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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PASTORAL STAFF:
Fr. Simon Thoi Hoang, SVD
Pastor
Fr. Raymond Asagdem Akumbilim, SVD
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Barbara Morelli
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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

$18,000.00. UP-TODAY our parish has only 30
Summer is here! My forfamilies, 7% participation, and reached 56% of mation director from seminary often
Saturday May 4: 5:00pm Confir mation Mass
our goal. Please consider participating in the Bish- said to me before taking off for
with Bishop David P. Talley. There is a reception op Annual Appeal!
summer months that “you will take
in the parish hall after mass and all are invited.
some time off for your vacation, but
LENTEN RICE BOWLS: As
Sunday May 5: Open House for Pr iest Resinot off from your vocation.” It is a
community of faith, we learn to do
dent: all are invited to this Open House after each charity together during Lent. We
thoughtful reminder that our spiritual journey is a
Sunday mass.
life long commitment, a daily struggle to be in
thank you all who have participated
union with God, and a combination of every breath
in this charitable Lenten programs.
Sunday May 12: Mother ’s Day - Marian ProThis year, besides the rice bowls for the poor of our being to honor God with all our hearts and
cession in honoring our Heavenly Mother at
through out the world, we also extended our Len- to love neighbors as ourselves. We would there9:30am before 10:00 Vietnamese Mass. All are
ten rice bowls to 6 orphanages in Kontum, Vi- fore never take off from this vocation.
invited.
Surely, we all know how busy we are
etnam, through the help of the Vietnamese CathoSaturday May 18: 9:00am-1:00pm Retreat for
lic Mothers’ and the Sacred Heart Vietnamese during these summer months: Holy Communion,
First Holy Communion at Sacred Heart Church.
Confirmation, graduations, weddings, summer
Catholic Men’s groups. Results are:
camps, and vacation trips. These are important
Saturday May 25: SVD Pr iestly Or dination at  National Rice Bowls: $2,701,50
events of our life that allow us to reconnect and be
Holy Spirit Chapel in Techny Illinois - Fr. Ray Kontum Rice Bowls: $2,150,00
mond will be attending.
Through these charities, we learn that being poor with each others and celebrate our lives; therefore,
it would be more meaningful and fitting that God
Saturday June 1: at 5:00pm mass - RCIC Bap- or not “having enough,” does not prevent us from must be the center of these events. Summer
sharing.
tism & First Communion. Reception after mass
months can help enriching our relationship with
and all are invited.
RE-ORGANIZING CHOIR SPACE: we thank God and with others.
you the Vietnamese volunteer group for their work
Set this life long vocation as your prioriSunday June 2: at all masses - RCIC Baptism
and First Holy Communion. Reception after mass of reorganizing space for choirs and for personal ty in every plan you make, asking yourselves these
devotions. Their next step of this project is to rear- questions: where is God in my summer plan? How
and all are invited.
range the right wing choir space and the sound do I bring God to those I meet? What should I do
Monday June 3: Viet-ngu summer class will
system that can accommodate all choirs of our to enrich my family spiritually during this vacation
begin and finish July 31.
parish and give more space for the altar of the time? Is there a church where I will spend my
Sacred Heart of Jesus.
Sunday June 30: Sacr ed Hear t Festival.
vacation and what is its mass schedule? May your
10:00am - English/Vietnamese mass and 12:00 summer months be an enjoyable time of refreshing
SUMMER
Spanish mass. Parish festival begins at 11:00am
your body and renewing your spirit!
PROtill 5:00pm.
GRAMS:
summer is at SECOND COLLECTIONS of May 25 & 26
the
corner. 2019 is for the renovation of the resident for
RENOVATION OF PRIESTS’ RESIDENT:
Like previous parish priests. Please be generous.
Purposes for this house renovation: to create a
years, we have
private resident for priests and to free the rectory
PARISH OFFERING ON APRIL 2019
(1)
summer
for parish offices and catechist Sunday classes.
WEEKLY
BUDGET
:
$ 5,850.00
Vietngu
class
which
will
begin
June
3rd
and
finish
Available Finance for the renovation from:
July
31.
Beside
providing
Vietngu
class,
sisters
 Mckinney’s living will:
32,725.00
APRIL 6&7 GENERAL OFFERINGS:
$3299.00
[71,413.24 - 38,688.19 (purchase of the house, will also offer piano lesions for children. (2) VocaMAJOR MAINTENANCE:
$1122.00
tion Bible School is from July 22-26. This summer TOTAL:
$4421.00
taxes, and alley closure free)]
OVER/UNDER BUDGET:
$1429.00
 Last maintenance project:
22,205.00 we will have 5 religious sisters who come to help
us with these summer programs. Please have your
 Christmas gifts 2017 & 2018:
8,216.00
APRIL 13&14 GENERAL OFFERINGS:
$3733.00
children sign up as soon as you can.
MAJOR MAINTENANCE:
$1050.00
 Second collections & food sales up today (5th
TOTAL:
$4825.00
April):
21,325.00 PARISH FESTIVAL the feast of Sacred Heart
OVER/UNDER BUDGET:
$1025.00
Total:
$84,471.00
of Jesus is on Friday June
APRIL. 20&21 GENERAL OFFERINGS:
$6775.50
First phase: we have completed the fir st phase 28 this year. However,
M
AJOR MAINTENANCE:
$1368.50
of renovation. Total costs of labors and materials we will celebrate it on
TOTAL:
$8144.00
so far: $39,205.26
Sunday June 30, 2019.
OVER/UNDER BUDGET:
$2294.00
Second phase: we have completed the second We will have English/
phase with total paid costs of $17,303.00. Total Vietnamese
A
PRIL
.
27&28
G
ENERAL
O
FFERINGS
:
$3642.00
mass
at
MAJOR MAINTENANCE:
$863.00
donation received $15.000,00 and concrete drive 10:00am, festival starts at 11:00pm, then Spanish
$4505.00
way and front entrance.
mass at 12:00 and festival continues until 5:00pm. TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:
$1345.00
Third phase: we have completed the thir d phase Please save the date for you and your family.
with a total cost is pending. Total donation reP
RIEST RESIDENT SECOND COLLECTION $ 1516.00
ceived $9,300.00 (A/C unit, kitchen appliance, HOME VISIT: Fr . Simon will be having a home FOOD SALES
$1432.00
visit for the whole month of July. Please keep him
washer/dryer).
EASTER FLOWERS
$2482.00
in
our
prayers.
Any
pastoral
and
sacramental
needs
Open House is on Sunday May 5, 2019. All ar e
please contact directly Fr. Raymond and Fr. Vo Ta WE THANK YOU
invited.
Blessing and Dedication of the House: 2:30 pm De, SVD, or call our parish office for further assis- FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY!
on Sunday June, 2019 on the Parish Feast Day. All tance.
LET US PRAY FOR THE SICK:
Abuse Hotline: The Catholic Diocese of Memphis in
are invited.
PARISH CALENDER MAY & JUNE 2019

