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1324 Jefferson Ave.
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GIÁO XỨ THÁNH TÂM
“May the HEART of JESUS live in the hearts of all.”
St. Arnold Janssen

PASTORAL STAFF:
Fr. Simon Thoi Hoang, SVD
Pastor
Fr. Raymond Asagdem Akumbilim, SVD
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José de Jesus Magaña
Director of Religious Education
Barbara Morelli
Accountant
Sr. Skolastika Wea, SSpS
Administrative Assistant
Elaine Hansom
Administrative Assistant (English)
Esmeralda Magaña
Administrative Assistant (English/Spanish)

RECONCILIATION/XƯNG TỘI/
CONFESIONES
3:30pm-4:30pm
Saturday-Thứ Bảy-Sábado
Or by appointment
Hay gọi lấy hẹn trước
Llamar para una cita

PARISH FINANCIAL COUNCIL:

EUCHARISTIC ADORATION
Thursday: Spanish Mass:7:00pm
Spanish Eu. Adoration: 8:00pm

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 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.

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
Giáo lý 11:20 sáng - 12:50 chiều
Chủ Nhật 12:00 trưa. Tiếng TBN

OFFICE HOURS/GIỜ HÀNH CHÁNH/
HORARIO DE OFICINA
9am - 5:00pm
Tue-Fri/Martes-Viernes/
Thứ Ba-thứ Sáu

HORARIO DE MISA

MASS SCHEDULE

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: 10:00a.m.-11:30a.m.
Domingo 12:00 p.m. en Español

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: 10:00a.m - 11:30a.m.
Sunday: 12:00 p.m. Spanish

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
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 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.

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

SPECIAL PARISH LENTEN CALENDER 2019
Ash Wednesday: March 6
 12:00 English/Vietnamese mass
 7:00pm Vietnamese/Spanish mass
Stations of the Holy Cross
 Every Friday, 7:00pm (Eng/Spa/Viet)
Parish Lenten Reconciliation (Penance Service):
 Every Friday, 7:00-8:00pm(Eng/Spa/Viet)
Vietnamese Youth Lenten Retreat:
 Friday, Mar. 22, 6:00pm to 12pm Sunday, Mar 24
Lenten Lock-in retreat
Parish Lenten Retreats
 Spanish: Friday - March 15 & Saturday March
16, 7:00pm-9:00pm with confession
 Vietnamese: Friday - March 22 & Saturday
March 23, 7:00pm-9:00pm with confession
 English: Saturday March 30, 6:00pm-8:00pm
Annual Church Cleaning:
 Saturday, April 13, 9:00am-12:00pm

LENTEN PARISH EVENTS:
 Lenten Retreat every year we try to provide
Lenten retreats at our parish so that all parishioners can participate, especially all our parish ministers. It is impossible to choose dates
that all can be able to attend. Therefore,
please be mindful of these events and try your
best to make time for you and your family.
 Confession during Lent, confession is available every Friday after the Stations of the Holy
Cross, please make use of this time and do not
wait until last moment.
 Church Annual Cleaning is a communal service that can be beneficial for individuals and
family. Please make this service as an important part of your Lenten journey.
RENOVATION OF PRIESTS’ RESIDENT:
Purposes for this house renovation: to create a
private resident for priests and to free the rectory
for parish offices and catechist Sunday classes.
Available Finance for the renovation from:
 Mckinney’s living will:
32,725.00
[71,413.24 - 38,688.19 (purchase of the house,
taxes, and alley closure free)]
 Last maintenance project:
22,205.00
 Christmas gifts 2017 & 2018:
8,216.00
 Second collections since last August 2018 till
present:
9,610.00
Total:
$72,756.00
First phase: we have completed the fir st phase
of renovation: renovation permits, framing, roof,
windows/doors, brick work, and level up the floor.
We received a great amount of donated works
from Ramiro Trejo and his workers. Total costs of
labors and materials so far: $39,205.26
Second phase: plumbing, electr icity, gas line,
and installation of walls, floor, A/C unit, interior
lights and final inspections. We receive a donation
work and materials on the plumbing from the Tristate Plumbing Inc, and a donation of an A/C unit
and a complete set of lights for the whole house.
The estimate of donation is about $12.000,00
Third phase: painting and installations of kitchDivine Word Missionary:

