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PARISH MISSION STATEMENT 
 

ENGLISH 
A COMMUNITY OF DIVERSE PEOPLES COMMITTED TO GROWING  

TOGETHER INTO THE FULLNESS OF THE BODY OF CHRIST,  

THROUGH ACTIVE PARTICIPATION IN THE LITURGY & FAITHFUL DISCIPLESHIP. 

WE SEEK TO SHARE CHRIST’S LOVE WITH THOSE AROUND US,  

AS WE SHARE CHRIST’S MISSION OF WORKING  

FOR THE REIGN OF GOD ON EARTH. 
 

SPANISH 
UNA COMUNIDAD DE DIVERSOS PUEBLOS COMPROMETIDOS  
A CRECER JUNTOS EN LA PLENITUD DEL CUERPO DE CRISTO,  

A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA LITURGIA  

Y EL FIEL DISCIPULADO.  
NOS ESFORZAMOS A COMPARTIR EL AMOR DE CRISTO  

CON LOS QUE NOS REDEAN.   

PUESTO QUE COMPARTIMOS LA MISIÓN  
DE CRISTO DE PROMOVER EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA. 

 

VIETNAMESE 
MỘT CỘNG ĐOÀN ĐA VĂN HÓA QUYẾT TÂM CÙNG NHAU  

XÂY DỰNG SUNG MÃN NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ,  

QUA VIỆC TÍCH CỰC THAM DỰ PHỤNG VỤ  

VÀ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ. 
CHÚNG TA CHIA SẺ TÌNH YÊU CỦA CHÚA KITÔ  

VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH,  
NHƯ LÀ CHIA SẺ SỨ MẠNG CỦA ĐỨC KITÔ  

TRONG VIỆC XÂY DỰNG NƯỚC CHÚA NƠI TRẦN THẾ. 

OFFICE HOURS/GIỜ HÀNH CHÁNH/

HORARIO DE OFICINA 

9am - 5:00pm 

Tuesday - Friday 

Martes-Viernes 

Thứ Ba – Thứ Sáu  

We closed on Saturdays - Mondays  
 

RECONCILIATION/XƯNG TỘI/

CONFESIONES 

3:30pm-4:30pm 

Saturday-Thứ Bảy-Sábado 
 

Or by appointment  

Hay gọi lấy hẹn trước 

Llamar para una cita 
 

EUCHARISTIC ADORATION 

Thursday: Spanish Mass:7:00pm 

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:  

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

Spanish Baptism: 9:00am  

on 4th Saturday 
 

Eng/Viet Baptism Preparation class: 

9am-11am on 4th Saturday 

English/Vietnamese Baptism:  

On 2nd Sunday Masses 

8:30am & 10:00am 
 

WEDDING/HÔN PHỐI/ MATRIMONIO 

Contact parish office 6 months  

prior to the wedding date. 

Xin liên lạc với 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” 

Sacred Heart Parish was founded in 

1899, the Church was built in 1922  

&  

staffed by THE SOCIETY OF  

THE DIVINE WORD MISSIONARY  
 

Sacred Heart Church 

1324 Jefferson Ave. Memphis, TN 

38104. Ph:(901)726-1891 
 

MASS SCHEDULE 
 

 Tue. to Fri.:  12:00 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  
 

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  



FENCE PROJECT: The estimation of the fenc-

ing project is $25,000.00, which includes 400 feet 

iron fence and a swing gate. It is about $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 to this project, 

please indicate in your check memo: Fence pro-

ject. Up today, we have received 2,300.00 for this 

project. We thank you for your generosity.  
  

“MY CHRISTMAS GIFT” & SACRISTY 

PROJECT: We have received $5500.00 from 

Christmas gifts this year. With this money, we 

have ordered materials for the renovation of the 

Church sacristy. We need another 3000 more for 

the cost of the materials. We will ask our parish-

ioners to assist the installation.  
 