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. 2019 goal:
Sister Servants of the Holy Spirit:
If you want to be a sister servant of the Holy
Spirit, please call 800-553-3321. Or Visit website: http://www.worldssps.org/

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.

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, Minh Nguyen, Truong Mong Thu, Ai
Vy Nguyen, Maria Madalena Mai Thi Na, Maria Le
thi Ky Duyen.

CALENDARIO PARA MAYO & JUNIO 2019

Sábado 4 de Mayo: 5:00pm Misa de confir mación con el Obispo David P. Talley. Habrá una
recepción en el sótano de la parroquia después de
misa y todos son bienvenidos.
Domingo 5 de Mayo: Open House de la Casa
para los Sacerdotes: Todos están invitados a este
Open House después de cada misa.

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 30 familias han contribuido,
lo cual es el 7% de participación, y alcanzado el
56% de nuestra meta. Por favor, considere participar en la este Llamado Anual del Obispo!

Sábado 1 de Junio: a las 5:00pm Misa - RCIC
Bautismos & Primeras Comuniones. Recepción
después de misa. Todos son bienvenidos.

PLATO DE ARROZ: Como comunidad de fe,
aprendemos a hacer obras de caridad
juntos en la cuaresma. Les damos las
gracias a todos los que han participado
en estos programas benéficos de Cuaresma. Este año, además de el plato de arroz para
los que viven en pobreza en todo el mundo, también extendimos nuestros platos de arroz en la Cuaresma a 6 orfanatos en Kontum, Vietnam, con la
ayuda de los grupos de Madres Católicas Vietnamitas y Hombres Católicos Vietnamitas del Sagrado
Corazón. Los resultados son:
 Plato de Arroz (Nacional): $2,701,50
 Plato de Arroz (Kontum): $2,150,00

Domingo 2 de Junio: dur ante todas las misas RCIC Bautismos & Primeras Comuniones. Recepción después de misa. Todos son bienvenidos.