If you want
to be a Divine Word Missionary,
please call Fr. Adam MacDonald, SVD
847-644-8320 email: adamsvd@yahoo.com

en, appliance/furniture, and interior decoration.
Prior to this phase, we will have an house opening
event for our parishioners to help in with all appliance/furniture. We hope to finish this project by
the end of May. Please continue to assist our parish project whatever way you can.
PRAYER BEFORE MASS: all the Extr aor dinary Eucharist ministers, Lectors, and Altarservers of each mass are encouraged to come early
before mass. We will have a two-minutepreparatory prayer before each mass in the cryingroom on the right of the church main entrance.
LENTEN MEDITATION is
6:00pm on Saturday March
30, at our parish. It is a beautiful opportunity for Lenten meditation
and reflection. It will be performed by
the conductors Dr. Kevin E. F. Suetterlin, Dr. Mathias Elmer, and students
from the University of Memphis. Free
admission and all are invited.
LENTEN RICE BOWS: As community of faith, we learn to do charity
together during Lent. Let us take this
especial opportunity to participate in this charitable
work and to teach our children the meaning of
sacrifice and charity. Rice Bowls are available at
the entrance of our church. Please bring them back
on Holy Thursday.
SPRING BREAK: we will welcome 4 students
from Divine Word College to spend their long
week spring break (March 9-17) with our community. They will help out with small painting projects at our parish.
Abuse Hotline: The Catholic Diocese of Memphis in
Tennessee encourages all victims, or parents of minors
who are victims, of sexual abuse by a bishop, priest,
deacon or diocesan employee or agent, to report such
abuse by phoning any of the following numbers: Tennessee Child Abuse Hotline (1-877-237-0004) or Victim
Assistance Coordinator (901-652-4066); or Director of
Child and Youth Protection (901-359-2027). All reports
are treated in a confidential manner. The Diocese of
Memphis offers programs of psychological and spiritual
assistance to abused victims in need.

SECOND COLLECTIONS of Mar ch 23 &
24 2019 is for the renovation of the resident for
parish priests. Please be generous.
IMPORTANT DATES FOR
CATECHIST PROGRAM 2018-2019
March 6: Ash Wednesday
March 10: Rite of Sending & Rite of Election at
IC Cathedral
March 24: Fir st Scr utiny RCIA dur ing masses.
March 31: Second Scr utiny RCIA dur ing masses

As Catholics, we will
begin our Lenten Season by marking on our forehead a sign of the
cross with ashes, which reminds us
that “from ash to ash we shall return,” or “repent and believe in the
Gospel.” This is act of faith and a sign of repentance. Confidence in the mercy of God, we enter
the Lenten journey with a desire to return to God
with all our heart and mind.
Lent is therefore a journey of conversion, of both individuals and as communities such
family, parish community, church and nation. Lent
calls for the spirit of solitude and solidarity
through the work of charity, prayer and fasting.
This spiritual journey intensifies the active participation of every faithful in the life of the pilgrimage Church.
With these 40 days of Lent, we may
come to know and better our relationship with
God in the solitude of our daily prayers and Lenten practices. This relation with Divine leads us to
be more closer with others and in solidarity with
the poor and the vulnerable of our society.
The road to holiness is not merely an
individual path, but rather a communal one. We
journey together as a pilgrimage community of
faith, love and hope. Therefore, this journey calls
for not only individuals’ penance and conversion,
but also the family’s, the church’s and the nation’s
as well. However, it must begin from ourselves,
making an act of faith, entering into the journey of
conversion, and being faithful to it.
May this Lenten Season be a blessed and
fruitful time for each of us, for our family, our
community and our nation.
PARISH OFFERING ON FEBRUARY 2019
WEEKLY BUDGET:

$ 5,850.00

FEB. 2&3 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$4804.00
$1421.00
$6225.00
$375.00

FEB 9&10 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$3569.00
$985.00
$4554.00
$1296.00

FEB. 16&17 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$3331.00
$877.00
$4209.00
$1641.00

FEB. 23&24 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$3304.00
$1420.00
$4724.00
$1126.00

PRIEST RESIDENT:
DONATION FOR ORPHANAGE IN VN
WE THANK YOU

$1971.00
$2000.00

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, Reggie Glatt,
Sister Servants of the Holy Spirit:
Maria Nguyen, Rosa Maria Santos, MargaIf you want to be a sister servant of the Holy ret Bruch, Mary Lu Johnson, Minh Nguyen, Truong
Spirit, please call 800-553-3321. Or Visit
Mong Thu, Ai Vy Nguyen, Maria Madalena Mai Thi
website: http://www.worldssps.org/
Na, Maria Le thi Ky Duyen.

