21&22  GENERAL OFFERINGS:  $3694.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $1020.00 
TOTAL:     $4714.00 
 OVER/UNDER BUDGET:               $1136.00 
SEPT. 28&29  GENERAL OFFERINGS:  $3821.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $1138.00 
TOTAL:     $4959.00 
 OVER/UNDER BUDGET:               $891.00 
 

WE THANK YOU  
FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY! 

PARISH CALENDER OCTOBER  2019 
 

Monday (Sept 30) - Oct. 3: Annual Priest Re-

treat at Queen of Peace. Please keep all priests of 

Memphis Diocese in our prayers.  
 

Saturday 12: Workshop for Catechists and As-

sistants 
 

Sunday Oct 20: World Mission Sunday is a 

multicultural celebration of our parish. Mass is at 

10:00am and festival followed.  
 

Friday (25)- Monday (27): Fr. Simon is on a 

Mission Appeal in Denver CO. 
 

Friday (11/1): All Saints and Saturday (11/2): 

All the Faithful Departed - All Souls 
 

Sunday (11/3): Parish Fall-Festival Sunday 
 

NOTICE: OUR SUNDAY SCHEDULE 
 

8:30-9:30am: English Mass 

8:50-9:50am: Vietnamese Eucharistic Youth 

 Vietnamese Choir practice 

 Viet. Catholic Women meeting 

 Vietnamese Catholic Men meeting 

10:00-11:15am: Vietnamese Mass  

10:00-11:30am: Catechist Classes (Eng/Spa) 

 Spanish Adult formation 

11:30 - 12:00: Spanish Choir practice 

11:40-1:10pm: Catechist Classes (Viet/Eng) 

12:00-1:15pm: Spanish Mass 

1:20 - 2:20 pm: Spanish Youth Activity 

BISHOP ANNUAL APPEAL: It is not HOW MUCH 
we contribute to the Bishop Annual Appeal, but HOW 

THOUGHTFUL we are about the pastoral needs of the 

Diocese. Our parish 2019 goal: $18,000.00. UP-

TODAY our parish has only 59 families,  13.5 % par-

ticipation, and contributed 14,689.00 which reached 

only 81 % of our goal. Please consider participating in 
the Bishop Annual Appeal! We are almost there!  

Current sacristy 

A new plan 



DONACIÓN & IMPUESTOS DE TERRENO:  

 Con la aprobación del Obispo de Memp-

his, nuestra parroquia ha recibido cuatro (4) lotes 

adjuntos a nuestro lote trasero a través de donacio-

nes privadas y pagos de impuestos atrasados. El 

lote 120 N. Claybrook fue donado por la familia de 

Kristina Nguyen, y los lotes 122, 126, 130 N. Clay-

brook de Robert Properties  son de impuestos atra-

sados. El monto total de sus impuestos atrasados y 

honorarios legales es de $13,319.18. 

 También necesitamos instalar un cancel 

de hierro de 340 pies y una puerta de motor girato-

rio para asegurar la propiedad. El costo estimado 

para este proyecto es de 23,000 a 25,000. 

 Este terreno será muy útil pata nuestras 

actividades dominicales, como los programas para 

jóvenes y catequistas. También ayuda a proporcio-

nar seguridad al vecindario y a crear un ambiente 

amigable alrededor de la parroquia.  

 Agradecemos mucho a los feligreses que 

han ayudado a que esto suceda, especialmente 

nuestro grupo de voluntarios hispanos, que han 

ayudado a limpiar el terreno, cortar arboles y el 

pasto. Por favor ayude a nuestra parroquia en este 

proyecto en lo que pueda . Si desea hacer una do-

nación para el costo de este proyecto, llame a nues-

tra oficina parroquial o déjele saber a el P. Simón.  
  

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES: 

Nuestra parroquia celebrara el 

Domingo Mundial de las Misio-

nes el 20 de Octubre del 2019 

con una misa multicultural a las 

10:00am. Después tendremos 

una comida juntos como una comunidad de fe mul-

ticultural. Por favor, traiga su platillo favorito típi-

co para compartir. Nuestras clases de catequistas 

presentaran historias sobre las misiones. Por favor 

anote esta fecha en su calendario y planeé asistir 

con su familia.  
 

