Sacred Heart Church
1324 Jefferson Ave.
Memphis, TN 38104
Ph:(901)726-1891
Fax: (901) 339-1347
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 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
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 1st Sunday Mass
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.
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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 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.

Sacred Heart Parish was founded in
1899, the Church was built in 1922
& currently staffed by
THE SOCIETY OF
THE DIVINE WORD MISSIONARY

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

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

VIETNAMESE
MỘT CỘNG ĐOÀN ĐA VĂN HÓA QUYẾT TÂM CÙNG NHAU
Divine Word Missionary:
XÂY DỰNG SUNG MÃN NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ,
If you want to be a Divine
QUA VIỆC TÍCH CỰC THAM DỰ PHỤNG VỤ
Word Missionary,
VÀ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ.
please call
CHÚNG TA CHIA SẺ TÌNH YÊU CỦA CHÚA KITÔ VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG
Fr. Adam MacDonald, SVD
QUANH, NHƯ LÀ CHIA SẺ SỨ MẠNG CỦA ĐỨC KITÔ TRONG VIỆC XÂY
847-644-8320 email:
DỰNG NƯỚC CHÚA NƠI TRẦN THẾ.
adamsvd@yahoo.com

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

SPECIAL PARISH LENTEN CALENDER 2019
Annual Church Cleaning:
 Saturday, April 13, 9:00am-12:00
Palm Sunday - April 14 (no 8:30 am English mass)
 9:30 Palm Procession before mass




10:00 Vietnamese/English mass
12:00 Palm Procession before Spanish mass

HOLY WEEK SCHEDULE (April 14-20)
Chrism Mass (Holy Tuesday April 16)
 7:00pm Mass at Cathedral of Immaculate Conception
Holy Thursday (April 18)
 7:00pm Multicultural Mass



9:00pm- 12:00pm: Eucharistic Adoration
Good Friday (April 19)
 5:00pm Live Stations of Cross




6:00pm Good Friday Service

7:30pm Taizé Ecumenical Prayer &
Adoration of the Holy Cross
Holy Saturday (April 20)
 8:00pm Multicultural Easter Vigil Mass
Easter Sunday (April 21) (no 8:30am English mass)
 10:00am Vietnamese/English Mass
Easter Egg Hunt (after mass)
 12:00pm Spanish Mass
Easter Egg Hunt (after mass)
Holy Week is the most important week of our liturgical
year. As a multicultural community, we celebrate the
holy Triduum with our trilingual liturgy. This way of
being church is challenging but also rewarding. It gives
witness to the reign of God in our world today.

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 & food sales up today (5th
April):
21,325.00
Total:
$84,471.00

parish goal is $18,000.00 and with 450 families.
Looking back into the last 2 years: 2017’s goal
was 25,800.00, and achieved 12,901.00, that was
only 50% and 50/350 families participated. 2018’s
goal was 20,800.00, achieved $17,685.00, that was
86% and 69/400 families participated. This year,
we hope to increase number of family participation
in the Bishop Annual Appeal. It is not HOW
MUCH we contribute to the Bishop Annual Appeal, but HOW THOUGHFUL we are about the
pastoral needs of the Diocese. Up today our parish
has only 10% participation and reached 50% of our
goal. Please consider participating in the Bishop
Annual Appeal!
LENTEN MUSICAL MEDITATION: Dear Father

Simon, In the name of Sinfonietta Memphis I would
like to express our gratitude for our continued collaborations, and for hosting us so warmly, kindly, and
beautifully last week. Sacred Heart is a truly special
place, a truly special place because of its people; its
community; its leadership; its faith and vision. It is a
truly special place because of You. Your community
so beautifully represents who and what you stand for.
Warmth and Care for our planet, and all of God's
creation, rooted deeply in a faith that is based on
love. Please extend our Thank You to your entire
community. The refreshment that you provided us at
every concert is absolutely incredible. Our musicians
are always especially excited when they hear that the
next concert will be taking place at Sacred Heart. We
are looking forward to seeing you again soon, and
can not wait for our next collaboration. Sincerely,
Kevin and Mathias.

