OFFICE HOURS/GIỜ HÀNH CHÁNH/
HORARIO DE OFICINA
9am - 5:00pm
Tuesday - Friday
Martes-Viernes
Thứ Ba – Thứ Sáu
RECONCILIATION/XƯNG TỘI/
CONFESIONES
3:30pm-4:30pm
Saturday-Thứ Bảy-Sábado
Or by appointment
Hay gọi lấy hẹn trước
Llamar para una cita
EUCHARISTIC ADORATION
Thursday: Spanish Mass:7:00pm
Spanish Eu. Adoration: 8:00pm
1st Fri. Vietnamese mass: 7:00pm
Eucharistic Adoration: 8:00pm
Vietnamese Youth Group
Eucharistic Adoration: 10:30pm
SOLEMNITIES/LỄ TRỌNG/
SOLEMNIDADES
Multicultural Mass - TBA
Thánh lễ Đa Văn Hóa
sẽ được thông báo trong tờ Thông Tin
Se anunciará horario de misa
BAPTISM/RỬA TỘI/
BAUTISMO
Spanish Baptism Preparation:
6:00pm-8:00pm on 3rd Fri.
Spanish Baptism: 9:30am
on 4th Saturday
Eng/Viet Baptism Preparation class:
9am-11am on 4th Saturday
English/Vietnamese Baptism:
On 2nd Sunday Masses
8:30am & 10:00am
WEDDING/HÔN PHỐI/
MATRIMONIO
Contact parish office 6 months prior
to the wedding date.
Xin liên lạc với VP giáo xứ
6 tháng trước ngày cưới.
Póngase en contacto con
la oficina de la parroquia
6 meses antes
de la fecha de la boda.
QUINCEAÑERA
Póngase en contacto con la oficina
parroquial 6 meses antes de
la fecha de quinceñera.
Hay que tomar clases de preparacion.
Por favor llame a nuestra officina
para más información.
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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”
PASTORAL STAFF:
Fr. Simon Thoi Hoang, SVD
Pastor
Fr. Raymond Asagdem Akumbilim, SVD
Associate
José de Jesus Magaña
Director of Religious Education
Barbara Morelli
Accountant
Elaine Hansom
Administrative Assistant (English)
Esmeralda Magaña
Administrative Assistant (Eng/Spanish)

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

PARISH FINANCIAL COUNCIL:

MASS SCHEDULE

Frank Keller, Ai-Quynh Nguyen, Sandra Pita,
Maritza Rodriguez, Toan Dinh.

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

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.

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

Please turn off your cell-phone
while you are in Church! - Vui
lòng tắt điện thoại trong khi ở
nhà thờ. - ¡Por favor apaga tu
teléfono celular mientras estás
en la Iglesia!

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

PARISH CALENDER JANUARY 2020

Tuesday (12/31): New Year Eve
7:00pm Viet/Spanish Vigil mass
8:00pm-10:00pm Youth Event of
Welcoming New Year
Wednesday (1/1/2020): Happy New Year - Solemnity of Mary, Mother of God (Holy Day of
Obligation)
12:00 Trilingual mass
Sunday 1/5: Epiphany of the Lord
Sunday 1/12: Baptism of the Lord
Sunday 1/26 Vietnamese New Year Celebration
8:30am English Mass
10:00am Spanish Mass
12:00 Vietnamese New Year Mass and
Reception followed.
FENCE PROJECT: with the donated work of
Chandler Demolition Inc., we have cleared out and
leveled the donated land and ready for its fence.
The estimation of the fencing project is
$25,000.00, which includes 400 feet fence and a
gate; thus it is $62.5 per feet. We will converse a
portion of this land to create more parking space
and the rest of the land for recreation and youth
activities for Sundays. We will have Sunday food
sales and second collections for this project. Any
donation please indicate in memo: Fence project
NOTICE: SECOND COLLECTION January
weekend of 18 & 19, 2020 for the Parish Fencing Project. Please be generous.