FAREWELL & WELCOME: After ministering 

at Sacred Heart over one year and half, Fr. Ray-

mond Akumbilim, S.V.D., is called to 

embark a new journey, teaching minis-

try at Divine Word College, in Ep-

worth, Iowa.  He will be saying good-

bye and leaving us at the end of March, 

while awaiting for the coming of Fr. 

Stephen Michael, S.V.D., at beginning of March.  

Fr. Raymond has been a great priest to our com-

munity.  We certainly miss him and our heart is 

sadden on his leaving us. We wish him all the best 

and hope that he will come back to our community 

as time permitted.  We will have opportunity to 

farewell him in months to come. Meanwhile, keep 

him and Fr. Michael in our prayers.  
 

A JOYFUL LUNAR NEW YEAR celebration at 

Sacred Heart! We thank you all, especially the 

Vietnamese leadership team, who have organized 

this event well and for all who participated. We 

thank you especially Bishop Terry Steib, S.V.D., 

for his love and support our community.  
 

COMMUAL LENTEN JOURNEY for our par-

ish. In order to enter fully into the 

spirit of Lent, this year, we will 

begin our Lenten Reflections as 

soon as the first week of Lent.  We 

will have Fr. Francis Thanh Binh 

Nguyen, S.V.D., who will assist our 

Vietnamese community and youth 

group; Fr. Simon Hoang, S.V.D. 

will provide Lenten Reflection in English; and our 

associate, Fr. Raymond Akumbilim S.V.D., will 

provide Lenten Reflection in Spanish. We invite 

you to join us in these reflections according to the 

schedule provided. 

 During Lenten Season, we encourage 

you to participate in Thursday Spanish mass and 

Friday Vietnamese at 7:00pm. Sacrament of Pen-

ance is available after mass. Stations of the Holy 

Cross on Friday starts at 6:00pm.  
 

LENTEN MEDITATION is 6:30pm on Friday 

March 6, 2020, at our 

parish. It is a beauti-

ful 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.  
 

FORGIVENESS WORKSHOP will be on the 

weekend 21-22 of March, at Sacred Heart church, 

hosted by Dr. Trung Nguyen, Fr. Simon and his 

team. It is mainly in Vietnamese; however, all are 

welcome to attend. The main purpose is to provide 

an opportunity to learn about the subject and give 

voice to the issue that many of us is struggling. 

Divine Word Missionary:   
If you want to be a Divine Word Mis-

sionary, please call Fr. Adam Mac-

Donald, SVD 847-644-8320 email: 
adamsvd@yahoo.com  

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, Maria Madalena Mai Thi Na, Maria Le thi Ky 

Duyen, Mary Lu Johnson. 

Have you ever found yourself in the 

middle of doing something that you 

love and you are called to another 

that you equally love? How do you 

decide between the two? Well, as a 

child growing up I have found myself 

in that situation many times. There were many times 

where I was in the middle of eating some food that I like 

and my friends will be standing with ball in their hands 

calling “quick, we have got the ball, come let’s go play” 

In those moments for me, the ball couldn’t wait but the 

food can wait and off I will leave the food and happily 

we will often go to play. This experience of having to 

leave Sacred Heart is kind of similar but not exact. I love 

Memphis and I am enjoying the parish ministry but I 

have been called to go play soccer. I hope one day, I will 

be back to finish my food that I will leave behind. That 

leads me to the famous quote by Debi Tolbert Duggar 

that says “Every journey is simultaneously a beginning 

and an ending”.  It is here in Sacred Heart Church that I 

began my priestly ministry just a little over a year ago. It 

is here I have learned to crawl, walk and talk as a priest. 

It is here I have been fed and nurtured; here is my first of 

many homes to come. I have enjoyed the diversity of our 

community and as a community, let us cherish it and 

work to make it better for we are all one. In Christ, there 

is no Vietnamese, or Mexican, or American but one 

human race created in God’s image and likeness. We are 

all capable of love and therefore let’s speak the love that 

everyone understands. I take with me good memories and 

I thank my senior brother Fr. Simon and all of you for 

having an impact on me. 