LENTEN RICE BOWLS: 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.

RE-ORGANIZING CHOIR SPACE: in attempt
to give more space for personal devotions, we will
reorganize our space for choirs. Spanish choir lot
will be returned back to its original setting for
worship and personal devotion. Vietnamese choir
lot will be turned into all choirs lot. If it is necessary, the organ choir lot will be used for multicultural liturgy. Please be patient as the process is
First phase: we have completed the fir st phase taking its place. Please contact Fr. Simon Hoang
of renovation. Total costs of labors and materials for further information.
so far: $39,205.26
Second phase: we have completed the second
phase with total paid costs of $17,303.00. We re- SECOND COLLECTIONS of Apr il 27 & 28
ceived donations of labors and materials of elec- 2019 is for the renovation of the resident for
tricity and plumbing ($12.000,00); and the donated parish priests. Please be generous.
work on drive way and entrance ramp ($3,000.00).
IMPORTANT DATES FOR
Third phase: inter ior painting and installations
CATECHIST PROGRAM 2018-2019
of kitchen cabinets and appliances, installation of April 7: Thir d Scr utiny RCIA dur ing masses
restrooms and showers, furniture and interior deco- April 20: Easter Vigil: Rite of Chr istian Initiaration. We have already received a set of kitchen tion
appliances ($3,800.00) and a set of wash/dry ma- May 18: Retr eat for Fir st H. Communion II,
chines ($1,500.00).
Open House is on Sunday May 5, 2019. All ar e Abuse Hotline: The Catholic Diocese of Memphis in
invited after mass to visit the house and have a Tennessee encourages all victims, or parents of minors
cook out lunch together. Please continue to assist who are victims, of sexual abuse by a bishop, priest,
deacon or diocesan employee or agent, to report such
our parish on this project as you can.
abuse by phoning any of the following numbers: Tennes-

BISHOP ANNUAL APPEAL: this year our see 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
If you want to be a sister servant of the Holy are treated in a confidential manner. The Diocese of
Spirit, please call 800-553-3321. Or Visit
Memphis offers programs of psychological and spiritual
website: http://www.worldssps.org/
assistance to abused victims in need.

Sister Servants of the Holy Spirit:

Friends, we are living in a
very special time, the highest point
of the liturgical year: the Holy
Week and the Easter celebration.
All the liturgy calls us to reflect on
the central theme of our Christian
faith: the Passion - Death - Resurrection of Jesus
Christ.
Three different faces of Jesus are offered
for our reflections during this time: The Prophetic
Suffering Servant, the Great Highest Priest, and
the Triumphant King. On the mountain top, Jesus
reveals himself to his closest friends: Peter, John
and James, his glorious victory over suffering and
death. His transfiguration indicates to us that out
of love for us, he accepted the passion of the cross.
As the Prophetic Suffering Servant,
Jesus obeyed to will of God the Father by bearing
the ultimate prize, the passion and death on the
cross: “Abba Father, everything is possible for
you. Take this cup from me. Yet not what I will,
but you will.” (Mk. 14:36)
As the Great High Priest, Jesus offered
himself up on the altar of the holy cross as “the
Lamb of God who takes away the sins of the
world.” (Jn 1:29). “Father, into your hands, I commit my spirit.” (Lk 23:46)
As the Triumphant King, Jesus has victoriously resurrected from the death. The darkness
of death and sin have no control over him. “He is
not here; he has risen. Come and see the place
where he lay.” (Mt. 28:6). Christ is risen! Alleluia.
PARISH OFFERING ON MARCH 2019
$ 5,850.00

WEEKLY BUDGET:

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

$ 3,479.00
$ 4,995.00
$ 8,474.00
$ 2,624.00

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

$ 3,233.00
$ 1,041.00
$ 4,274.00
$ 1,576.00

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

$ 3,616.50
$ 1,101.50
$ 4,718.00
$ 1,132.00

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

$ 4,361.00
$ 1,125.00
$ 5,486.00
$ 364.00

MAR. 30&31 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$ 3,652.00
$ 1,125.00
$ 4,777.00
$ 1,073.00