PROGRAMA DEACONAL: la diócesis católica 

de Memphis comenzara un programa de formación 

diaconal bilingüe en el otoño del 2020. El diácono 

Bill Davis proporcionará tres sesiones informativas 

para hombres católicos que estén interesados en 

convertirse en diáconos permanentes. Se alienta a 

las esposas a asistir. Habrá tres sesiones para elegir. 

No se requiere registro. 

 Sábado 5 de octubre de 2019 en St. Benedict 

High School en el centro de medios a las 

10:00 a.m. 

 Miércoles 9 de octubre de 2019 en la Iglesia 

del Espíritu Santo en el Batson Center a las 

6:30 p.m. 

 Sábado 26 de octubre de 2019 en St. Mary 

Jackson en la sala de Lourdes a las 11:00 a.m. 
 

RENOVACIÓN DE LA SACRISTÍA: La sacrist-

ía es la habitación donde se guardan todos los obje-

tos sagrados y vestiduras. Ha sido nuestra intención 

durante 6 años arreglar nuestra Sacristía; sin em-

bargo, no pudimos encontrar recursos para su reno-

vación. Ahora es el momento de renovarla. Actual-

mente, no tenemos un lavabo separado. Tenemos 

solo un lavabo para los vasos sagrados. También 

necesitamos armarios para otros artículos sagrados. 

Si usted quiere donar para este proyecto, por favor 

contacte al Padre Simón para más información. 

DETALLES AND CAKES 

(bodas, quinceañeras, bautizos,  

presentaciones y más) 

Paquetes especiales a precios económicos 

Alejandra 901-691-3271  

Si estás 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 SEPTIEMBRE, 2019  
  

PRESUPUESTO SEMANAL:                      $5,850.00 
SEPT. 1, 2019 OFRENDA GENERAL:  $2764.00 

 MANTENIMIENTO:   $1981.00 
TOTAL:     $4745.00 

         

SEPT.  7&8, 2019    OFRENDA GENERAL:         $2764.00 
                                MANTENIMIENTO:             $1981.00 
TOTAL:                                           $4745.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:      -$1105.00 

 

SEPT. 14&15, 2019   OFRENDA GENERAL:       $4322.00 
                               MANTENIMIENTO:               $945.00 
TOTAL:                            $5267.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:      -$583.00 
 

SEPT.  21&22, 2019 OFRENDA GENERAL:       $3712.00 
                             MANTENIMIENTO:               $1042.00 
TOTAL:                                                           $4755.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:    - $1095.00 
  

SEPT.  28&29, 2019 OFRENDA GENERAL:        $3821.00 
                              MANTENIMIENTO:               $1138.00 
TOTAL:                                                            $4959.00 
         ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:     -$891.00  

¡GRACIAS POR SU ADMINISTRACIÓN & 
GENEROSIDAD! 

CALENDARIO PARROQUIAL SEPT. 2019 

 

Lunes (Sept. 30) - Oct. 3: Retiro Anual de Sacerdo-

tes en la casa de retiros Reina de la Paz. Por favor, man-

tengan a todos los sacerdotes de la Diócesis de Memphis 
en sus oraciones. 
 

Domingo Oct. 20: Domingo Mundial de Misiones. 

Tendremos una celebración multicultural en nuestra 

parroquia. La santa misa será a las 10:00am continuando 

con el festival.   
 

Viernes (25) - Lunes (27): El padre Simón estará en 
una Misión en Dever, CO. 
 

Viernes (Nov. 1): Día de Todos los Santos y Sábado 

(Nov. 2) Día de los Fieles Difuntos. 
 

Domingo (Nov. 3): Festival de Otoño de la Parroquia. 

 

AVISO: NUESTRO HORARIO DOMINICAL 

 

8:30-9:30am: Misa en ingles 

8:50-9:50am: Grupo Juvenil Eucarístico Viet. 

 Practica del Coro Vietnamita. 

 Reunión de Mujeres Católicas Viet.  

 Reunión de Hombres Católicos Viet.  

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

10:00-11:30am: Catecismo (Inglés/ español) 

 Formación para Adultos en español 

11:30 - 12:00: Practica del Coro Hispano 

11:40-1:10pm: Catecismo (Vietnamita/inglés) 

12:00-1:15pm: Misa en español 

1:20 - 2:20 pm: Actividad de Jóvenes Hispa-

nos 

LLAMADO ANUAL DEL OBISPO: No se trata de 
CUANTO CONTRIBUIMOS al Llamado Anual del 

Obispo, sino CUANTO TOMAMOS EN CUENTA las 

necesidades pastorales de la Diócesis. Meta del 2019: $ 
18,000.00  

HASTA HOY en nuestra parroquia solo 59 familias han 

participado (13.5% de participación), y contribuido 
14,689.00, lo cual es el 81 % de nuestra meta. Por favor, 

considere participar en este Llamado Anual del Obispo! 