PARISH CALENDER FEBRUARY 2020 
 

Sunday Feb. 2: The Presentation of The Lord 
 

Sunday Feb. 9: Fifth Sunday in Ordinary Time 
 

Sunday Feb. 16: Sixth Sunday in Ordinary Time 
 

Sunday Feb. 23: Seventh Sun. in Ordinary Time 
 

Wednesday Feb. 26: Ash Wednesday  

 12:00 English/Vietnamese Mass 

 7:00pm Spanish/Vietnamese Mass 
 

Friday Feb. 28 

 7:00pm-10:00pm Vietnamese Lenten 

 Retreat at Sacred Heart  

Saturday Feb. 29 

 8:00am-6:00pm Vietnamese Youth 

 Retreat at Our Lady Queen of Peace 

 6:00pm-8:00pm English Lenten  

 Reflection at Sacred Heart. 
 

Sunday Mar. 1: First Sunday of Lent  

 2:30pm-5:00pm Spanish Lenten  

 Retreat at Sacred Heart.  
 

Friday Mar. 6: 6:30 pm Sinfonietta at Sacred 

 Heart (no first Friday mass & Stations) 
 

 

Notice: During Lenten Season 

Every Thursday: 7:00pm Spanish Mass 

 and Confession after mass.  

Every Friday: 6:30pm Stations of Holy Cross. 

 7:00pm Vietnamese Mass and  

 Confession after mass.  

NOTICE: SECOND COLLECTION Febru-

ary weekend of 22 & 23, 2020 for the Parish 

Fencing Project.  Please be generous.  

PARISH OFFERING ON JANUARY 2020 
 

WEEKLY BUDGET:        $ 5,850.00 
 

JAN. 4&5 GENERAL OFFERINGS:  $3314.00 
 MAJOR MAINTENANCE:   $1050.00 
 OTHER MISC./DONATIONS:  $283.00 
TOTAL:     $5432.00 
 OVER/UNDER BUDGET:   $418.00 
 

JAN. 11&12  GENERAL OFFERINGS:   $3603.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $931.00 
 OTHER MISC./DONATIONS:  $256.00 
TOTAL:      $4790.00 
 OVER/UNDER BUDGET:                $1060.00 
 

JAN. 18&19 GENERAL OFFERINGS:   $3676.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $1354.00 
 OTHER MISC./DONATIONS:  $23.00 
TOTAL:     $5053.00 
 OVER/UNDER BUDGET:  $797.00 
 

JAN. 25&26 GENERAL OFFERINGS:  $4620.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $1045.00 
 OTHER MISC./DONATIONS:  $231.00 
TOTAL:     $5896.00 
 OVER/UNDER BUDGET:               $46.00 
 

FENCING PROJECT:   $264.00 
SACRISTY RENOVATION:  $1208.00 
 

WE THANK YOU  
FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY! 



  

PROYECTO DEL CERCADO: El estimado del 

proyecto de cercado es de $25,000.00, que incluye 

una cerca de 400 pies y una puerta; Por lo tanto, 

son $62.5 por pie. Usaremos una porción de este 

terreno para crear mas estacionamiento y el resto 

del terreno para la recreación y actividades juveni-

les los domingos. Tendremos ventas dominicales 

de comida y segundas colectas para este proyecto. 

Cualquier donación a este proyecto por favor indi-

que escribiendo en el memo: Fence Project. Hasta 

hoy hemos recibido 2,300.00 para este proyecto. 

Les agradecemos por su generosidad.  

"MI OFRENDA DE NAVIDAD" & PROYEC-

TO DE LA SACRISTIA: Hemos recibido 

$5500.00 de ofrendas de navidad este año. Con este 

dinero, hemos ordenado material para la renova-

ción del la sacristía. Se necesitan otros 3000 mas 

para el costo del material.  Le pediremos a nuestros 

feligreses que ayuden con su instalación. 
 