PRIEST RESIDENT:
SECOND COLLECTION
FOOD SELLS
WE THANK YOU

$ 3,371.00
$ 4,243.00

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, Hoang Kim Nguyen,
Reggie Glatt, Maria Nguyen, Rosa Maria
Santos, Mary Lu Johnson, Minh Nguyen,
Truong Mong Thu, Ai Vy Nguyen, Maria Madalena
Mai Thi Na, Maria Le thi Ky Duyen.

CALENDARIO ESPECIAL DE CUARESMA 2019
Limpieza Anual de la Parroquia:
 Sábado, 13 de abril, 9:00am-12:00pm
Domingo de Ramos - Abril 14
 9:30 Procesión de palmas antes de misa




10:00 Misa en vietnamita/inglés
12:00 Procesión de palmas antes de misa

CALENDARIO DE SEMANA SANTA (Abril 14-20)
Misa Crismal (Martes Santo Abril 16)
 7:00pm Misa en la Catedral de la Inmaculada
Concepción.
Jueves Santo (Abril 18)
 7:00pm Misa Multicultural



9:00pm- 12:00pm: Adoración Eucarística
Viernes Santo (Abril 19)
 5:00pm Vía Crucis




6:00pm Servicio de Viernes Santo

7:30pm Oración Ecuménica Taizé &
Adoración a la Santa Cruz
Sábado Santo (Abril 20)
 8:00pm Vigilia Pascual—Misa Multicultural
Domingo de Pascua (Abril 21)
 10:00am Misa en Vietnamita/inglés
Huevos de Pascua (después de Misa)
 12:00pm Misa en español
Huevos de Pascua (después de Misa)
La semana santa es la semana mas importante de nuestro año litúrgico. Como comunidad multicultural, celebramos el Santo Triduo con nuestra liturgia trilingüe.
Esta forma de ser iglesia es desafiante pero también
gratificante. Da testimonio del reino de Dios en nuestro
mundo de hoy.

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 y venta de comida hasta
hoy: 21,325.00.
Total:
$84,471.00