groups, have participated in Christmas programs
Many of us began New
for homeless and nursing homes. We are so grate- Year 2020 with an attempt to make
some changes in our life, which is
often called as “new year resolutions.” May it be a change in diet so
that you can live healthier, a change
in your daily prayer so that you can become a holier person, or a change in your relationship, so
that you can become more compassionate toward
others, and so for. Realistically, how many of
these new year resolutions end up being forgotten.
We have tried and failed miserably. However, we
should not be discouraged on trying.
Looking into the life of all the saints,
ful for this opportunity to share our talents and none of them find themselves worthy of God’s
love to those less fortunate.
love and mercy, because they have failed miseraSTORAGE ROOMS: We have received two bly as they tried to become holy ones. During
8X20 containers to make storage rooms where we mass, just after the Our Father , before the kiss of
can store all the picnic and outdoor equipments to peace; we ask God “Look not on our sins, but on
free our current storage room to convert into a the faith of your Church...” May this faith we share
hospitality room for Sunday uses. We thank you as church help us to keep on trying. Our spiritual
our Spanish volunteers group for painting and journey needs continuously “new year resolutions”
that help to transform our lives and the life of
converting them into storage rooms.
those we come to encounter.
FAREWELL & WELCOME: After ministering
In following Christ, we constantly make
at Sacred Heart over one year and half, Fr. Raysome changes to amend our lives, to improve our
mond is called to embark a new jourrelationships, to deepen our faith, and to renew our
ney, teaching ministry at Divine Word
commitment to serve God and the church. May
College, in Epworth, Iowa. He will be
this New Year 2020 become a year of renewal.
saying goodbye and leaving us at the
end of March, while awaiting for the
PARISH OFFERING ON DECEMBER 2019
coming of Fr. Michael at begin of WEEKLY BUDGET:
$ 5,850.00
March. Fr. Raymond has been a great DEC. 1 GENERAL OFFERINGS:
$3780.00
priest to our community. We certainly miss him
MAJOR MAINTENANCE:
$595.00
and our heart is sadden on his leaving us. We wish
OTHER MISC./DONATIONS:
$0.00
him all the best and hope that he will find way to TOTAL:
$4375.00
OVER/UNDER BUDGET:
$1475.00
come back to our community as time permitted.
We will have opportunity to farewell him in DEC. 7&8 GENERAL OFFERINGS:
$3474.00
months to come. Meanwhile, keep him
MAJOR MAINTENANCE:
$1300.00
and Fr. Michael in our prayers.
OTHER MISC./DONATIONS:
$756.00

YOUTH WELCOMING NEW YEAR 2020
with Paw Dance for praise and worship, which
starts with the 7:00pm New Year Eve Mass till
10:00pm. There are food, dance and photo booth.
All youth of our parish are welcomed to the cele- NEW EQUIPMENTS for the kitchen in
parish hall and restrooms.
bration of welcoming the New Year. We thank you
Since we had to take away
a group of youth who organized this awesome
the gas stove and oven in the kitchen
events.
for the safety issue, we brought a full
size non-insulated holding/proofing
cabinet for storing food during social
events in the parish hall. We also installed adjustable center pull towel
dispensers for all restrooms, in replacing of the old ones. By doing this we hope to keep
restrooms clean and save papers.

“MY CHRISTMAS GIFT”: Let us remember
our parish during this Christmas season. The
“Christmas gift to my parish” envelop will be sent
to you and it will be for the renovation of the Sacristy at Sacred Heart, which is one of the most
needed projects. The estimate of materials for this
renovation is about $7,000.00. We have received
$4290.00 from Christmas gifts. We need about
3000 more for this project. We will ask our parishioners to help with its installation.
MISSIONARY SPIRIT: our youth groups, prayer
Divine Word Missionary:
If you want to be a Divine Word Missionary, please call Fr. Adam MacDonald, SVD 847-644-8320 email:
adamsvd@yahoo.com

TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$5530.00
$320.00

DEC. 14&15 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
OTHER MISC./DONATIONS:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$3247.00
$1239.00
$401.00
$4887.00
$963.00

DEC. 21&22 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
OTHER MISC./DONATIONS:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$3790.00
$1019.00
$0.00
$4809.00
$1041.00

CHRISTMASS 2019

$7971.00

DEC. 28&29 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
OTHER MISC./DONATIONS:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$3144.00
$790.00
$348.00
$4282.00
$1568.00

FENCING PROJECT:
SACRISTY RENOVATION:
WE THANK YOU

$ 1948.00
$ 4290.00

FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY!
LET US PRAY FOR THE SICK:
Paula Miller, Kenneth Simmons, Georgia Fusco,
Polly Taylor, Josephine Bheathy, Ron Nance, Robert
Holes, Mary Lynn Holes, Joyce West, Kim Morason,
Susie Nguyen, Anne Messina, Alice Adams, Hoang
Kim Nguyen, Reggie Glatt, Maria Nguyen, Rosa
Maria Santos, Minh Nguyen, Truong Mong Thu, Ai
Vy Nguyen, Maria Madalena Mai Thi Na, Maria Le
thi Ky Duyen, Mary Lu Johnson

CALENDARIO PARROQUIAL ENERO 2019

Martes (12/31): Víspera de Año Nuevo
7:00pm Misa de Vigilia en español/viet.
8:00pm-10:00pm Evento Juvenil de
Bienvenida del Año Nuevo.