DESPEDIDA Y BIENVENIDA: Después de 

servir en el Sagrado Corazón durante más 

de un año y medio, el Padre Raymond está 

llamado a emprender un nuevo viaje, en-

señando ministerio en el Colegio del Ver-

bo Divino, en Epworth, Iowa. Él se despe-

dirá y nos dejará a fines de marzo, mien-

tras esperamos la llegada del Padre Michael a prin-

cipios de marzo. El P. Raymond ha sido un gran 

sacerdote para nuestra comunidad. Ciertamente lo 

extrañaremos y nuestro corazón está triste porque 

se va. Le deseamos todo lo mejor y esperamos que 

encuentre la manera de regresar a nuestra comuni-

dad cuando el tiempo lo permita. Tendremos la 

oportunidad de despedirnos de el en los próximos 

meses. Mientras tanto, mantengamos a él y al padre 

Michael en nuestras oraciones. 
 

UNA ALEGRE CELEBRACIÓN DEL AÑO 

NUEVO LUNAR en el Sagrado Corazón! Les 

agradecemos a todos, especialmente al equipo de 

liderazgo vietnamita, que organizo muy bien este 

evento y por todos los que participaron. Agradece-

mos especialmente al obispo Terry Steib, S.V.D., 

por su amor y apoyo a nuestra comunidad.  
 

CAMINO COMÚN DE CUARESMA  para nues-

tra parroquia. Para entrar plenamente en 

el espíritu de Cuaresma, este año, co-

menzaremos nuestras Reflexiones Cua-

resmales en la primera semana de Cua-

resma. Tendremos al P. Francis Thanh 

Binh Nguyen, S.V.D., quien asistirá a 

nuestra comunidad vietnamita y grupo juvenil; El 

p. Simon Hoang, S.V.D. proporcionará la Re-

flexión Cuaresmal en inglés; y nuestro vicario, el p. 

Raymond Akumbilim S.V.D. proporcionará la 

Reflexión Cuaresmal en español. Le invitamos que 

nos acompañe a estas reflexiones de acuerdo con el 

programa proporcionado. 

Durante la temporada de Cuaresma, lo invitamos a 

participar en la misa del jueves en español y el 

viernes en vietnamita a las 7:00 pm. El Sacramento 

de la reconciliación estará disponible después de la 

misa. Las estaciones de la Santa Cruz los viernes 

comenzará a las 6:00 p.m. 
 

MEDITACIÓN DE CUARESMA es a las 

6:30pm el viernes, 6 de 

marzo 2020, en nuestra 

parroquia. Es una her-

mosa oportunidad para 

la meditación y la reflexión cuaresmal. Sera dirigi-

da por los directores el Dr. Kevin E. F. Suetterlin, 

Dr. Mathias Elmer y los estudiantes de la Universi-

dad de Memphis. La entrada es gratuita y todos son 

bienvenidos. 
 

RETIRO MATRIMONIAL DE RESTAURA-

CIÓN Y SANACIÓN (en español): La iglesia 

católica de San Felipe el Apóstol te invita a un 

Retiro Matrimonial el Sábado, 15 de febrero del 

2020 de 9:00am a 9:00pm en Hillwood 3570 Da-

vieshire Dr. Bartlett, TN 38133. Costo por pareja 

$100 (Cupo limitado). Para inscribirse o mas infor-

mación por favor llamar a Rosa al 901-628-5156 o 

a Maribel al 901-596-3753. 