la casa y almorzar juntos al aire libre. Por favor
Amigos, estamos viviendo
continúe ayudando en este proyecto parroquial en en un momento muy especial, el
la manera que le sea posible.
tiempo mas importante en el año
LLAMADO ANUAL DEL OBISPO: este año liturgico: la Semana Santa y la celenuestra meta parroquial es de $ 18,000.00 y con bración de la Pascua. Toda la litur450 familias. Mirando hacia atrás en los últimos 2 gia nos llama a reflexionar sobre el
años: la meta de 2017 fue de 25,800.00, y se alcan- tema central de nuestra fe cristiana: la pasión, la
zó 12,901.00, fue solo el 50% y participaron muerte, la resurrección de Jesucristo.
Tres fases diferentes de Jesús se nos
50/350 familias. La meta de 2018 era 20,800.00, se
alcanzo $17,685.00, que era 86% y 69/400 familias dan a conocer para nuestras reflexiones durante
participaron. Este año, esperamos aumentar la par- este tiempo: el siervo profético sufriente, el gran
ticipación de las familias en esta Campaña Anual sumo sacerdote y el rey triunfante. En la cima de
del Obispo. No se trata de CUANTO CONTRI- la montaña, Jesús se revela a sus amigos más cerBUIMOS al Llamado Anual del Obispo, sino canos: Pedro, Juan y Santiago, su gloriosa victoria
CUANTO PENSAMOS en las necesidades pasto- sobre el sufrimiento y la muerte. Su transfigurarales de la Diócesis. Hasta hoy, nuestra parroquia ción nos indica que por amor a nosotros, él aceptó
tiene solo el 10% de participación y alcanzó el 50% la pasión de la cruz.
Como siervo sufriente profético, Jesús
de nuestra meta. Por favor, considere participar en
obedeció a la voluntad de Dios Padre al llevar el
la esta Campaña Anual del Obispo!
premio supremo, la pasión y la muerte en la cruz:
PLATO DE ARROZ: Como comunidad de fe, “Abba, Padre, todo es posible para ti. Toma esta
aprendemos a hacer obras de caridad juntos en la copa de mí. Sin embargo, no es lo que yo quiero,
cuaresma. Tomemos esta oportunidad
pero tú lo harás. ”(Mc. 14:36)
especial para participar en esta obra de
Como el Gran Sumo Sacerdote, Jesús se
caridad y enseñar a nuestros hijos el
ofreció en el altar de la santa cruz como "el Cordesignificado de los sacrificios y la cariro de Dios que quita los pecados del mundo" (Jn 1,
dad. Los platos de arroz están disponibles en la 29). “Padre, en tus manos, encomiendo mi espírientrada de la parroquia. Por favor, regresarlos al tu.” (Lc 23:46) Como Rey triunfante, Jesús ha
final de la cuaresma, el Jueves Santo.
resucitado victoriosamente de la muerte. La oscuridad de la muerte y el pecado no tienen control
EL SAGRADO CORAZÓN ES UNA PARROsobre él. "Él no está aquí; se ha levantado. Ven y
QUIA MISIONERA: estamos con los emigr anve el lugar donde yacía ”(Mt. 28: 6). ¡Cristo ha
tes y refugiados y les damos la bienvenida entre
resucitado! Aleluya.
nosotros, ya que nosotros mismos somos emigrantes y refugiados. “Era forastero, y me acogisSEGUNDA COLECTA del 27 & 28 de Abr il
te;" (Mt 25:35) Como inmigrantes y refugiados,
2019 es para la renovación de la casa para sacermirando hacia atrás, estamos agradecidos con los
dotes. Por favor sea generoso.
muchos que abrieron sus puertas y nos recibieron
en sus hogares cuando recién llegamos; Por lo tanOFRENDAS A LA PARROQUIA DE MARZO 2019
to, estamos llamados a hacer lo mismo.

RE-ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DEL
CORO: en un intento par a dar mas espacio a los
feligreses, estaremos re-organizando nuestro espacio de los coros. La sección del Coro de Español
volverá a ser espacio libre para los feligreses. La
sección del Coro Vietnamita se convertirá en la
sección para todos los Coros. Si es necesario, la
sección donde se encuentra el órgano se utilizara
para la liturgia multicultural. Por favor, sea paciente ya que estamos en el proceso de este cambio. Por
favor, póngase en contacto con el P. Simón Hoang
Primera fase: hemos completado la pr imer a fase para más información.
de renovación. Costos totales de trabajos y materiaFECHAS IMPORTANTES
les hasta el momento: $ 39,205.26
PARA EL CATECISMO 2018-2019
Segunda fase: hemos completado la segunda
Abril 7: Ter cer Escr utinio par a RCIA
fase con un costo total de & $17,303.00. Recibimos
Abril 20: Vigilia Pascual: Rito de Iniciación
donaciones de trabajo y materiales de electricidad y
Cristiana
plomería ($12,000); y el trabajo donado del camino
Mayo 18: Retir o par a Pr imer a Comunión II, de
de acceso y la rampa de la entrada ($3,000.00)
9:00am—1:00pm en Sagrado Corazón.
Tercera fase: pintur a e instalaciones de gabinetes de cocina y electrodomésticos, instalación de
Línea Directa de Abuso: La línea dir ecta de Tennessee
baños y duchas, muebles y decoración interior.
para el abuso de menores (1-877-237-0004) o el coordinaHemos recibido un juego de electrodomésticos de
dor de asistencia a las víctimas (901-652-4066); o Direccocina (3,800.00) y un juego de lavadora y secado- tor de Protección Infantil y Juvenil (901-359-2027). La
Diócesis de Memphis ofrece programas de asistencia
ra ($1,500.00).
Open House ser á el domingo 5 de mayo de 2019. psicológica y espiritual para víctimas de abuso que neceTodos están invitados después de la misa a visitar sitan ayuda.
DETALLES AND CAKES
(bodas, quinceañeras, bautizos,
presentaciones y más)
Paquetes especiales a precios económicos
Alejandra 901-691-3271

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.

