
PASTORAL STAFF: 

Fr. Simon Thoi Hoang, SVD              Pastor 

Fr. Stephen Michael, SVD              Associate  

José de Jesus Magaña              Director of Religious Education 

Barbara Morelli               Accountant 

Elaine Hansom               Administrative Assistant (English) 

Javier  Rodriguez               Administrative Assistant (Eng/Spanish) 

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

9:00am - 5:00pm 

Tuesday - Friday 

Martes - Viernes 

Thứ Ba - Thứ Sáu  

We are closed Saturdays - Mondays  
 

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 

Eucharistic 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:  

9:00am -11:00am on 3rd Sat. 

Spanish Baptism: 9:00am  

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 V.P. 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.   
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Sacred Heart Parish  
 

Iglesia del Sagrado Corazón  - GIÁO XỨ THÁNH TÂM 
 

“MAY THE HEART OF JESUS LIVE IN THE HEARTS OF ALL” 

Sacred Heart Parish was founded in 

1899, the Church was built in 1922  

&  

staffed by THE SOCIETY OF  

THE DIVINE WORD MISSIONARY  
 

Sacred Heart Church 

1324 Jefferson Ave. Memphis, TN 

38104. Ph:(901)726-1891 
 

MASS SCHEDULE 
 

 Tue. to Fri.:  12:00pm English 

Friday: 6:00pm Adoration Spanish 

7:00pm Spanish Mass 

8:30pm Vietnamese Mass 

Saturday: 5:00pm English 

Sunday: 8:30am English 

Sunday: 10:00am Vietnamese 

Catechism: 10:00am - 11:30am 

Sunday:  12:00 pm  Spanish 
 

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ 
 

Thứ Ba - Sáu: 12:00 trưa Anh ngữ 

Thứ Sáu 6:00 tối Chầu TBN 

7:00 tối TBN 

8:30 tối 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 
 

HORARIO DE MISA 
 Martes a Viernes:  

12:00pm en Inglés  

Viernes: 6:00pm Adoracion 

7:00pm en Español 

8:30pm Vietnamita 

Sábado: 5:00 pm en Inglés 

Domingo: 8:30am en Inglés 

 Domingo 10:00am en Vietnamita   

Catequesis: 10:00am -11:30am 

Domingo 12:00pm en Español  

Our website: sacredheartmemphis.org - Email: contactus@sacredheartmemphis.org - Phone: (901)726-1891  

“The language that all people understand is that of love.”  St. Joseph Freidemetz, SVD. 



SUMMER MINISTRY: our community will 

welcome 4 

student reli-

gious sisters from Divine Word College this sum-

mer.  They will be with during two summer 

months of June and July, teaching Vietnamese and 

catechism. 
 

CATECHISM WORKSHOP for Vietnamese 

Catechists and assistants will be in Houston, TX on 

the weekend of June 18-20. All Vietnamese Cate-

chists and assistants are invited to participate. 
  

SUMMER BIBLE SCHOOL (VBS) is scheduled 

for the last week of July (26-30). Please sign up for 

our children in advance. Further question, please 

contact parish office.  
 

ANNUAL BISHOP APPEAL:  our parish anual 

bishop appeal of 2021 is $18,000.00. LAST YEAR 

2020, we achieved 82% of our goal and ONLY 

14% participation. We hope that this year we 

would achieve 100% of our goal and 50% of parti-

cipation. Please notice that you can bring our con-

tribution envelope for the anual Bishop Appeal to 

place it in our Sunday collection baskets.  
 

NEW ASSIGNMENTS: by the end of June 2021, 

Frs. Simon Hoang, SVD and Stephen Michael, 

SVD will finish their ministries at Sacred Heart 

and they will be move onto new different minis-

tries.  Fr. Stephen will be assigned at Mother of 

Mercy Parish in Asbury Park, New Jersey, and Fr. 

Simon will be assigned at Divine Word College, in 

Epworth, Iowa.  We thank you Fr. Simon for his 9 

years and Fr. Stephen for his over one year at Sa-

cred Heart Parish. Please keep them in our prayers.  
 