ESPÍRITU MISIONERO: nuestros grupos juveniles y grupos de oración han participado en programas de navidad para personas sin hogar y asilos.
Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de
compartir nuestros talentos y amor con los menos
afortunados.

Miércoles (1/1/2020): Feliz Año Nuevo - Solemnidad de Santa María, Madre de Dios (Día de
precepto)
12:00pm Misa trilingüe
Domingo 1/5: Epifanía del Señor
Domingo 1/12: Bautismo del Señor
Domingo 1/26 Celebración del Año Nuevo Viet.
8:30am Misa en inglés
10:00am Misa en español
12:00pm Misa de Año Nuevo en Viet.
Recepción al terminar.

CONTENEDORES: Hemos recibido dos contenedores 8x20 para almacenar todos los equipos exteriores y para el picnic de modo de librar nuestro
cuarto de almacenamiento actual para convertirlo
en un cuarto de hospitalidad para uso dominical.
Agradecemos a nuestro grupo de voluntarios hispanos por pintarlos y convertirlos en almacenes.

PROYECTO DEL CERCADO: Con el trabajo
donado por Chandler Demolition Inc., hemos limpiado y nivelado el terreno que fue donado y esta
listo para el cercado. El estimado del proyecto de
cercado es de $25,000.00, que incluye una cerca de DESPEDIDA Y BIENVENIDA: Después de
400 pies y una puerta; Por lo tanto, son $62.5 por servir en el Sagrado Corazón durante más de un
pie. Usaremos una porción de este terreno para
año y medio, el Padre Raymond está
crear mas estacionamiento y el resto del terreno
llamado a emprender un nuevo viaje,
para la recreación y actividades juveniles los doenseñando ministerio en el Colegio del
mingos. Tendremos ventas dominicales de comida
Verbo Divino, en Epworth, Iowa. Él se
y segundas colectas para este proyecto. Cualquier
despedirá y nos dejará a fines de marzo,
donación a este proyecto por favor indique escrimientras esperamos la llegada del Padre
biendo en el memo: Fence Project.
Michael a principios de marzo. El P. Raymond ha
sido un gran sacerdote para nuestra comunidad.
AVISO: SEGUNDA COLECTA el fin de
Ciertamente lo extrañaremos y nuestro corazón está
semana 18 & 19 de enero, 2020 para el proyectriste porque se va. Le deseamos todo lo mejor y
to del cercado de la parroquia. Por favor sea
esperamos que encuentre la manera de regresar a
generoso.
nuestra comunidad cuando el tiempo lo permita.
BIENVENIDA DEL AÑO NUEVO 2020 OR- Tendremos la oportunidad de despedirnos de el en
GANIZADA POR LOS JOVENES habrá baile los próximos meses. Mientras tanto, mantengamos
para alabanza y adoración, comenzaremos con la a él y al padre Michael en nuestras oraciones.
Misa de vigilia de año nuevo hasta las 10:00pm. NUEVOS EQUIPOS para la cocina del sótano de
Habrá comida, baile, lugar para tomarse fotos. la parroquia y los baños. Dado que tuviTodos los jóvenes de nuestra parroquia son bienvemos que quitar la estufa y el
nidos esta celebración de año nuevo. Agradecemos
horno de gas en la cocina por
al grupo de jóvenes que organizan este increíble
cuestiones de seguridad,
evento.
trajimos un gabinete de retención /
aislamiento de tamaño completo sin
aislamiento para almacenar alimentos
durante los eventos sociales en el sótano. También instalamos dispensadores
de toallas centrales ajustables para todos los baños,
en reemplazo de los viejos. Al hacer esto, esperamos mantener limpios los baños y ahorrar papel.