A través de estas organizaciones benéficas,
aprendemos que el ser pobres o "el no tener
suficiente" no nos impide compartir.

Domingo 12 de Mayo: Día de las Madr es Procesión Mariana en honor a nuestra Madre
Celestial a las 9:30am antes de Misa Vietnamita.
Todos son bienvenidos.
Sábado 18 de Mayo : 9:00am-1:00pm Retiro
para la Primera Comunión aquí en el Sagrado
Corazón.
Sábado 25 de Mayo: Or denaciones Sacer dotales SVD en la Capilla del Espíritu Santo en Techny Illinois - el Padre Raymond asistirá.

¡El verano está aquí! El director de formación a menudo me
decía antes de que me marchara
del seminario durante los meses de
verano, "vas a tener vacaciones,
pero no en tu vocación". Era un
recordatorio de que nuestro viaje espiritual es un
compromiso de por vida, una lucha diaria para
estar en unión con Dios y un constante ofrecimiento de cada aliento nuestro para honrar a Dios con
todo nuestro corazón y amar al prójimo como a
nosotros mismos. Por eso en la vocación no hay
vacaciones.
Sin duda ya sabemos lo lleno de actividades
que están estos meses de verano: comuniones,
confirmaciones, graduaciones, bodas, campamentos y viajes. Estos son eventos importantes en
nuestra vida que nos permiten reconectarnos unos
con otros y celebrar juntos; por lo tanto, sería más
significativo y apropiado darle a Dios el lugar
principal en estos eventos. Los meses de verano
pueden ayudarnos a enriquecer nuestra relación
con Dios y con los demás.
Qué su vocación sea la prioridad de su vida en
cada plan que hagan, haciéndose estas preguntas:
¿Qué lugar le he dado a Dios en mi plan de verano? ¿Cómo puedo llevar a Dios a las personas
con las que me encuentro? ¿Qué debo hacer para
enriquecer espiritualmente a mi familia durante
este tiempo de vacaciones? ¿Hay alguna iglesia
cercana al lugar donde pasaré mis vacaciones y
cuál es el horario de las misas? ¡Qué estos meses
de verano sean un momento agradable para recargar su cuerpo y renovar su espíritu!