CALENDARIO ESPECIAL DE CUARESMA 2019
Miércoles de Ceniza: 6 de marzo
 12:00 Misa en inglés/vietnamita
 7:00pm Misa en vietnamita/español
Estaciones de la Cruz
 Todos los viernes, 7:00pm (ing/esp/viet)
Reconciliación durante la Cuaresma (Confesiones):
 Todos los viernes, 7:00-8:00pm(ing/esp/viet)
Retiro Juvenil Vietnamita de Cuaresma
 Viernes, Mar. 22, 6:00pm to 12pm Domingo, Mar
24 Retiro Cuaresmal.
Retiros de Cuaresma
 Español: Viernes, 15 de marzo & sábado, 16 de
marzo, 7:00pm-9:00pm, y confesión
 Vietnamita: Viernes - 22 de marzo & sábado 23
de marzo, 7:00pm-9:00pm, y confesión
 Inglés: Sábado 30 de marzo, 6:00pm-8:00pm
Limpieza Anual de la Parroquia:
 Sábado, 13 de abril, 9:00am-12:00pm

EVENTOS EN LA PARROQUIA DURANTE
LA CUARESMA
 Retiro de Cuaresma cada año tratamos de
proporcionar retiros cuaresmales en nuestra
parroquia para que todos los feligreses puedan
participar, especialmente los ministros de
nuestra parroquia. Es imposible elegir fechas a
las que todos puedan asistir. Por lo tanto, por
favor haga lo posible por hacer tiempo para
este retiro.
 Confesiones durante la Cuaresma, habrá
confesiones todos los viernes después de las
Estaciones de la Cruz, por favor aproveche
este tiempo para confesarse y no esperar hasta
el ultimo momento.
 Limpieza Anual de la Parroquia es un servicio
comunitario que puede ser beneficioso para
usted y su familia. Por favor tome este tiempo
de servicio como una parte importante en su
camino cuaresmal.
RENOVACIÓN DE LA CASA PARA SACERDOTES: Propósito para la renovación de esta casa:
Crear una casa privada para los sacerdotes y así
dejar libre la rectoría para las oficinas y salones de
clase para el catecismo. Financiamiento disponible
para la renovación:
 El testamento en vida de Mckinney: 32,725.00
[71,413.24 - 38,688.19 (compra de la casa, impuestos y cierre del callejón gratis)]
 El ultimo proyecto de mantenimiento:
22,205.00
 Ofrenda de Navidad 2017 y 2018: 8,216.00
 Segundas Colectas desde agosto del 2018
hasta el presente día: 9,610.00.
Total:
$72,756.00
Primera fase: hemos completado la pr imer a fase
de renovación: permisos de renovación, marcos,
techos, ventanas / puertas, trabajo de ladrillos y
nivelación del piso. Una gran cantidad de mano de
obra fue donada por parte de Ramiro Trejo y sus
trabajadores. Costos totales de trabajos y materiales
hasta el momento: $ 39,205.26
DETALLES AND CAKES
(bodas, quinceañeras, bautizos,
presentaciones y más)
Paquetes especiales a precios económicos
Alejandra 901-691-3271