¡Casi lo logramos! 

 La actitud de "dejar ir" a 

menudo se asocia con la temporada 

de otoño. El otoño trae abundancia 

de colores y texturas de otoño que 

enriquecen nuestros sentidos y nos 

llaman a disfrutar de la belleza de la 

tierra. Sin embargo, el cambio de colores y la caída 

de las hojas en esta temporada también nos recuer-

dan el hecho mismo de la vida humana: los cam-

bios. 

 ¿Con qué frecuencia nos enfrentamos a 

cambios en nuestra vida? ¡Diario! Todavía recuer-

do los días en mi noviciado, el lema "¡Déjalo ir y 

déjalo crecer!" era tan frecuente en nuestras mentes 

y labios. La verdad es que algunos cambios son 

fáciles de hacer y otros no. Algunos cambios nos 

permiten estar más cerca de Dios o nos llevan más 

cerca de nuestra meta, otros no. 

 Los árboles cambian sus hojas de forma 

natural y voluntaria después de presentar un es-

pectáculo radiante de colores otoñales, esperando 

una nueva vida. ¿Hay algo en nuestra vida que 

debamos soltar para tener un nuevo comienzo? 

¿Hay algo en nuestro viaje de la vida que necesite 

separarse para que podamos ser libres de amar a 

Dios y crecer en nuestra relación con Jesús? 

 Que esta temporada de otoño no solo nos 

recuerde la belleza de la tierra, sino también los 

desafíos que trae. “En verdad les digo: si el grano 

de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero 

si muere, da mucho fruto". (Jn 12:24). Adoptemos 

la actitud de “dejar ir "y de confiar en el poder y la 

providencia de Dios; para que la voluntad de Dios 

se vuelva más viva en nuestra vida. 

MISA SEMANAL: Todos los jueves tenemos 

Misa y Adoración Eu-

carística a las 7:00 pm. 

Por favor, ven y únete a 

nosotros en la Misa y 

Adoración Eucarística.  

Sacristía actual 

Nuevo plan 



KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO vào Chúa Nhật 

20/10/2019 giáo xứ sẽ có Thánh lễ Đa Văn Hóa lúc 

10:00am và sinh hoạt giáo xứ cùng cơm trưa chung 

tại giáo xứ. Xin mọi gia đình trổ tài nấu ăn, đem 

theo những món ăn mình yêu thích, để cùng chia 

sẽ với anh chị em khác trong ngày Khánh Nhật 

Truyền giáo.  Đây cũng là cơ hội để chúng ta gắn 

bó tình thân trong cộng đoàn giáo xứ. 
 

KHU ĐẤT HIẾN & TRẢ THUẾ:  

 Với sự chuẩn thuận của ĐC địa phận 

Memphis, giáo xứ chúng ta đã nhận được 4 khoảng 

đất nối liền với sân sau của giáo xứ. 120 N. Clay-

brook là phần đất cho nhà thờ của gia đình chị 

Nguyễn Kritina Thuận. 122, 126, và 130 N. Clay-

brook là của ông Robert Properties mà giáo xứ trả 

thuế để có quyền sở hữu.  Để có được các phần đất 

này, gx phải chi trả tổng số là 13,319.18 cho thuế 

nợ của chủ đất và tiền phí văn phòng phẩm. 

 Chúng ta cần phải làm hàng rào khoảng 

350 feet và cổng ra vào để bảo vệ phần đất và sự 

an toàn. Dự phí cho hàng rào và cổng khoảng 24 

đến 25,000. Phần đất này sẽ được dùng cho các 

sinh hoạt vào Chúa Nhật, như sinh hoạt Giáo lý và 

TNTT. Đồng thời cũng sẽ tạo được môi trường 

lành mạnh cho giáo xứ và khu vực.  