REORDENANDO EL ESPACIO DEL CORO:
Agradecemos al grupo de voluntarios vietnamitas
por su trabajo de reorganizar el espacio para el coro
Domingo 30 de Junio: Festival del Sagr ado
y dejar un lado de la iglesia libre para los feligreCorazón. 10:00am - Misa en inglés/vietnamita & ses. El siguiente paso de este proyecto es reorgani12:00 - Misa en español. El festival comienza a
zar el espacio del coro en el lado derecho y el sistelas 11:00am y termina a las 5:00pm.
ma de sonido para que pueda acomodar a todos los
coros de nuestra parroquia y dar mas espacio para
RENOVACIÓN DE LA CASA PARA SACERSEGUNDA COLECTA del 25 & 26 de mayo
DOTES: Propósito para la renovación de esta casa: el altar del Sagrado Corazón de Jesús.
2019 es para la renovación de la casa para sacerCrear una casa privada para los sacerdotes y así PROGRAMAS DE VERANO: el ver ano esta en
dotes. Por favor sea generoso.
dejar libre la rectoría para las oficinas y salones de la esquina. Como en los años anteriores, tenemos
clase para el catecismo. Financiamiento disponible (1) clases de verano de Vietngu que comenzaran el
OFRENDAS A LA PARROQUIA DE ABRIL, 2019
para la renovación:
3 de junio y terminarán el 31 de julio. Además de
ofrecer
clases
de
Vietnamita,
las
hermanas
también
 El testamento en vida de Mckinney: 32,725.00
PRESUPUESTO SEMANAL:
$5,850.00
[71,413.24 - 38,688.19 (compra de la casa, impues- ofrecerán lecciones de piano para niños. (2) La
Escuela Bíblica de Verano es del 22 al 26 de julio. ABRIL 6 & 7, 2019 OFRENDA GENERAL: $ 3,299.00
tos y cierre del callejón gratis)]
MANTENIMIENTO:
$ 1,122.00
 El ultimo proyecto de mantenimiento: Este verano tendremos 5 hermanas religiosas que
T
OTAL:
$ 4,421.00
vendrán para ayudar en estos programas de verano.
22,205.00
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO: -$ 1,429.00
Por favor registre a sus hijos tan pronto le sea posi Ofrenda de Navidad 2017 y 2018: 8,216.00
ble.
ABRIL 13 & 14, 2019 OFRENDA GENERAL: $ 3,733.00
 Segundas Colectas y venta de comida hasta
FESTIVAL PARROQUIAL: Este año la festiviMANTENIMIENTO:
$ 1,052.00
hoy: 21,325.00.
TOTAL:
$ 4,825.00
dad del Sagrado Corazón de Jesús es el viernes 28
Total:
$84,471.00
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO: -$ 1,025.00
de junio. Sin embargo, lo
Primera fase: hemos completado la pr imer a fase celebraremos el domingo
de renovación. Costos totales de trabajos y materia- 30 de junio del 2019. TenABRIL 20 & 21, 2019 OFRENDA GENERAL: $ 6,775.50
les hasta el momento: $ 39,205.26
MANTENIMIENTO:
$ 1,368.50
dremos la misa en ingles/
Segunda fase: hemos completado la segunda
TOTAL:
$ 8,144.00
vietmanita a las 10:00am,
fase con un costo total de $17,303.00. El total de
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:
$ 2,294.00
el festival comenzara a las
donaciones recibidas $15,000 mas el trabajo dona- 11:00am, luego la mia en
ABRIL 27 & 28, 2019 OFRENDA GENERAL: $ 3,642.00
do del camino de concreto y la entrada.
español a las 12:00pm y el festival continuara hasta
MANTENIMIENTO:
$ 863.00
Tercera fase: Hemos completado esta ter cer a
las 5:00pm. Por favor, apunte esta fecha y planee
TOTAL:
$ 4,505.00
fase. Total de donaciones recibidas $9,300.00
asistir con su familia.
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO: -$ 1,345.00
( Unidad de A/C, electrodomésticos para la cocina,
VISITA A CASA: El padr e Simón estar á de
CASA PARA SACERDOTES:
lavadora/secadora).
SEGUNDAS COLECTAS
$ 1,516.00
Open House es el domingo 5 de mayo de 2019. visita en su ciudad natal todo el mes de julio. Por
V
ENTAS DE COMIDA
$ 1,432.00
favor
mantenerlo
en
sus
oraciones.
Cualquier
neceTodos están invitados después de la misa a visitar
FLORES PASCUALES
$2482.00
la casa y almorzar juntos al aire libre. Por favor sidad pastoral y sacramental ponerse en contacto
¡GRACIAS POR SU ADMINISTRACIÓN &
directamente
con
el
Padre
Raymond
o
el
P.
Vo
Ta
continúe ayudando en este proyecto parroquial en
GENEROSIDAD!
De, SVD, o llame a la oficina de nuestra parroquia paa
la manera que le sea posible.
Lunes 3 de Junio: Comienza la clase de ver ano
Viet-ngu y terminará el 30 de julio.

obtener mas 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.