FR. BRANDON NGUYEN, SVD will be as-

signed as pastor of Sacred Heart Parish. He will 

arrive in Memphis at the end of June. Fr. Nguyen 

is a Divine Word Missionary, has been 22 years of 

priesthood, and has different missionary experi-

ences: 10 years in Ecuador, last 9 years as formator 

in Divine Word Theologate in Chicago, and the 

last year of Spanish ministry at New Jersey. Un-

doubtedly, he will bring tremendous pastoral and 

administrative experiences to enrich our multicul-

tural community of Sacred Heart. Please keep him 

in our prayers as he makes his transitional time to 

us. Further information will be posted.  

HAPPY MOTHER’D DAY to all mothers and 

grandmothers, biological and spiritual ones. May 

this especial day bring you a great joy and inner 

peace. Happy Mother’s Day!  
 

A/C UNITS were installed in “crying rooms” for 

these summer months. With air condition, the room 

is available for children. The total cost of this pro-

ject is 11,500.00. Any one would like to help with 

this project, please issue check memo: A/C units. 

Thank you for your generosity.  
 

MAKING ROOM at the entrance of the Church: 

We canceled the two old wooden doors of the bell 

tower because they have been broken. The wood 

was rotten because it has not been used and re-

paired for a long time. These doors do not close 

well to prevent people from entering the church.  

Closing these doors, we create a room to display 

historical material of the church and Sacred Heart 

community. Thank you all who have helped us 

with this project.  

LET US PRAY FOR THE SICK:  
Alice Adams, Josephine Bheathy, 

Maria Le thi Ky Duyen, Georgia Fus-

co, Reggie Glatt, Mary Lynn Holes, 

Robert Holes, Mary Lu Johnson, Anne 

Messina, Paula Miller, Kim Morason, 

Ron Nance, Hoang Kim Nguyen, Jada Nguyen,  

Maria Nguyen, Minh Nguyen, Susie Nguyen, 

Maria Sales, Rosa Maria Santos,  Kenneth Sim-

mons, Polly Taylor, Joyce West 

“Go, therefore, and make disciples to 

all nations” (Mt. 28: 18-20). This 

Easter message is to all of the bap-

tized faithful. The Risen Lord before 

his ascension has given the disciples 

this mission; and yet today He in-

vites us to do the same.   

 The Catechism of the Catholic Church 

teaches us that “in her whole being and in all her 

members, the Church is sent to announce, bear 

witness, make present, and spread the mystery of 

the communion of the Holy Trinity.” CCC#738. 

 As members of this mystical body and 

disciples of Jesus, we carry in our lives this mis-

sion of Jesus. How do we go about it depends on 

our individual vocation and commitment that each 

one has. Obviously our mission takes different 

shapes and forms but it shares the same focus. 

 The questions each of us need to ask 

ourselves everyday perhaps: “What am I to do 

today to share God’s loving presence to others?” 

“How am I sharing the mercy of God to those are 

in despair?” “How am I to do in sharing my joy of 

living the gospel in this world?  

 In our daily activities, we must ponder 

the way to accomplice this mission. Do not let a 

day go by without an attempt to share your re-

sponse to Jesus’ invitation. Let our light shines 

forth as we share the good news of resurrection.  

SACRED HEART CENTENARY: 
(Oct. 1922 - Oct. 2022):  

“The parish of the Sacred Heart of Jesus was organized 
on August 19, 1899. The cornerstone was laid for the first 

building on March 10, 1901. The lower part of the build-

ing was opened for the school purposes, and the Sisters of 
Charity of Nazareth were placed in charge. 

 In 1911, it was seen that the entire building 

would soon be needed for school purposes, and so the 
pastor began a subscription to erect the church at the 

northwest corner of Jefferson Avenue and North Cleve-

land Street.  
 On May 18, 1913 the first mass was offered in 

the crypt. The completion of the building was hampered 
by World War I. However, the church was completed and 

the first solemn high Mass was offered on Sunday Octo-

ber 1, 1922.” (Historical Moment)  

 Thus, we are looking for volunteers to help us 

with organizing this centenarian celebration.  
 

 VOLUNTEERS NEEDED 
1. Research information and write/edit a history of 

Sacred Heart church and its community  

2. Helping with preoperational projects include inner 

and outer of the church building 
3. Photographers and editors for parish directory books 

and information hamlets    

4. Internet/website IT to assist parish with PR and 
marketing  

5. Join in the organizing committee.  

Please contact our parish office, or directly let Fr. Simon 
know if you are willing to participate in the organizing 

committee.  