Segunda fase: plomer ía, electr icidad, línea de
gas e instalación de paredes, piso, unidad de aire
acondicionado, luces interiores e inspecciones finales. Recibimos donacion de mano de obra y materiales de la plomería Tri-state Plumbing Inc, y una
donación de una unidad de A / C y un juego completo de luces para toda la casa. El estimado de
donación es de aproximadamente $ 12.000,00.
Tercera fase: pintur a e instalaciones de cocina,
electrodomésticos / muebles, y decoración de interior. Antes de esta fase, tendremos un evento de
apertura de la casa para que nuestros feligreses
ayuden con todos los electrodomésticos / muebles.
Esperamos terminar este proyecto a finales de mayo. Por favor continúe ayudando en este proyecto
parroquial en la manera que le sea posible.
ORACIÓN ANTES DE MISA: invitamos a todos los Ministros Extraordinarios de la Eucaristía,
Lectores, y Acólitos a llegar temprano el domingo
que les toque servir. Haremos una oración de dos
minutos como preparación antes de la santa misa
en el cuarto de los niños que esta en la entrada de la
parroquia a mano derecha.
LA MEDITACIÓN DE CUARESMA ser á a las
6:00pm el sábado, 30 de marzo
en nuestra parroquia. Es una
hermosa oportunidad para la
meditación y reflexión durante la Cuaresma. Sera presentada por los directores Dr.
Kevin E. F. Suetterlin, Dr. Mathias Elmer
y los estudiantes de la Universidad de
Memphis. La entrada es gratuita y todos son bienvenidos.
PLATO DE ARROZ: Como comunidad de fe,
aprendemos a hacer obras de caridad
juntos en la cuaresma. Tomemos esta
oportunidad especial para participar en
esta obra de caridad y enseñar a nuestros
hijos el significado de los sacrificios y la caridad.
Los platos de arroz están disponibles en la entrada
de la parroquia. Por favor, regresarlos al final de la
cuaresma, el Jueves Santo.

Como católicos, comenzamos el tiempo de Cuaresma marcando en la frente un signo de la
cruz con las cenizas, que nos recuerda "polvo eres y en polvo te
convertirás" o "Conviértete y cree
en el Evangelio". Este es un acto de
fe y un signo de arrepentimiento. Confiando en la
misericordia de Dios, entramos en el camino de la
Cuaresma con el deseo de volver a Dios con todo
nuestro corazón y mente.
La Cuaresma es, por lo tanto, un viaje de
conversión, tanto de individuos como de comunidades como la familia, la comunidad parroquial, la
iglesia y la nación. La Cuaresma llama al espíritu
de soledad y solidaridad a través del trabajo de la
caridad, la oración y el ayuno. Este viaje espiritual
intensifica la participación activa de todos los
fieles en la vida de la Iglesia peregrina.
Con estos 40 días de Cuaresma, podemos llegar a conocer y mejorar nuestra relación
con Dios en la soledad de nuestras oraciones diarias y nuestras prácticas de Cuaresma. Esta relación con lo Divino nos lleva a estar más cerca de
los demás y en solidaridad con los pobres y los
vulnerables de nuestra sociedad.
El camino hacia la santidad no es meramente un camino individual, sino más bien comunitario. Caminamos juntos como una comunidad
peregrina de fe, amor y esperanza. Por lo tanto,
este viaje requiere no solo la penitencia y la conversión de los individuos, sino también la familia,
la iglesia y la nación también. Sin embargo, debe
comenzar desde nosotros mismos, haciendo un
acto de fe, entrando en el camino de la conversión
y siendo fiel a él.
Que esta temporada de Cuaresma sea un
tiempo bendecido y fructífero para cada uno de
nosotros, para nuestra familia, nuestra comunidad
y nuestra nación.
OFRENDAS A LA PARROQUIA DE FEB. 2019
PRESUPUESTO SEMANAL:

VACACIONES DE PRIMAVERA: Dar emos la FEBRERO 2&3, 2019 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
bienvenida a 4 estudiantes del Colegio del Verbo
T
OTAL
:
Divino que pasaran sus vacaciones de primavera (9
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:
al 17 de marzo) con nuestra comunidad. Ellos ayudaran con pequeños proyectos de pintura en nuestra
FEBRERO 9&10, 2019 OFRENDA GENERAL:
parroquia.
Línea Directa de Abuso: La línea dir ecta de Tennessee
para el abuso de menores (1-877-237-0004) o el coordinador de asistencia a las víctimas (901-652-4066); o
Director de Protección Infantil y Juvenil (901-359-2027).