PRESUPUESTO SEMANAL:

$5,850.00

MARZO 2&3, 2019 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$ 3,479.00
$ 4,995.00
$ 8,474.00
$ 2,624.00

MARZO 9&10, 2019 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$ 3,233.00
$ 1,041.00
$ 4,274.00
$ 1,576.00

MARZO 16&17 2019 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$ 3,616.50
$ 1,101.50
$ 4,718.00
-$ 1,132.00

MARZO 23&24 2019 OFRENDA GENERAL: $ 4,361.00
MANTENIMIENTO:
$ 1,125.00
TOTAL:
$ 5,486.00
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:
$ 364.00
MARZO 30&31 2019 OFRENDA GENERAL: $ 3,652.00
MANTENIMIENTO:
$ 1,125.00
TOTAL:
$ 4,777.00
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:
$ 1,073.00
CASA PARA SACERDOTES:
SEGUNDAS COLLECCIONES
$3,371.00
VENTA DE COMIDA
$4,243.00
¡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

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

để công việc chung mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

BÁT CƠM TÌNH THƯƠNG MÙA
CHAY là một việc làm bác ái
Chúa Nhật Lễ Lá - April 14
chung của giáo xứ. Bát cơm tình
 9:30am Kiệu Lá
thương năm nay chúng ta cùng
 10:00am Thánh Lễ Việt/Anh
hướng về các em mồ cô ở các Cô Nhi Viện Vinh
 12:00 Thánh Lễ TBN
Sơn, dưới sự chăm sóc của quý sơ Dòng Áo Ảnh
Phép Lạ. Xin ACE hãy tận dụng cơ hội này để
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH (April 14-20)
giúp con cái chúng ta hiểu hơn về tinh thần hy
Thứ Ba Tuần Thánh: Lễ Dầu (April 16)
sinh, phục vụ và lòng bác ái. Mọi đóng góp cho
 7:00pm Thánh Lễ tại nhà Thờ Chính Tòa- Immacu- chương trình này xin OB&ACE hãy ghi ở phần
late Conception
memo của ngân phiếu: Cô Nhi Viện Vinh Sơn.
Thứ Năm Tuần Thánh (April 18)
 7:00pm Thánh Lễ chung



9:00pm- 12:00pm: Chầu Thánh Thể
Thứ Sáu Tuần Thánh (April 19)
 5:00pm Gẫm Đàng Thánh Giá




6:00pm Phụng Vụ thứ Sáu Tuần Thánh

7:30pm Cầu Nguyện Taizé & Tôn Vinh Thánh Giá
Thứ Bảy Tuần Thánh (April 20)
 8:00pm Thánh Lễ Vọng Phục Sinh chung
Chúa Nhật Phục Sinh (April 21)
 10:00am Thánh Lễ Mỹ/Việt
Trò chơi Tìm Trứng cho Trẻ Em (sau Thánh Lễ)
 12:00pm Thánh Lễ TBN
Trò chơi Tìm Trứng cho Trẻ em (sau Thánh Lễ)
Tuần Thánh là một tuầ n rất quan trọng trong năm
phụng vụ. Là một giáo xứ đa văn hóa, các nghi thức
phụng vụ trong suốt Tuần Thánh luôn bao gồm ba ngôn
ngữ. Tính đa văn hóa này là biểu hiệu và là dấu chỉ của
nước Chúa trên trần thế.