PARISH CALENDER MAY 2021 
 

May 2: Fifth Sunday of Easter 
 

May 9: Sixth Sunday of Easter 
 

May 13: The Ascension of the Lord 
 

May 16: Seventh Sunday of Easter 
  

May 23: Pentecost Sunday 
 

FIRST HOLY COMMUNION 

 First Reconciliation: Saturday: May 22 

(9:00am-1:00pm)  

 First Holy Communion: Sunday: June 6 

(during Sunday Mass)  
 

CONFIRMATIONS 

 Confirmation Retreat: Friday: April 9 

(4:30pm-9:30pm)  

 Confirmation: 2 Saturdays: June 26 and Oct. 

2 (4:00pm-7:30pm)  

PARISH OFFERING ON APRIL 2021 
WEEKLY BUDGET:      $  5,850.00 
APRIL 4 GENERAL OFFERINGS:   $  8,709.00 
 HOLY DAY OFFERING: $       30.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $  2,556.00 
 OTHER MISC./DONATIONS: $   206  .00 
TOTAL:    $ 11,501.00 

APRIL 11 GENERAL OFFERINGS:  $  4,971.00 
 HOLY DAY ENVELOPES: $       50.00 
 MAJOR MAINTENANCE: $  1,415.00 
 OTHER MISC./DONATIONS: $     648.00 
TOTAL:     $  7,048.00 

APRIL 18 GENERAL OFFERINGS: $  4,050.00 
 HOLY DAY ENVELOPES: $         2.00 
 MAJOR MAINTENANCE: $     738.00 
 OTHER MISC./DONATIONS: $         0.00 
TOTAL:    $  4,790.00 

APRIL 25 GENERAL OFFERINGS:  $  6,176.00 
 HOLY DAY ENVELOPES $       60.00 
 MAJOR MAINTENANCE: $  2,880.00 
 OTHER MISC./DONATIONS: $    674 .00 
TOTAL OFFERING OF THIS MONTH: $  9,790.00 

EASTER FLOWER DONATIONS:  $  1,510.00 
DONATIONS FOR POOR CLARE NUN 
IN GUATEMALA   $    350 .00 
CRS RICE BOWLS   $  2,351.00 
 

TOTAL OFFERTORY AND GENERAL 
MAINETNACE FOR THE MONTH:      $ 33,165.00 
EXPENSE MONTHLY REQUIREMENT:  $ 23,400.00 
OVER FOR THIS MONTH:  $   9,765.00 

WE THANK YOU  
FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY! 

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  



ADMINISTRACIÓN: Nuestra parroquia continúa expe-
rimentando dificultades financieras mientras esta pande-

mia continúa. La contribución dominical es tan baja como 

60-70% de la regular. Pedimos sus oraciones y generosi-
dad para ayudar a nuestra comunidad en este momento de 

dificultad. 

 Quisiéramos alentarlos para los que puedan, 

aumenten un poco más, para así poder ayudar a cubrir a 

los que no pueden contribuir. Para aquellos que hacen una 
contribución semanal en efectivo, guárdelos en sus sobres 

de contribución semanal hasta que pueda dejarlos en la 

oficina parroquial. 
 Le agradecemos mucho su amor y apoyo a 

nuestra comunidad. 
 

MINISTERIO DE VERANO: nuestra comunidad dará 

la bienvenida a 4 hermanas religiosas estudiantes de Di-

vine Word College este verano. Estarán  durante dos 

meses de verano, junio y julio, enseñando vietnamita y 

catecismo. 

La ES-

CUELA 

BÍBLICA DE VERANO (VBS) está programada para la 

última semana de julio (26-30). Regístre a los niños con 

anticipación. Si tiene más preguntas, comuníquesé con la 

oficina parroquial. 

APELACIÓN ANUAL DEL OBISPO: nuestra ape-

lación anual del obispo parroquial del 2021 es de $ 

18,000.00. EL AÑO PASADO 2020, logramos el 82% de 

nuestra meta y SOLO el 14% de participación. Esperamos 

que este año logremos el 100% de nuestra meta y el 50% 

de participación. Tenga en cuenta que puede traer el sobre 

de contribución para la Campaña del Obispo annual y 

colocarlo en nuestras canastas de colecta dominical. 
 