SEGUNDA COLECTA del 23 & 24 de mar zo, 2019 es para la renovación de la casa para
sacerdotes. Por favor sea generoso.
FECHAS IMPORTANTES
PARA EL CATECISMO 2018-2019
Marzo 6: Miér coles de Ceniza
Marzo 10: Rito de Envió & Elección en la Catedral de la Inmaculada Concepción.
Marzo 24: Pr imer Escr utinio par a RCIA
Marzo 31: Segundo Escr utinio par a RCIA
Abril 4: Ter cer Escr utinio par a RCIA
MISA SEMANAL: Todos los jueves
tenemos Misa y Adoración Eucarística a las
7:00 pm. Por favor, ven y únete a nosotros
en la Misa y Adoración Eucarística.

$5,850.00
$4804.00
$1421.00
$6225.00
$375.00

$3569.00
$985.00
TOTAL:
$4554.00
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO: - $1296.00
MANTENIMIENTO:

FEBRERO 16&17 2019 OFRENDA GENERAL: $3331.50
MANTENIMIENTO:
$877.50
TOTAL:
$4209.00
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO: -$1641.00
FEBRERO 23&24 2019 OFRENDA GENERAL: $3304.00
MANTENIMIENTO:
$1420.00
TOTAL:
$4724.00
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO: -$1126.00
CASA PARA SACERDOTES:
DONACION PARA ORFANADO EN VN

$1,971.00
$2,000.00

¡GRACIAS POR SU ADMINISTRACIÓN &
GENEROSIDAD!
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

nghiệp. Tổng phí tổn cho giai đoạn một là:
$39,205.26
Giai Đoạn 2: hệ thống điện nước, tường và nền
nhà, hệ thống máy lạnh và bóng đèn, và lệ phí tổng
kiểm soát từ thành phố. Trong giai đoạn hai này,
Gẫm Đàng Tháng Giá
chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ của công ty ống
 7:00pm các ngày Thứ Sáu (Eng/Spa/Viet)
nước Tri-State Plumbing Inc. Chúng ta cũng sẽ
Xưng Tội Hằng Tuần (Penance Service):
nhận được máy điều hòa và công gắn máy cũng
 Các ngày thứ Sáu, 7:00pm-8:00pm(Eng/Spa/Viet) như hệ thống điện cho cả nhà. Tổng chí phi nhận
được là 12,000.00.
Tĩnh Tâm Mùa Chay TNTT:
Giai Đoạn 3: Sơn bên tr ong, làm nền nhà, bếp
 Các Thứ Sáu lúc 8:00pm- Gẫm Đàng Thánh giá
và tủ bếp, dụng cụ và bàn ghế, và trang hoàng nội
 Tĩnh Tâm: 6:00pm Thứ Sáu 23/3, đến 12pm Chúa thất. Trước khi tiến hành giai đoạn này, chúng ta sẽ
Nhật, 25/3
có ngày “Open House” để mọi người cùng cộng
tác giúp đỡ giáo xứ trong công trình này. Với hy
Tĩnh Tâm Mùa Chay cho Các Cộng Đoàn
 Tiếng TBN: 7:00pm-9:00pm, thứ Sáu -15/3 & thứ vọng là chúng ta sẽ hoàn thành công trình này vào
cuối tháng Năm. Xin ông bà và anh chị em tiếp tục
Bảy 16/3, có xưng tội
 Tiếng Việt Nam: 7:00pm-9:00pm, thứ Sáu - 22/3 giúp đỡ giáo xứ để công việc chung mang lại nhiều
kết quả tốt đẹp.
& thứ Bảy 23/3, có xưng tội
SPECIAL PARISH LENTEN CALENDER 2019
Thứ Tư Lể Tro: 6/3
 12:00 Lễ Anh/Việt
 7:00pm Lễ Việt/TBN



Tiếng Mỹ: 6:00pm-8:00pm, thứ Bảy 30/3

Vệ Sinh Nhà Thờ:
 Thứ Bảy, 13/4, từ 9:00am-12:00

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY:
 Tĩnh Tâm mùa Chay: hằng năm giáo xứ cố
gắng chọn các ngày tĩnh tâm hầu mọi người
đều tham dự. Tuy nhiên, để chọn ngày mà
mọi người đều có thể tham dự thì thật rất khó.
Chính vì thế, giáo xứ mời gọi quý vị cố gắng
để thu sếp cho mình và gia đình mình có được
những ngày tĩnh tâm tốt đẹp.
 Xưng Tội: Vào các ngày thứ Sáu trong mùa
Chay, sau Đàng Thánh giá, sẽ có LM ngồi tòa
cho ACE. Xin vui lòng thu sếp để đón nhận bí
tích hòa giải, đừng đợi đến giây phút cuối.
 Vệ Sinh Nhà Thờ: Đây là công việc thiện
nguyện chung cho cả giáo xứ. Xin quý vị thu
xếp để gia đình mình tham gia như là một
công việc hữu ích cho mùa Chay.