"MI OFRENDA DE NAVIDAD": Recordemos a
nuestra parroquia durante esta temporada navideña.
Se le enviará un sobre “Mi Ofrenda de Navidad a
mi parroquia” y será para la renovación de la Sacristía en el Sagrado Corazón, que es uno de los
proyectos más necesarios. La estimación de materiales para esta renovación es de aproximadamente
$ 7,000.00. Le pediremos a nuestros feligreses que
ayuden con su instalación.
DETALLES AND CAKES
(bodas, quinceañeras, bautizos,
presentaciones y más)
Paquetes especiales a precios económicos
Alejandra 901-691-3271

Muchos de nosotros
comenzamos el Año Nuevo 2020
con el intento de hacer algunos
cambios en nuestra vida, lo que a
menudo llamamos "resoluciones de
año nuevo". Ya sea un cambio en tu
dieta para poder vivir más saludablemente; un cambio en tu oración diaria, para que puedes convertirte en una persona más santa; o un cambio en tu
relación para que puedas ser más compasivo con
los demás, y así sucesivamente. Siendo realistas,
cuántas de estas resoluciones de año nuevo terminan siendo olvidadas. Lo hemos intentado y hemos
fallado miserablemente. Sin embargo, no debemos
desanimarnos en intentarlo.
Mirando la vida de todos los santos,
ninguno de ellos se encontraba digno del amor y la
misericordia de Dios, porque habían fallado miserablemente al tratar de convertirse en santos. Durante la misa, justo después del Padre Nuestro,
antes del signo de la paz; le pedimos a Dios: "No
nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia." Que esta
fe que compartimos como iglesia nos ayude a seguir intentándolo. Nuestro viaje espiritual necesita
continuamente "resoluciones de año nuevo" que
ayuden a transformar nuestras vidas y la vida de
aquellos con quienes nos encontramos.
Al seguir a Cristo, constantemente
hacemos algunos cambios para enmendar nuestras
vidas, mejorar nuestras relaciones, profundizar
nuestra fe y renovar nuestro compromiso de servir
a Dios y a la iglesia. Que este año nuevo 2020 se
convierta en un año de renovación.
OFRENDAS A LA PARROQUIA DE DICIEMBRE, 2019
$5,850.00

PRESUPUESTO SEMANAL:

DIC. 1, 2019 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
OTRAS MISC./DONACIONES:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$3780.00
$595.00
$0.00
$4375.00
$1475.00

DIC. 7&8, 2019 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
OTRAS MISC./DONACIONES:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$3474.00
$1300.00
$756.00
$5530.00
$320.00

DIC. 14&15, 2019 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
OTRAS MISC./DONACIONES:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$3247.00
$1239.00
$401.00
$4887.00
$963.00

DIC. 21&22, 2019 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
OTRAS MISC./DONACIONES:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:
NAVIDAD 2019:

$3790.00
$1019.00
$0.00
$4809.00
$1041.00
$7971.00

DIC. 28&29, 2019 OFRENDA GENERAL:
$3144.00
MANTENIMIENTO:
$790.00
OTRAS MISC./DONACIONES:
$348.00
TOTAL:
$4282.00
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:
$1568.00
FENCING PROJECT:
$1948.00
SACRISTY RENOVATION:
$4290.00
¡GRACIAS POR SU ADMINISTRACIÓN &
GENEROSIDAD!
Si estás buscando vestido para novia o
quinceañera ven a:
GLORIA’S BRIDAL & FORMAL
3092 Poplar Ave. Memphis, TN 38111
(a 3.5 millas del Sagrado Corazón)
Tracy: 901-767-1500