NUEVAS ASIGNACIONES: a finales de junio de 2021, 

los PP. Simon Hoang, SVD y Stephen Michael, SVD 

terminarán sus ministerios en el Sagrado Corazón y ten-

drán nuevos ministerios . P. Stephen será asignado a la 

parroquia Mother of Mercy en Asbury Park, Nueva Jer-

sey, y el P. Simon será asignado en Divine Word College, 

en Epworth, Iowa. Te damos las gracias p. Simon por sus 

9 años y el P. Stephen por su más de un año en la parro-

quia del Sagrado Corazón. Manténgalos en sus oraciones. 
 

FR. BRANDON NGUYEN, SVD será asignado como 

párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón. Llegará a 

Memphis a finales de junio. P. Nguyen es Misionero del 

Verbo Divino, tiene 22 años de sacerdocio y tiene difer-

entes experiencias misioneras: 10 años en Ecuador, los 

últimos 9 años como formador en el Teologado del Verbo 

Divino en Chicago, y el último año de ministerio en 

español en Nueva Jersey. Sin duda, traerá tremendas 

experiencias pastorales y administrativas para enriquecer 

nuestra comunidad multicultural del Sagrado Corazón. 

Por favor, manténgalo en sus oraciones mientras hace su 

tiempo de transición hacia nosotros. Se publicará más 

información. 
 

FELIZ DÍA DE LA MADRE a 

todas las madres y abuelas, biológi-

cas y espirituales. Que este día tan 

especial les traiga una gran alegría y 

paz interior. ¡Feliz día de la madre! 
 

Se instalaron UNIDADES A / C en “salas de 

llanto” para estos meses de verano. Con aire 

acondicionado, la habitación está disponible para 

niños. El costo total de este proyecto es de 

11,500.00. Cualquiera que desee ayudar con este 

proyecto, emita un memorando de verificación: 

Unidades de aire acondicionado. Gracias por tu 

generosidad. 
 

HACIENDO HABITACIÓN en la entrada de la 

Iglesia: Anulamos las dos viejas puertas de madera 

del campanario porque se han roto. La madera se 

descompuso porque no se ha utilizado y reparado 

durante mucho tiempo. Estas puertas no cierran 

bien y para evitar que la gente entre a la iglesia. 

Creamos una sala para mostrar material histórico 

de la iglesia y la comunidad del Sagrado Corazón. 

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) 

CALENDARIO PARROQUIAL DE MAYO 2021 
 

Mayo 2: Quinto domingo de Pascua. 

Mayo 9: Sexto Domingo de Pascua. 

Mayo  13: Ascensión del Señor 

Mayo 16: Séptimo Domingo de Pascua 

Mayo 23: Domingo de Pentecostés 
 

PRIMERAS COMUNIONES: 

Primera Reconciliación: sábado 22 de mayo 

(9:00 a.m. a 1:00 p.m.) 

Primera Comunion: Domingo Junio 6 

(durante la misa) 
 

CONFIRMACIONES: 

Retiro de confirmación: viernes 9 de abril  

(4:30 pm a 9:30 pm) 

Confirmación: 2 sábados: 26 de junio y 2 de 

octubre (4:00 PM.-7:30 PM.) 

“Id, pues, y haced discípulos a 

todas las naciones” (Mt. 28: 18

-20). Este mensaje pascual es 

para todos los fieles bauti-

zados. El Señor Resucitado 

antes de su ascensión ha dado a 

los discípulos esta misión; y, 

sin embargo, hoy nos invita a 

hacer lo mismo. 

El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que 

“en todo su ser y en todos sus miembros, la Iglesia 

es enviada para anunciar, testimoniar, hacer presente 

y difundir el misterio de la comunión de la 

Santísima Trinidad”. CCC # 738. 

 Como miembros de este cuerpo místico y 

discípulos de Jesús, llevamos en nuestras vidas esta 

misión de Jesús. Cómo lo hagamos dependerá de la 

vocación individual y del compromiso que cada uno 

tenga. Obviamente, nuestra misión toma diferentes 

formas, pero comparte el mismo enfoque. 