XÂY DỰNG NHÀ XỨ: Mục đích của việc xây
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 và bán thức ăn:
21,325.00
Tổng số:
$84,471.00
Giai Đoạn 1: chúng ta đã hoàn tất giai đoạn 1
của công trình (demolition, faming, roof, level
floor) với tổng phí tổn cho giai đoạn một là:
$39,205.20
Giai Đoạn 2: (electr icity, pluming, A/C, fr ont
and back ports, permits). Chúng ta đã hoàn tất gian
đoạn hai với tổng chi phí là: 17,303.00. Trong giai
đoạn hai này, chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ
của công ty ống nước và công ty Điện (12,000.00);
và công thợ và nền xi măng trước và sau
($3,000.00)
Giai Đoạn 3: (inter ior wor ks, wall, paint,…)
Sơn bên trong, làm nền nhà, bếp và tủ bếp, dụng cụ
và bàn ghế, và trang hoàng nội thất. Chúng ta đã
nhận được bộ bếp gồm tủ lạnh, máy rửa chén và
bếp điện (trị giá 3,800.00) và bộ máy giặt và sấy
(trị giá 1,500.00).
Ngày “Open House” vào Chúa Nhật 5 tháng 5.
Chúng ta sẽ có cook out sau mỗi Thánh Lễ Chúa
nhật, để mọi người cùng chung vui với giáo xứ.
Xin ông bà và anh chị em tiếp tục giúp đỡ giáo xứ
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

Anh chị em, chúng ta đang sống
trong một gia đoạn rất là quan trọng của
mùa phụng vụ: Tuần Thánh và Đại lễ Phục
Sinh. Tất cả phụng vụ hướng chúng ta đến
mầu nhiệm cốt lõi của đức Tin Kitô Giáo,
đó là, cuộc khổ nạn thương khó, cái chết và
sự phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô.
Trong gian đoạn phụng vụ này, ba gương mặt
khác nhau của Chúa Giê su được làm đậm nét: Vị Đầy
Tớ Đau khổ và Trung Thành, Vị Linh mục Thượng
Phẩm, và Vị Vua Vinh Hiển. Trên núi thánh, Chúa Giê
su đã tỏ mình cho ba môn đệ thân tín nhất của ngài, cho
họ thấy vinh quang phục sinh, và cuộc khổ nạn thương
khó mà ngài phải trãi qua. Việc biến hình của ngài chỉ
cho chúng ta thấy ngài đã chọn thập giá vì tình yêu nhân
loại chúng ta.

TĨNH TÂM MÙA CHAY của đoàn
TNTT vào cuối tuần lễ Lá (12-14 tháng
Như là Đầy Tớ Đau khổ và Trung thành,
4). Xin cộng đoàn nâng đỡ đoàn TNTT
ngài đã vâng lời Thiên Chúa Cha qua việc chấp
bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ các em
nhận thánh ý ngài để chết trên thập tự: “Lạy Cha,
qua việc trợ giúp ẩm thực. Xin phụ
huynh hy sinh thời gian và cổ động con cái mình với Cha, tất cả mọi sự đều có thể. Xin cất chén
đắng này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, chỉ xin
tham dự tĩnh tâm quan trọng này.
vâng ý Cha. (Mk 14:36).
BISHOP ANNUAL APPEAL: mục tiêu năm
Như là vị Thượng tế tối cao, Chúa đã
nay của giáo xứ chúng ta chỉ có $18,000.00 với dâng mình ngài làm hy tế trên bàn thờ thập giá,
450 gia đình ghi danh. Nhìn lại các con số của hai “ngài là Chiên TC, đấng gánh tội trần gian.” (Gn.
năm qua: Năm 2017 mục tiêu là 25,800.00, và chỉ 1:29) “Lạy Cha, con xin phó dâng linh hồn con
đạt 12,901.00, tức là 50% trên tổng số 50/350 gia trong tay Cha.” (Lk 23:46)
đình tham dự. Năm 2018 mục tiêu là 20,800.00,
Như Vị Vua Vinh hiễn, ngài đã chiến thắng
đạt được $17,685.00, tức là 86% trên tổng số tử thần qua việc phục sinh. Tội lỗi và sự chết không chế
69/400 gia đình tham dự.
ngự được ngài. “Ngài không còn ở đây, ngài đã sống lại.
Với mục tiêu năm nay, chúng ta hy vọng Hãy đến mà xem nơi đã đặt ngài.” (Mt 28:6). Chúa Ki tô
có thêm nhiều gia đình tham gia đóng góp cho đã phục sinh! Alleluia.
công việc mục vụ chung của giáo phận. Vấn đề ở
TÀI CHÁNH THÁNG 2 NĂM 2019
chổ là không phải chúng ta đóng nhiều hay ít, mà
Ngân quỹ cần thiết hàng tuần:
$5,850.00
là sự quan tâm cộng tác của chúng ta đối với giáo
$ 3,479.00
hội địa phương. Tính đến hôm nay chúng ta có Tuần 2&3/3/2019
Bảo trì:
$ 4,995.00
được 10% gia đình tham gia, và đạt được 50 phần
$ 8,474.00
trăm mục tiêu. Xin OB&ACE tham gia vào TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ
$ 2,624.00
chương trình Bishop Annual Appeal!
GIÁO XỨ THÁNH TÂM LÀ GIÁO XỨ
TRUYỀN GIÁO: chúng ta chọn đứng với anh
chị em di dân và tị nạn, và cùng đồng hành với họ.
Vì chúng ta là những người di dân và tị nạn như
họ. “Khi ta là khách lạ, con đã tiếp rước ta. (Mt
25:35) Là những người tị nạn và di dân, chúng ta
đã được người khác đón tiếp và tạo điều kiện cho
chúng ta hội nhập cuộc sống mới, giờ đây chúng ta
cũng cần có trách nhiệm đối với người tị nạn và di
dân khác đang đến với chúng ta. Chúng ta không
thể hành động khác đi được.