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOAT THÁNH 12

Thứ Ba (31/12): Giao Thừa
7:00pm Thánh lễ Việt/TBN
8:00pm-10:00pm TN Đón Giao Thừa
Thứ Tư (1/1/2020): Lễ Mẹ Maria, Mẹ Thiên
Chúa (Lễ buộc)
12:00 Thánh lễ Ba Ngôn ngữ
Chúa Nhật 5/1: Lễ Hiễn Linh
Chúa Nhật 12/1: Lễ Chúa chịu Phép Rửa
Thứ Bảy 21/1: Lễ Giao Thừa Canh Tý
6:00pm Lễ Giao Thừa
Chúa Nhật (26/1): Tết Nguyên Đán Canh Tý
8:30am Thánh lễ Anh ngữ
10:00am Thánh lễ TBN
12:00 Thánh lễ Việt Mừng Năm Mới
Và Tiệc mừng Xuân
HÀNH RÀO: Nhờ công ty Chandler Demolition
giúp, khu đất đang san bằng và thu dọn để làm
hàng rào chung quanh. Dự tính phí tổng cho hàng
rào và cổng là 25,000.00. Tổng hàng rào là 400
feet, tức là $62.00 cho một ft. Chúng ta sẽ đổ một
phần đất bằng đá nhỏ để làm thêm chổ đậu xe,
phần còn lại sẽ trồng cỏ cho sinh hoạt và Chúa
Nhật. Chúng ta sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật và
xin tiền lần hai mỗi tháng 1 lần cho công trình này.
Xin OB&ACE tận tình cộng tác giúp đỡ để công
việc chung mai lại nhiều kết quả tốt đẹp. Mọi đóng
góp xin ghi trong check meno: Fence Project.
CHÚ Ý: Xin tiền lần hai vào Chúa Nhật Lễ Gia
Thất vào Chúa Nhật 29/12 cho công trình hàng
rào này. Xin mọi người quãng đại giúp đỡ.
QUÀ GIÁNH SINH cho giáo xứ là một nghĩa cử
tốt đẹp mà chúng ta đã làm trong hai năm qua.
Năm nay cùng với lá thư Giáng sinh, quý vị sẽ
nhận được phong thư “Christmas gift to my parish.” Tùy khả năng và lòng hỏa tâm của quý vị, xin
dùng phong thư này làm quà cho việc tu bổ Phòng
Thánh. Tiền mua vật dụng ước tính $7,000.00.
Chúng ta sẽ nhờ giáo dân góp công cho công trình
này. Chúng ta đã nhận được: 4,290.00 từ quà giáng
sinh cho giáo xứ. Xin chân thành cám ơn lòng
quảng đại của quý vị.

các em học để chia sẻ tài năng và lòng nhân ái đến
Nhiều người trong chúng ta
với hết những tâm hồn cô đơn trong mùa hồng ân bắt đầu Năm Mới 2020 với những
này. Thật là một nghĩa cử đáng cổ vũ và khen ngợi. quyết tâm thay đổi một điều gì đó
NƠI CẤT VẬT DỤNG: giáo xứ nhận được hai trong cuộc sống, thường gọi là “new
containers 8x20 để làm nơi cất chứa vật dụng, bàn year resolutions.” Có thể là việc ăn
ghế, lều và các dụng cụ picnic. Cám ơn anh chị em kiêng, để sức khỏe được tốt hơn; có thể là thay đổi
TBN đã sơn quét, và chúng ta sẽ đóng kệ ngăn để một chút trong đời sống cầu nguyện, để được thêm
thu xếp các vật dụng và đưa vào sử dụng nay mai. lòng đạo đức hơn; có thể là hàn gắn lại các mối
quan hệ không tốt nào đó, để thêm lòng thông cảm
CHIA TAY & CHÀO ĐÓN: sau hơn một năm
vị tha hơn; và còn nhiều điều tốt lành khác nữa.
rưỡi, Cha Raymond đến và làm việc
Tuy nhiên, có nhiều quyết tâm này rồi cũng bị lãng
với giáo xứ chúng ta, nay ngài chuẩn bị
quên sau một ít thời gian. Nhiều người vì sự quên
nhận bài sai mới về giảng dạy tại
lãng đó mà cảm thấy mình bị thất bại. Tuy nhiên,
trường Đại Học Ngôi Lời ở Epworth,
chúng ta không nên thua cuộc.
Iowa. Giáo xứ chúng ta sẽ có dịp tiễn
Nhìn vào hạnh các thánh, chúng ta nhận
ngài vào cuối tháng Ba. Trong lúc ngài
ra rằng không có một vị Thánh nào mà thấy mình
chia tay chúng ta, thì Cha Michael sẽ đến thay thế
xứng đáng với ơn Chúa và lòng nhân hậu của
ngài vào đầu tháng Ba. Sự hiện diện mục vụ của
Ngài, vì đa số trong họ đã nếm thử mùi thất bại từ
ngài là một hồng ân cho giáo xứ. Chúng ta chắc
những quyết tâm nên thánh của họ. Trong Thánh
chắn sẽ nhớ và buồn khi ngài rời giáo xứ. Tuy
lễ, ngay trước khi đọc kinh Lạy Cha và tiếp theo
nhiên, chúng ta tạ ơn Chúa về sứ mạng mới của
sau lời cầu chúc bình an, vị chủ tế thay cho chúng
ngài và mong ngài có dịp trở lại thăm chúng ta.
ta dâng lời cầu nguyện: “Xin đừng nhìn đến tội lỗi
Xin OB&ACE cầu nguyện cho ngài và cho cha
chúng con, nhưng xin nhìn đức tin của Hội
Michael trong thời gian giao chuyển sứ mạng này
Thánh.” Xin cho niềm tin mà chúng ta chia sẻ
của các cha.
chung cùng giáo hội giúp chúng ta tiếp tục cố gắng
CÁC VẬT DỤNG MỚI cho nhà bếp:
hơn trong đời sống trọn lành. Hành trình đức tin
hầu cho sự an toàn của nhà
đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục canh tân và đổi mới
thờ, thành phố không cho
cuộc đời của chính mình và của tất cả những ai
chúng ta dùng bếp ga trong
chúng ta gặp gỡ.
nhà bếp của Hội trường, do đó giáo xứ
Theo chân Chúa Kitô, chúng ta tiếp tục
đã mua lò giử nóng thức ăn cho các dịp canh tân và đổi mới, tiếp tục đưa ra những quyết
gặp gỡ hay tiệc tùng để tiện bề bảo vệ tâm để thay đổi con người của mình, làm tốt hơn
và làm nóng thức ăn. Chúng ta còn các tương quan với người khác, học hỏi và đào sâu
mua thêm một số hộp đựng giấy lau tay hơn đời sống đức tin, và không ngừng dấn thân để
tại các phòng vệ sinh để được gọn gàng và sạch sẽ phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội. Nguyện xin
và tiết kiệm giấy hơn.
Thiên Chúa chúc lành cho những cố gắng sống
MỪNG XUÂN CANH TÝ: giáo xứ đã gửi thư thánh của chúng ta trong năm mới 2020 này.
mời mừng xuân Canh Tý đến
với quý vị thành viên giáo xứ,
thân nhân và ân nhân, cùng quý
Linh mục Tu sĩ trong giáo phận.
Vì công việc mục vụ, Đức Cha
David Talley không tham dự
được với chúng ta như Ngài mong ước. Tuy nhiên,
chúng ta sẽ hân hạnh đón tiếp Đức Cha Terry
Steib, S.V.D., cựu giám mục giáo phận Memphis.