 Las preguntas que cada uno de nosotros 

debemos hacernos todos los días, tal vez: "¿Qué voy 

a hacer hoy para compartir la presencia amorosa de 

Dios con los demás?" "¿Cómo estoy compartiendo 

la misericordia de Dios con aquellos que están 

desesperados?" “¿Cómo voy a hacer para compartir 

mi gozo de vivir el Evangelio en este mundo? 

 En nuestras actividades diarias, debemos 

reflexionar sobre la forma de ser cómplice de esta 

misión. No dejes pasar un día sin intentar compartir 

tu respuesta a la invitación de Jesús. Dejemos que 

nuestra luz brille mientras compartimos las buenas 

nuevas de la resurrección! Aleluya. 

CENTENARIO DEL SAGRADO CORAZÓN: 
(Octubre de 1922 - octubre de 2022): 
 

“La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús se organizó 

el 19 de agosto de 1899. La piedra angular se colocó para 

el primer edificio el 10 de marzo de 1901. La parte infe-
rior del edificio se abrió para fines escolares, y las Herma-

nas de la Caridad de Nazaret se pusieron a cargo. 

 En 1911, se vio que pronto se necesitaría todo 
el edificio para la escuela, por lo que el pastor comenzó la 

iniciativa para erigir la iglesia en la esquina noroeste de la 

avenida Jefferson y la calle North Cleveland. El 18 de 
mayo de 1913 se ofreció la primera misa en la cripta. La 

finalización del edificio fue obstaculizada por la Primera 

Guerra Mundial. Sin embargo, la iglesia se completó y la 
primera misa solemne se ofreció el domingo 1 de octubre 

de 1922 ". (Momento histórico) 

 Por lo tanto, estamos buscando voluntarios 
para ayudarnos a organizar esta celebración centenaria. 
 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA: 

1.  Investigar información y escribir / editar una historia 

de la iglesia del Sagrado Corazón y su comunidad 
2.  Ayudar con proyectos preoperacionales incluyen el 

interior y el exterior del edificio de la iglesia. 

3.  Fotógrafos y editores de libros de directorios parroqui-
ales y caseríos de información 

3.  TI en Internet / sitio web para ayudar a la parroquia 
con las relaciones públicas y el marketing. 

4.  Únete al comité organizador. 

Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina parro-
quial o dejele saber directamente al P. Simon, si estás 

dispuesto a participar en el comité organizador. 

PARISH OFFERING ON APRIL 2021 
 

WEEKLY BUDGET:      $  5,850.00 
APRIL 4 GENERAL OFFERINGS:   $  8,709.00 
 HOLY DAY OFFERING: $       30.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $  2,556.00 
 OTHER MISC./DONATIONS: $   206  .00 
TOTAL:    $ 11,501.00 

APRIL 11 GENERAL OFFERINGS:  $  4,971.00 
 HOLY DAY ENVELOPES: $       50.00 
 MAJOR MAINTENANCE: $  1,415.00 
 OTHER MISC./DONATIONS: $     648.00 
TOTAL:     $  7,048.00 

APRIL 18 GENERAL OFFERINGS: $  4,050.00 
 HOLY DAY ENVELOPES: $         2.00 
 MAJOR MAINTENANCE: $     738.00 
 OTHER MISC./DONATIONS: $         0.00 
TOTAL:    $  4,790.00 

APRIL 25 GENERAL OFFERINGS:  $  6,176.00 
 HOLY DAY ENVELOPES $       60.00 
 MAJOR MAINTENANCE: $  2,880.00 
 OTHER MISC./DONATIONS: $    674 .00 
TOTAL OFFERING OF THIS MONTH: $  9,790.00 

 
EASTER FLOWER DONATIONS:  $  1,510.00 
DONATIONS FOR POOR CLARE NUN 
IN GUATEMALA   $    350 .00 
CRS RICE BOWLS   $  2,351.00 
 

TOTAL OFFERTORY AND GENERAL 
MAINETNACE FOR THE MONTH:      $ 33,165.00 
EXPENSE MONTHLY REQUIREMENT:  $ 23,400.00 
OVER FOR THIS MONTH:  $   9,765.00 

 
WE THANK YOU  

FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY! 