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

chăm sóc của quý sơ Dòng Áo Ảnh Phép Lạ.
 National Rice Bowls:$2,701,50
Thứ Bảy 4 tháng 5: 5:00pm Thánh Lễ Thêm Sứ
do ĐC David P. Talley. Có tiệc trà ở hội trường gx  Kontum Rice Bowls: $2,150,00
Quý sơ và các em Cô Nhi Vinh Sơn kính gửi lời
ngay sau thánh lễ. Mọi người được mời tham dự.
cám ơn vì tình thương của Cha và ACE dành cho
Chúa Nhật 5 tháng 5: Open House nhà Linh
các em. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang
Mục. Tất cả mọi người được mời tham dự thăm
ban muôn ơn lành cho quý ân nhân.
nhà LM sau mỗi thánh lễ.
BISHOP ANNUAL APPEAL: mục tiêu năm
Chúa Nhật 15 tháng 5: Ngày Hiền Mẫu - có
nay của giáo xứ chúng ta chỉ có $18,000.00 với
kiệu Mẹ lúc 9:30 sáng và thánh lễ 10:00. Xin mọi 450 gia đình ghi danh. Tính đến hôm nay chúng ta
người tham dự.
có được 30 gia đình tham gia, và đạt được 56 phần
trăm mục tiêu. Xin OB&ACE tham gia vào
Thứ Bảy 18 tháng 5: 9:00 sáng đến 1:00 chiều:
chương trình Bishop Annual Appeal!
tĩnh tâm cho các em Rước Lễ Lần Đầu tại gx
Thánh tâm.
TỔ CHỨC LẠI CHỔ CHO CÁC CA ĐOÀN: vì
nhu cầu mục vụ chung, chúng ta sẽ đưa cánh ca
Thứ Bảy 25 tháng 5: Lễ Thụ Phong Linh Mục
cho các Thầy Ngôi Lời tại Tĩnh Dòng Chicago. Fr. đoàn TBN trở về vị trí ban đầu, để có thêm nơi cho
việc thờ phượng. Trong lúc đó, chúng ta sẽ nâng
Raymond sẽ tham dự.
cấp cánh ca đoàn Việt nam, để có thể dùng cho tất
Thứ Bảy 1 tháng 6: Thánh lễ Rước lễ Lần đầu
cả các ca đoàn trong giáo xứ. Khi cần, chúng ta sẽ
lúc 5:00pm. Sau thánh lễ có tiệc trà. Mọi người
dùng trần đàn chính giữa vào các dịp lễ lớn và đa
được mời tham dự.
văn hóa. Công trình này cần thời gian và sự kiên
nhẫn của mọi người. Giáo xứ chân thành cám ơn
Chúa Nhật 2 tháng 6: Rước lễ Lần đầu tr ong
các thánh lễ. Sau Thánh lễ có tiệc trà mừng và mọi anh em trong ban trùng tu đã và đang tận tụy cho
công trình này. Mọi thắc mắc xin vui lòng trực tiếp
người được mời gọi tham dự.
với LM quản xứ.
Thứ Hai 3 tháng 6: Khai giảng Lớp Việt ngữ
LỚP VIỆT NGỮ MÙA HÈ năm nay giáo xứ
mùa hè. Và lớp kết thúc vào 30 tháng 7.
chúng ta vui
Chúa Nhật 30 tháng 6: Mừng bổn mạng Giáo
mừng đón
xứ Thánh Tâm. Thánh lễ Việt/Mỹ lúc 10:00 sáng
tiếp 5 sơ về
và TBN lúc 12 giờ. Picnic giáo xứ bắt đầu lúc
giúp
cho
11:00 sáng và kết thúc 5:00 chiều.
giáo
xứ
trong
hai
tháng hè, từ
XÂY DỰNG NHÀ XỨ: Mục đích của việc xây
đầu tháng 6
dựng nhà xứ là để cho các Linh Mục chổ ở riêng
và đến cuối
tư, và nhà xứ hiện tại dùng cho Văn phòng giáo xứ
tháng
7.
Quý
sơ
sẽ
phụ
trách
chương
trình Việt
và lớp học cho chương trình giáo lý Chúa Nhật.
ngữ , giáo lý và dạy đàn cho con em chúng ta.
Tài khoản hiện có cho việc xây dưng là:
Đơn có sẳn ở cửa ra vào nhà thờ. Xin quý vị ghi
 Tiền cúng của bà Mckinney:
32,725.00
danh cho con em của mình và trực tiếp liên lạc với
[71,413.24 - 38,688.19 (tiền mua nhà, tiền thuế và
Cô Lan để biết thêm chi tiết.
lệ phí cho đường hẻm)]
 Tiền còn lại công trình máy sưởi: 22,205.00 MỪNG BỔN MẠNG
GIÁO XỨ lễ chính bổn
 Quà Giáng Sinh 2017 & 2018:
8,216.00
mạng giáo xứ vào ngày
 Tiền lần hai và bán thức ăn:
21,325.00 thứ Sáu 28 tháng 6, tuy
Tổng số:
$84,471.00
nhiên chúng ta sẽ mừng
Giai Đoạn 1: chúng ta đã hoàn tất giai đoạn 1 bổn mạng vào ngày Chúa
của công trình với tổng phí tổn cho giai đoạn một Nhật 30 tháng 6. Thánh
là: $39,205.20
lễ Việt/Anh lúc 10:00
Giai Đoạn 2: Chúng ta đã hoàn tất gian đoạn sáng và TBN lúc 12:00. Picnic giáo xứ bắt đầu lúc
hai với tổng chi phí là: 17,303.00. Trong giai đoạn 11:00 và kết thúc lúc 5:00 chiều. Xin OB & ACE
hai này, chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ với thu sếp để tham dự.
khoản tiền 15,000.00.
Giai Đoạn 3: chúng ta đã hoàn tất giai đoạn ba. ĐẠI HỘI THÁNH MẪU 2019 sẽ vào các ngày 1
Chúng ta đã nhận được sự hổ trợ trị giá 9,300.00 -4 tháng 8 năm 2019. Giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức
(kitchen appliance, laundry washer/dry, AC unit). đi ĐHTM chung. Xin OB&ACE tham dự bằng
việc ghi danh sớm, để ban tổ chức biết sớm hầu
Ngày “Open House” vào Chúa Nhật 5 tháng 5. chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi.
Chúng ta sẽ có cook out sau mỗi Thánh Lễ Chúa
nhật, để mọi người cùng chung vui với giáo xứ. THĂM GIA ĐÌNH cha xứ Simon sẽ đi thăm gia
Xin ông bà và anh chị em tiếp tục giúp đỡ giáo xứ đình ở Vn trong suốt tháng 7. Mọi nhu cầu mục vụ
để công việc chung mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. xin ACE liên lạc trực tiếp với Cha Raymond và
Cha Đề. Để biết thêm chi tiết, xin ACE liên lạc
BÁT CƠM TÌNH THƯƠNG MÙA CHAY là
một việc làm bác ái chung của giáo xứ. Bát cơm QUÊN TIỀN LẦN HAI vào Chúa nhật ngày
tình thương năm nay chúng ta cùng hướng về các 25 & 26 tháng 5 năm 2019 cho công trình nhà
em mồ cô ở các Cô Nhi Viện Vinh Sơn, dưới sự Linh Mục. Xin OB&ACE quảng đại giúp đỡ.
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT 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