ĐÓN GIAO THỪA 2020 được tổ chức chu đáo
và thành công tốt đẹp. Giáo xứ chân thành cám ơn
các em trong nhóm tổ chức và phụ huynh nhiệt
tình giúp đỡ, để các em có một Thánh lễ tạ ơn và

một đêm đón giao thừa thật thánh thiện và nhiều
niềm vui lành mạnh. Các em đã làm cho nhà Chúa
trở nên ngôi nhà yêu thương của chính mình.
TINH THẦN TÔNG ĐỒ: với sự hổ trợ rất nhiệt
tình của hội Các Bà Mẹ và Hội LMTT; các em
Thanh thiếu niên, Ca Đoàn Cecilia và TNTT, đã
thăm viếng, tặng quà và đem niềm vui đến cho các
cụ ông cụ bà trong nhà hưu dưỡng Ave Maria.
Niềm vui giáng sinh thật trọn vẹn và tràn đầy khi

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
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

TÀI CHÁNH THÁNG 12 NĂM 2019
Ngân quỹ cần thiết hàng tuần:

$5,850.00

Tuần 1/12/2019
Bảo trì:
Thu khác trong tuần:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$3780.00
$595.00
$0.00
$4375.00
$1475.00

Tuần 7&8/12/2019
Bảo trì:
Khoản thu khác trong tuần:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$3474.00
$1300.00
$756.00
$5530.00
$320.00

Tuần 14&15/12/2019
Bảo trì:
Khoản thu khác trong tuần:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$3247.00
$1239.00
$401.00
$4887.00
$963.00

Tuần 21&22/12/2019
Bảo trì:
Khoản thu khác trong tuần:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$3790.00
$1019.00
$0.00
$4809.00
$1041.00

GIÁNG SINH:

$7971.00

Tuần 28&29/12/2019
Bảo trì:
Khoản thu khác trong tuần:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$3144.00
$790.00
$348.00
$4282.00
$1568.00

FENCING PROJECT:
SACRITY RENOVATION:

$1948.00
$4290.00

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