 

MỤC VỤ MÙA HÈ: Hè năm nay chúng ta sẽ có 4 

Sơ du học sinh từ Dòng Ngôi Lời về giúp giáo lý 

và việt ngữ cho hai tháng 6 và 7 mùa Hè.  

Quý sơ gồm có:  

 Sơ Trần Thu Phương, LHC, Sơ Y Dương 

IMM, Sơ Phạm thị Thoa, OP và Sơ Tuyết, LHC. 

Chương trình Giáo lý Việt Ngữ bắt đầu từ  thứ Ba 

1 tháng 6 

và kết thúc 

ngày Chúa nhật 1 tháng 8, 2021. Xin ACE lưu ý 

ghi danh cho con cái mình. 
  

ANNUAL BISHOP APPEAL: mục tiêu năm nay 

2021 của giáo xứ là $18,000.00. Năm ngoái 2020, 

chúng ta chỉ đạt 82% và chỉ có 14% giáo dân đóng 

góp. Hy vọng năm nay 2021 chúng ta sẽ đạt 100% 

với ít nhất là 50% gia đình đóng góp. Xin OB & 

ACE tùy theo khả năng của mình đóng góp giúp 

giáo phận. ACE có thể đem thư đóng góp bỏ và giỏ 

tiển mỗi Chúa Nhật.  
 

BAN CHẤP HÀNH CĐCGVN tại giáo xứ Thánh 

tâm sẽ mãn nhiệm kỳ 3 năm vào cuối tháng 6 năm 

2021. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa về những 

hồng ân Ngài ban cho giáo xứ qua công việc mục 

vụ đắc lực và tinh thần dấn thân của BCH trong 

các năm qua. Xin OB&ACE cầu nguyện xin Chúa 

Thánh Thần ban ơn soi sáng trợ giúp để chúng ta 

có được một BCH mới cho nhiệm kỳ 7/2021-

7/2024. Giáo xứ kêu gọi hết những ai có tinh thần 

trách nhiệm và thiện chí phục vụ trong BMVCĐ, 

xin vui lòng liên lạc trực tiếp với LM quản xứ.  
 

BÀI SAI MỚI: Cuối tháng 6 là Cha Simon và 

Stephen sẽ hoàn thành công việc mục vụ tại giáo 

xứ Thánh Tâm. Cha Stephen sẽ chuyển qua làm 

việc tại giáo xứ Mother of Mercy, ở New Jersey, 

Cha Simon sẽ làm việc tại Đại chủng viện Ngôi lời 

ở Iowa. Cha Simon sẽ ở lại giáo xứ hết tháng 7 để 

giúp Cha Hiệp trong thời gian chuyển tiếp. Chúng 

ta chân thành cám ơn hai Cha đã phục vụ giáo xứ 

trong thời gian qua và cầu nguyện cho các Cha 

trong thời gian chuyển tiếp này.  
 

CHA BRANDON NGUYỄN HIỆP, SVD sẽ về 

nhận xứ Thánh Tâm vào đầu cuối tháng Sáu thay 

Cha Simon. Cha Hiệp là Linh Mục Truyền Giáo 

Dòng Ngôi Lời. Ngài đã có kinh nghiệm của 22 

năm linh mục. Ngài đã hoạt động truyền giáo trong 

nhiều lãnh vực khác nhau:10 năm tại Ecuador, 10 

năm làm mục vụ tại Đại Chủng Viện ở Chicago, và 

thời gian gần đây giúp xứ cho cộng đoàn TBN tại 

New Jersey. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho 

ngài trong thời gian chuyển tiếp này. Đồng thời 

cùng giúp Ban HDMV cộng đoàn chào đón và 

cộng tác với Cha.  
 

NGÀY HIỀN MẪU vào Chúa Nhật 9/5. Cộng 

đoàn chúng ta sẽ mừng ngày Hiền Mẫu với việc 

kiệu và dâng hoa cho Đức Mẹ trong tháng Hoa. 

Đồng thời cầu nguyện cho các bà, các mẹ, và các 

mẹ thiêng liêng trong CN Mother’s Day. Nguyện 

xin Chúa ban muôn ơn lành cho các bà Mẹ trong 

giáo xứ chúng ta.  
 