CẦU NGUYỆN CHUNG CHO THỪA TÁC
VIÊN: tất cả các thừa tác viên Thánh thể và Lời
Chúa, cùng với LM chủ tế và các em giúp lễ sẽ có
hai phút cầu nguyện chung trước khi bắt đầu thánh
lễ, tại phòng dành cho trẻ em tại cửa ra vào chính
của nhà Thờ. Xin các TTV đi lễ sớm để tham dự.
BÁT CƠM TÌNH THƯƠNG MÙA CHAY là
một việc làm bác ái chung của giáo
xứ. Bát cơm tình thương năm nay
chúng ta cùng hướng về các em mồ
cô ở các Cô Nhi Viện Vinh Sơn,
dưới sự chăm sóc của quý sơ Dòng
Áo Ảnh Phép Lạ. Xin ACE hãy tận dụng cơ hội
này để giúp con cái chúng ta hiểu hơn về tinh thần
phục vụ và lòng bác ái. Các Bát Cơm có sẵn ở cuối
nhà thờ. Xin vui lòng đem lại gx vào thứ Năm
Tuần Thánh.
Lúc
6:00pm
ngày thứ Bảy,
30/3, tại giáo xứ
chúng ta có buổi
hòa nhạc do Sinh
viên trường Đại Học Memphis dưới sự điều phối
của Dr. Kevin E. F. Suetterlin, Dr. Mathias Elmer.
Nhóm nhạc này thường đến với giáo xứ chúng ta
hằng năm. Đây là một buổi hòa nhạc mang tính
cầu nguyện và suy niệm cho mùa Chay. Miễn phí
cho hết mọi người. Xin OB&ACE thu sếp tham
dự.

Là người Công giáo, chúng ta
sẽ bắt đầu mùa Chay bằng việc bỏ tro lên
trán, nhắc nhở chúng ta rằng, “từ bụi tro
con sẽ trở về tro bụi,” hay “hãy thống hối
và tin vào Tin Mừng.” Đây là một cử chỉ
của Đức Tin và là dấu chỉ của sự thống hối.
Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta bước
vào mùa Chay với tâm tình thống hối và lòng ước muốn
trở về cùng Thiên Chúa với tất cả tâm hồn và trí khôn.
Vì thế, mùa Chay là một hành trình hồi tâm
thống hối dành cho hết mọi người, cho hết mọi gia đình,
cộng đoàn, giáo hội và cả một xã hội. Mùa Chay mời
gọi chúng ta sống trọn tinh thần chiêm niệm và hiệp
thông qua các bổn phận của mùa Chay: Cầu nguyện, hy
sinh, chay tịnh và bác ái. Nhờ qua hành trình mùa Chay
này chúng ta tham gia tích cực hơn vào đời sống thiêng
liêng chung của Giáo hội lữ hành trần thế.
Nhờ qua 40 ngày chay tịnh, chúng ta có thể
cảm nghiệm gần gủi hơn sự hiện diện của Thiên Chúa và
lòng thương xót của ngài, để rồi yêu mến ngài nhiều hơn.
Khi chúng ta đến gần Thiên Chúa, thì ngài sẽ dẫn đưa
chúng ta đến gần với anh chị em chúng ta, nhất là những
người bất hạnh, nghèo đói, cô đơn bị bỏ rơi của xã hội.
Con đường nên Thánh, nên trọn lành, không
là một hành trình đơn phương, nhưng là một hành trình
cộng đồng. Chúng ta cùng đồng hành với Giáo hội lữ
hành trong Đức Tin, trong tình yêu và hy vọng. Vì thế,
hành trình mùa Chay, không chỉ là một hành trình thống
hối trở về của những cá nhân, mà là của gia đình, của
giáo xứ, của giáo hội và xã hội. Tuy nhiên, khởi điểm
vẫn là ở nơi mỗi một con người chúng ta, qua việc dấn
thân tuyệt đối, để xin ơn hoán cải và sự trung thành.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho mỗi người
trong chúng ta để mùa Chay này mang lại nhiều hoa trái
thiêng liêng cho chúng ta, gia đình và giáo xứ.