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

Mùa hè đến! Mỗi dịp hè đến
thì tôi luôn nhớ đến lời nhắc nhủ thân
thương của Linh mục phụ trách chủng
sinh rằng, “con nhớ là đi nghĩ hè chứ
không đi nghĩ sống theo ơn gọi nha.”
Thật là một lời nhắn nhủ chân tình cho
hành trình thiêng liêng của quý thầy trong mùa hè, vì
mỗi khi đã chọn Chúa là sống cả đời với ngài. Đi
theo Chúa không có ngày nghĩ. Mỗi hành động của
từng ngày sống là để ca tụng TC và yêu thương tha
nhân, vì thế những ngày hè vắng bóng ngài.
Thật vậy, ai cũng biết sự bận rộn của
những ngày hè: Con cái Rước Lễ lần đầu, Thêm sức,
Ra trường, Đám cưới, trại hè, và đi nghĩ hè. Đây là
những dịp quan trọng để hâm nóng tình gia đình và là
cơ hội để kết nối tình thân với bà con họ hàng. Tuy
nhiên, những ngày hè bận rộn cũng dễ là cơ hội làm
chúng ta quên sống đức tin. Thật thế, những ngày hè
sẽ mang thêm nhiều ý nghĩa khi chúng ta biết đặt
Thiên Chúa làm trung tâm điểm của các sinh hoạt gia
đình. Mùa hè là cơ hội giúp chúng ta làm giàu hơn
cho đời sống thiêng liêng và tạo thêm nhiều tương
quan tốt đẹp với tha nhân bạn bè.
Vì thế, khi chuẩn bị cho các chương trình
hè hay các tổ chức lễ lạc cho mùa hè, chúng ta nên tự
vấn mình với các câu hỏi sau: Thiên Chúa có chổ
trong gia đình tôi vào dịp hè này không? Tôi cần phải
làm gì để khi nghĩ hè, gia đình chúng tôi được Chúa
tiếp tục đồng hành và chúc chúc? Ở chổ nghĩ hè có
nhà thờ và thánh lễ ở đó lúc mấy giờ? Nghĩ hè chứ
không ‘nghĩ đạo”. Nguyện xin Chúa chúc lành cho
anh chị em trong mùa hè này, để các sinh hoạt mùa
hè trong gia đình đem lại cho anh chị em sự gần ngài
hơn với Thiên Chúa và tha nhân hơn.

TÀI CHÁNH THÁNG 4 NĂM 2019
Ngân quỹ cần thiết hàng tuần:

$5,850.00

Tuần 6&7/4/2019
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$3299.00
$1122.00
$4421.00
$1429.00

Tuần 13&14/4/2019
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$3733.00
$1052.00
$4825.00
$1025.00

Tuần 20&21/4/2019
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$6775.50
$1368.50
$8144.00
$2294.00

Tuần 27&28/4/2019
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ
Tiền Lần Hai cho Nhà Xứ
Bán Hàng
Hoa Phục Sinh

$3642.00
$863.00
$4505.00
$1345.00
$1516.00
$1432.00
$2482.00

CHÂN THÀNH CÁM ƠN LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA
ÔNG BÀ & ANH CHI EM!
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
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