PHÒNG TRẺ EM: Chúng ta đã hoàn tất việc đặt 

máy lạnh cho hai phòng trẻ em. Để các bà mẹ và 

trẻ em nhỏ được thoải mái trong khi tham dự 

Thánh Lễ. Xin người lớn không dùng phòng này, 

chỉ để dành riêng cho các bà mẹ có con nhỏ. Công 

trình này tốn 11,500.00. ACE nào muốn đóng góp 

cộng tác giúp giáo xứ thì xin ghi trong check: máy 

lạnh/ Crying room’s AC. 
 

PHÒNG LƯU NIỆM: chúng ta đang thực hiện 

phòng lưu niệm tại cửa ra vào Nhà thờ. Các cửa gỗ 

ngày đã mục nát vì không dùng đến trong một thời 

gian quá dài, do đó chúng ta phải tháo gở và xây 

tường đóng lại, để tránh tình trạng nguy hiểm. 

Chân thành cám ơn các mạnh thường quân đã giúp 

đỡ giáo xứ cho công trình này.  Mọi chi tiết sẽ 

thông báo thêm trong tờ thông tin tháng tới.  
 

HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ: một số anh chỉ em 

giảng viên giáo lý sẽ tham gia khóa học giáo lý 

mùa hè tại Houston TX. Xin quý vị hiệp ý cầu 

nguyện cho ACE giảng viên.  

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: 

 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 

Ban Giáo lý:  

 Nguyễn thị Trầm (901)338-9144 

Đoàn TNTT Thánh Tâm: 

 Đoàn Trưởng Dương Bảo (901) 335-7036 

Ca Đoàn Thánh Gia: 

 Nguyễn Dzung (901) 292-0509 

Ca Đoàn Cecilia: 

 Nguyễn P. Duy (901)552-1700 

“Chính vì thế, các con hãy ra đi 

làm cho muôn dân trở nên môn 

đệ Thầy.” (Mt. 28:18-20).  Đây 

là sứ điệp Tin Mừng Phục Sinh 

dành cho hết những ai đã lãnh 

nhận bí tích Rửu tội. Chúa Ki tô 

Phục Sinh trước khi về trời đã 

để lại cho các môn đệ sứ mạng 

này, và ngài tiếp tục mời gọi chúng ta tiếp tục thi 

hành.  

 Giáo lý Công giáo dạy rằng: “Toàn thể 

giáo hội và nhờ qua các thành viên của giáo hội, 

được mời gọi để loan báo Tin Mừng, làm chứng 

tá, giới thiệu, và loan báo mầu nhiệm hiệp nhất của 

Chúa Ba Ngôi.” (GLCG #738) 

 Là một thành phần của Nhiệm Thể Chúa 

Kitô, tất cả tín hữu mang trong cuộc đời mình sứ 

mạng của Chúa Kitô. Làm cách nào để chúng ta 

hoàn tất được sứ mạng này tùy thuộc vào ơn gọi và 

sự dấn thân của từng cá nhân. Sứ mạng này bao 

gồm nhiều khía cạnh và hình thức khác nhau, tuy 

nhiên tất cả đều hướng tới một mục đích duy nhất. 

Đó là loan báo Tin Mừng cứu độ. 

 Câu hỏi cần được đặt ra cho mỗi người: 

“Tôi cần làm gì để chia sẽ tình thương và sự hiện 

diện của Thiên Chúa cho người khác?” “Làm thế 

nào để tôi chia sẽ lòng nhân từ của Chúa cho 

những ai đang sống xa Chúa? “Tôi cần làm gì để 

chia sẻ niềm vui sống đạo cho anh chị em mình?”  

 Mỗi ngày, chúng ta cần tìm cách để thực 

thi nguyện vọng và sứ mạng này mà Chúa Kitô 

trao phó. Đừng để một ngày qua đi mà chúng ta 

không quan tâm đến sứ mạng chúng ta lãnh nhận. 

Nguyện xin Chúa cho ánh sáng Đức tin vào Chúa 

Kitô Phục của chúng con được bừng sáng.  