TÀI CHÁNH THÁNG 2 NĂM 2019
Ngân quỹ cần thiết hàng tuần:

$5,850.00

Tuần 2&3/2/2019
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$4804.00
$1421.00
$6225.00
$375.00

Tuần 9&10/2/2019
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$3569.00
$985.00
$4554.00
$1296.00

Tuần 16&17/2/2019
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$3331.50
$877.50
$4209.00
$1641.00

Tuần 23&23/2/2019
Bảo trì:
XÂY DỰNG NHÀ XỨ: Mục đích của việc xây DỊP NGHĨ MÙA XUÂN giáo xứ chúng ta sẽ có TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ
4 thầy từ Đại Học Ngôi Lời về nghĩ dịp spring

$3304.00
$1420.00
$4724.00
$1126.00

LINH MỤC GIẢNG PHÒNG
cho cộng đoàn chúng ta mùa Chay
năm nay là Cha Phêrô Trần Công
Vang, Dòng Chúa Cứu Thế. Cha
Vang là một người có tâm hồn và
nhiệt huyết phục vụ anh chị em
tiểu số ở Việt Nam. Xin
OB&ACE thu sếp để tham dự.

dựng nhà xứ là để cho các Linh Mục chổ ở riêng
tư, và nhà xứ hiện tại dùng cho Văn phòng giáo xứ
và lớp học cho chương trình giáo lý Chúa Nhật.
Tài khoản hiện có cho việc xây dưng là:
 Tiền cúng của bà Mckinney:
32,725.00
[71,413.24 - 38,688.19 (tiền mua nhà, tiền thuế và
lệ phí cho đường hẻm)]
 Tiền còn lại công trình máy sưởi: 22,205.00
 Quà Giáng Sinh 2017 & 2018:
8,216.00
 Tiền lần hai từ 2018 đến nay:
9,610.00
Tổng số:
$72,756.00
Giai Đoạn 1: chúng ta vừa hoàn tất giai đoạn 1
của công trình: lệ phí tu bổ nhà, sườn gỗ, mái nhà,
cửa sổ và cửa dài, gạch tường, và cân bằng nền
nhà. Trong giai đoạn này chúng ta nhận được sự
công của anh Ramiro Trejo và các bạn đồng
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

break hơn một tuần lễ từ 9 đến 17 tháng 3. Quý Tiền Lần Hai cho Nhà Xứ
$1971.00
$2000.00
thầy sẽ giúp một vài công trình nhỏ sơn quét ở giáo Cô Nhi Viện ở ĐN, Việt Nam
xứ và các công việc thiện nguyện ở giáo phận. Xin CHÂN THÀNH CÁM ƠN LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA
quý vị giúp đỡ và cùng chào đón quý thầy.
ÔNG BÀ & ANH CHI EM!
ĐẠI HỘI THÁNH MẪU 2019 sẽ vào các ngày 1 Ban Chấp Hành HĐMV CĐCG VN
-4 tháng 8 năm 2019. Giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức
Ông Trần Văn Thiện (901) 213-5079
đi ĐHTM chung, có liều trại chung ở Đại hội và xe
Anh Nguyễn Hiếu (901) 338-6890
đưa đón. Xin OB&ACE tham dự bằng việc ghi
Anh Lê Mạnh (901) 489-1726
danh sớm, để ban tổ chức biết sớm hầu chuẩn bị Ban Phụng Vụ:
Ông Nguyễn Bá Ngọc (901) 672-4634
chu đáo cho chuyến đi.
QUÊN TIỀN LẦN HAI vào Chúa nhật ngày
23 & 24 tháng 3 năm 2019 cho công trình nhà
xứ dành Linh Mục. Xin ông bà và anh chị em
quảng đại giúp đỡ cho công việc chung này.
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

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

CLEAN RĂNG MIỄN PHÍ: Những ai có nhu cầu, xin
liên lạc ngay với Cô Tracey Nguyen (225-5057480). Địa chỉ: Concorde Career College 5100
Poplar Ave. Suite132. Memphis, TN 38117