 Chúng ta chân thành cám ơn rất nhiều 

người đã giúp chúng ta trong tiến trình đất này, đặc 

biệt nhóm thiện nguyện TBN đã giúp đốn cây, cắt 

cỏ và dọn vệ sinh. Để trang trãi cho chi phí, chúng 

ta cần có bán thức ăn Chúa nhật và xin tiền lần hai. 

Nếu OB&ACE muốn đóng góp cho các phí tổn của 

công trình này, xin vui lòng gọi cho VP giáo xứ 

hay liên lạc với Cha Simon.  
 

KHÓA TĨNH TÂM GIÁO LÝ đã hoàn thành tốt 

đẹp. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa đã gửi đến cho 

gx Cha Việt Hưng và Thầy Hy. Mọi người phấn 

khởi vui mừng 

và mong được 

sớm có khóa 

sau. Giáo xứ 

chân thành 

cám ơn ban 

giáo lý, BCH 

giáo xứ, hội 

Các Bà mẹ Công giáo, hội LMTT, và Đoàn TNTT 

đã hy sinh đóng góp thời gian và sức lực cho cuối 

tuần giáo lý thành công tốt đẹp. Xin Chúa và mẹ 

Maria chúc lành cho giáo xứ chúng ta.   
 

KIỆU ĐỨC MẸ vào Chúa Nhật 13 tháng 10 , 

tháng Mân Côi. Chúng ta sẽ bắt đầu kiệu lúc 9:30 

sáng, tại Vườn Hoa Đức Mẹ. Thánh lễ sẽ bắt đầu 

lúc 10:00 sáng như thường lệ.  
 

KHÓA THẦY SÁU VĨNH VIỄN tại giáo phận sẽ bắt 

đầu vào mùa Thu 2020. Thầy Sáu Bill Davis dự tính 
chương trình gặp gỡ các ứng viên nam muốn trở thành 

Thầy Sáu Vĩnh viễn đến tham dự một trong ba buổi họp 

sau. Các bà vợ cũng được mời tham dự họp với chồng 
mình. Không cần phải ghi danh. 

 Thứ Bảy 5/10/2019 tại trường Trung học Bene-

dicto, ở Media center, lúc 10:00 sáng. 

 Thứ Tư 9/10/2019 tại nhà thờ Holy Spirit, ở phòng 

Batson center, lúc 6:30 chiều. 

 Thứ Bảy 26/10/2019 tại nhà thờ Mary Jackson, tại  

phòng Lourdes, lúc 11:00 sáng. 
Để biết thêm chi tiết cho chương trình này, xin vui lòng 

trực tiếp với LM chánh xứ.  
 

PHÒNG THÁNH (hay còn gọi là phòng áo) là nơi 

cất giử đồ Thánh và là nơi các cha và giúp lễ mặc 

áo chuẩn bị cho Thánh lễ được tốt đẹp trang 

nghiêm. Hiện giờ, nhà thờ chúng ta tương đối ổn 

định với hai phòng cho trẻ em, chổ ngồi cho Ca 

Đoàn, các băng ghế cho giáo dân, và âm thanh 

chung cho nhà thờ. Tuy nhiên, phòng Thánh hiện 

tại rất củ kỉ và lộn xộn, không có chổ rửa tay riêng 

mà dùng chung với bồn rửa chén Thánh (piscina). 

Dưới đây là họa đồ tu bổ cho Phòng Thánh. 

OB&ACE ai có ý dâng cúng giúp đỡ cho công 

trình này, xin vui lòng liên lạc với Cha Thời để biết 

thêm chi tiết.  

 “Tinh thần từ bỏ và tín 

thác” thường được gánh liền với tâm 

tình mùa Thu. Mùa Thu đem lại cho 

chúng ta nhiều cảm giác lạ từ sự 

chuyển đổi khí trời, từ vẻ đẹp của sự 

thay đổi sắc màu và tiếng động của lá rơi. Sự 

chuyển đổi của mùa Thu còn giúp chúng ta nhận ra 

một thực tế hết sức quan trọng của thực tại làm 

người: sự thay đổi. 

 Những thay đổi thường xãy ra cho chúng 

ta không? Có lẽ mỗi ngày! Tôi còn nhớ năm Nhà 

Tập, cha giám tập luộn nhắc nhở chúng tôi mỗi 

ngày rằng: “Hãy từ bỏ mọi sự để được lớn lên.” 