KỶ NIỆM LỊCH SỬ: giáo xứ Thánh Tâm được thành 
lập vào ngày 19 tháng 8 năm 1899. Linh Mục quản xứ 

đầu tiên là Cha Patrick Mahony, một LM trẻ với hai tuổi 

đời linh mục. Sau Thế Chiến thứ nhất, vào ngày 22 tháng 
9 năm 1922, Thánh đường Thánh Tâm được xây dựng tại 

góc đường Cleveland và Jefferson. Giáo xứ chúng ta sẽ 

mừng kỷ niệm 100 năm vào tháng 9 năm 2022.  Đây là 
một biến có rất quan trọng cho giáo xứ chúng ta. Xin quý 

vị đóng góp ý kiến để chúng ta cùng mừng kỉ niệm quan 

trọng này của giáo xứ.  
 

CẦN THIỆN NGUYỆN VIÊN 

1. Tìm kiếm thông tin và hình ảnh về giáo xứ, viết bài 

về lịch sữ giáo xứ, nhất là lịch sử cộng đoàn Việt 

Nam ở giáo xứ Thánh tâm. 
2. Giúp cho các chương trình chuẩn bị, trong và ngoài 

nhà thờ. 

3. Chụp hình và dọn Kỹ Yếu 100 cho giáo xứ, cũng 
nhưng hình các gia đình thành viên. 

4. Giúp trang mạng giáo xứ và thông tin mạng cho 

biến cố quan trọng này. 
5. Tham gia vào các nhóm tổ chức: Trang trí, ẩm 

thực, tiếp tân... 

Xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với LM chính xứ để 
biết thêm chi tiếp và cùng cọng tác với giáo xứ trong 

biến cố quan trọng này. 

PARISH CALENDER MAY 2021 
 

May 2: Chúa Nhật V Phục Sinh 
 

May 9: Chúa Nhật VI Phục Sinh 
 

May 13: Lễ Chúa Thăng Thiên 
 

May 16: Chúa Nhật VI Lễ Thăng Thiên 
  

May 23: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống 
 

FIRST HOLY COMMUNION 

 Xưng Tội Lần Đầu: Thứ Bảy:  22/5 (9:00am

-1:00pm)  

 Rước Lễ Lần Đầu Sunday 6/6 (Trong Các 

thánh Lễ CN)  

CONFIRMATIONS 

 Thêm Sức: 2 thứ Bảy: 26/6 and 2/10 

(4:00pm-7:30pm)  

PARISH OFFERING ON APRIL 2021 
WEEKLY BUDGET:      $  5,850.00 
APRIL 4 GENERAL OFFERINGS:   $  8,709.00 
 HOLY DAY OFFERING: $       30.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $  2,556.00 
 OTHER MISC./DONATIONS: $   206  .00 
TOTAL:    $ 11,501.00 

APRIL 11 GENERAL OFFERINGS:  $  4,971.00 
 HOLY DAY ENVELOPES: $       50.00 
 MAJOR MAINTENANCE: $  1,415.00 
 OTHER MISC./DONATIONS: $     648.00 
TOTAL:     $  7,048.00 

APRIL 18 GENERAL OFFERINGS: $  4,050.00 
 HOLY DAY ENVELOPES: $         2.00 
 MAJOR MAINTENANCE: $     738.00 
 OTHER MISC./DONATIONS: $         0.00 
TOTAL:    $  4,790.00 

APRIL 25 GENERAL OFFERINGS:  $  6,176.00 
 HOLY DAY ENVELOPES $       60.00 
 MAJOR MAINTENANCE: $  2,880.00 
 OTHER MISC./DONATIONS: $    674 .00 
TOTAL OFFERING OF THIS MONTH: $  9,790.00 

 

EASTER FLOWER DONATIONS:  $  1,510.00 
DONATIONS FOR POOR CLARE NUN 
IN GUATEMALA   $    350 .00 
CRS RICE BOWLS   $  2,351.00 
 

TOTAL OFFERTORY AND GENERAL 
MAINETNACE FOR THE MONTH:      $ 33,165.00 
EXPENSE MONTHLY REQUIREMENT:  $ 23,400.00 
OVER FOR THIS MONTH:  $   9,765.00 
 

WE THANK YOU  
FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY! 