Tuần 9&10/3/2019
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$ 3,233.00
$ 1,041.00
$ 4,274.00
$ 1,576.00

Tuần 16&17/3/2019
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ
Tuần 23&23/3/2019
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ
Tuần 30&31/3/2019
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ
Tiền Lần Hai cho Nhà Xứ
Bán Thức Ăn

$ 3,616.50
$ 1,101.00
$ 4,718.00
$ 1,132.00
$ 4,361.00
$ 1,125.00
$ 5,486.00
$ 364.00
$ 3,652.00
$ 1,125.00
$ 4,777.00
$ 1,073.00
$3,371.00
$4,243.00

TỔ CHỨC LẠI CHỔ CHO CÁC CA ĐOÀN: vì
nhu cầu mục vụ chung, chúng ta sẽ đưa cánh ca
đoàn TBN trở về vị trí ban đầu, để có thêm nơi cho
việc thờ phượng. Trong lúc đó, chúng ta sẽ nâng
cấp cánh ca đoàn Việt nam, để có thể dùng cho tất
cả các ca đoàn trong giáo xứ. Khi cần, chúng ta sẽ CHÂN THÀNH CÁM ƠN LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA
dùng trần đàn chính giữa vào các dịp lễ lớn và đa ÔNG BÀ & ANH CHI EM!
văn hóa. Công trình này cần thời gian và sự kiên Ban Chấp Hành HĐMV CĐCG VN
nhẫn của mọi người. Ai có thắc mắc xin vui lòng
Ông Trần Văn Thiện (901) 213-5079
trực tiếp với LM quản xứ.
Anh Nguyễn Hiếu (901) 338-6890

Anh Lê Mạnh (901) 489-1726
ĐẠI HỘI THÁNH MẪU 2019 sẽ vào các ngày 1
Ban Phụng Vụ:
-4 tháng 8 năm 2019. Giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức
Ông Nguyễn Bá Ngọc (901) 672-4634
đi ĐHTM chung. Xin OB&ACE tham dự bằng
Anh Lê Nhàn (901) 264-5777

QUÊN TIỀN LẦN HAI vào Chúa nhật ngày
27 & 28 tháng 4 năm 2019 cho công trình nhà
Linh Mục. Xin OB&ACE quảng đại giúp đỡ.
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

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