Thật ra từ bỏ không phải dễ dàng. Có những thay 

đỗi đến tự nhiên, nhưng cũng có nhiều thay đổi 

cần nhiều cố gắng của chúng ta. Có những thay 

đổi giúp chúng ta đến gần hơn với Chúa, và có 

những thay đổi lại làm ngược lại.  

 Mùa Thu đến, cây cối tự nhưng thay 

màu đổi lá, làm tăng vẻ đẹp của thiên nhiên và 

đồng thời cũng chết đi những cành lá, để chuẩn bị 

cho một sức sống mới. Có điều gì trong cuộc đời 

bạn cần bỏ đi, chết đi, để chuẩn bị cho một cuộc 

sống mới? Trong hành trình Đức tin của bạn, điều 

gì đang làm cản trở bước chân bạn dấn thân phục 

vụ hơn, yêu thương hơn không?  

 Cầu mong rằng mùa Thu giúp chúng ta 

sống trọng tinh thần từ bỏ và tín thác, để chúng ta 

chết đi cho những tính hư tật xấu, nhường chổ cho 

những điều tốt đẹp được sinh ra và lớn lên trong 

chúng ta. “Nếu hạt lúa mì không bị mục thối đi, thì 

nó sẽ không mọc lên và sinh hoa kết trái.” (Gioan 

12:24). Chúng ta hãy mặc lấy tinh thần “từ bỏ và 

tín thác” tin tưởng vào quyền năng của Chúa và sự 

quan phòng đầy yêu thương của Ngài, để cho ý 

Chúa được thể hiện nơi cuộc đời chúng ta.  

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 

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 

TÀI CHÁNH THÁNG 9 NĂM 2019 

Ngân quỹ cần thiết hàng tuần:        $ 5,850.00 
 

Tuần 1/9/2019   $2764.00 
 Bảo trì:    $1981.00 

TỔNG THU:                           $4745.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                       $1105.00 

Tuần 7&8/9/2019                $4322.00 

 Bảo trì:    $945.00 

TỔNG THU:                           $5267.00 
 Trên/dưới ngân quỹ                      $583.00 

Tuần 14&15/9/2019             $3712.00 
 Bảo trì:    $1042.00 

TỔNG THU:                           $4755.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                      $1095.00 

Tuần 21&22/9/2019               $3694.00 

 Bảo trì:    $1020.00 

TỔNG THU:                           $4714.00 
 Trên/dưới ngân quỹ                      $1136.00 

Tuần 28&29/9/2019               $3821.00 

 Bảo trì:    $1138.00 
TỔNG THU:                           $4959.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                      $891.00 
 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA  

ÔNG BÀ & ANH CHI EM! 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOAT THÁNH 10 
 

Thứ Hai (30/9) - Thứ Năm (3/10): Tĩnh tâm 

Linh Mục giáo phận Memphis.  

Thứ Bảy 12/10: Chương trình Thụ Huấn cho 

Giảng Viên giáo lý. 
 

Chúa Nhật 13/10: Kiệu Đức Mẹ lúc 9:30 am 
 

Chúa Nhật(20/10): Khánh Nhật Truyền Giáo. 

Thánh lễ lúc 10 giờ và tiệc mừng sau thánh lễ.  
 

Thứ Sáu 25/10– Thứ Hai 27/10: Cha Simon đi 

Giảng Truyền giáo tại Denver CO 
 

Thứ Sáu 1/11: Lễ Các Thánh 
 

Thứ Bảy 2/11: Lễ Các Đẳng Linh Hồn 
 

Chúa Nhật 3/11: Lễ Hội Mùa Thu  
 

GHI CHÚ: LỊCH SINH HOẠT CHÚA NHẬT 
 

8:30am - 9:30am: Lễ Anh Ngữ 

8:50am-9:50am: Sinh Hoạt TNTT 

 Ca Đoàn Tập Hát 

 Sinh Hoạt Hội các Bà Mẹ CG 

 Sinh Hoạt Hội LMTT 

10:00am-11:15am: Lễ tiếng Việt 

10:00am-11:30am: Lớp Giáo lý TBN 

 Giáo lý Người Lớn TBN 

11:30am-12:00: Ca Đoàn TBN Tập Hát 

11:40am-1:10pm: Lớp Giáo lý Việt nam 

12:00-1:15pm: Lễ tiếng TBN 

1:20pm-2:20pm: Sinh Hoạt Thiếu nhi TBN 