DETALLES AND CAKES 

(bodas, quinceañeras, bautizos,  

presentaciones y más) 

Paquetes especiales a precios económicos 

Alejandra 901-691-3271  

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 

CALENDARIO PARROQUIAL FEBRERO 2020 

 

Dom. Feb. 2: La Presentación del Señor 
 

Dom. Feb. 9: 5° Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Dom. Feb. 16: 6° Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Dom. Feb. 23: 7° Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Mier. Feb. 26: Miércoles de Ceniza 

 12:00 Misa en inglés/vietnamita 

 7:00pm Misa en español/vietnamita 
 

Viernes Feb. 28 

 7:00pm-10:00pm Retiro de Cuaresma 

 en Vietnamita en el Sagrado Corazón. 

Sábado Feb. 29 

 8:00am-6:00pm Retiro Juvenil Viet. 

 en Ntra. Sra. Reina de la Paz 

 6:00pm-8:00pm Reflexión de Cuaresma  

 en inglés en el Sagrado Corazón.  
 

Dom.  Mar. 1: 1er Domingo de Cuaresma 

 2:30pm-5:00pm Retiro de Cuaresma en  

 español en el Sagrado Corazón.   
 

Viernes Mar. 6: 6:30 pm Sinfonietta en Sagrado 

 Corazón habrá misa y viacrucis) 
 

 

AVISO:  Durante el Tiempo de Cuaresma 

Cada jueves: 7:00pm Misa en español  y 

                       Confesiones después de misa.   

Cada viernes: 6:30pm Viacrucis 

.      7:00pm Misa en vietnamita y  

       Confesiones después de misa.   

¿Alguna vez te has encontrado en medio 

de hacer algo que amas y despues eres 

llamado a hacer otra cosa que amas por 

igual? ¿Cómo se decide entre los dos? 

Bueno, cuando era niño, me encontre en 

esa situación muchas veces. Hubo muchas veces en las 

que estaba comeiendo algo que me gusta y mis amigos 

llegaban con una pelota en las manos llamando "rápido, 

tenemos la pelota, vamos a jugar". En esos momentos 

para mí, la pelota no podía esperar pero la comida si. 

Entonces yo dejaba la comida y felizmente iría a jugar. 

Esta experiencia de tener que salir del Sagrado Corazón 

es algo similar, pero no exacta. Me encanta Memphis y 

estoy disfrutando del ministerio parroquial, pero he sido 

llamado a ir a jugar al fútbol. Espero que algún día, yo 

vuelva para terminar mi comida que dejaré atrás. Eso me 

lleva a la famosa cita de Debi Tolbert Duggar que dice: 

"Cada viaje es simultáneamente un comienzo y un final”.  

Es aquí, en la Iglesia del Sagrado Corazón, donde 

comencé mi ministerio sacerdotal hace poco más de un 

año. Es aquí donde he aprendido a gatear, caminar y 

hablar como sacerdote. Es aquí donde he sido alimentado 

y nutrido; aquí está mi primera de muchas casas por 

venir. He disfrutado de la diversidad de nuestra comuni-

dad y como comunidad, vamos a apreciarla y trabajar 

para que sea mejor porque todos somos uno. En Cristo, 

no hay vietnamita, o mexicano, o estadounidense, sino 

una raza humana creada a imagen y semejanza de Dios. 

Todos somos capaces de amar y, asi que hablemos con el 

amor que todo el mundo entiende. Me llevo buenos 

recuerdos y agradezco a mi hermano mayor, el P. Simon, 

y a todos ustedes por tener un impacto en mí. 

AVISO: SEGUNDA COLECTA el fin de 

semana 22 & 23 de febrero, 2020 para el pro-

yecto del cercado de la parroquia.  Por favor sea 

generoso.   

OFRENDAS A LA PARROQUIA DE ENERO 2020  

PRESUPUESTO SEMANAL:                      $5,850.00  
 

ENE. 4&5, 2019 OFRENDA GENERAL:    $3314.00 
 MANTENIMIENTO:     $1050.00 
                  SOLEMNIDAD DE MARIA                $785.00 

 OTRAS  MISC./DONACIONES:    $283.00 
 TOTAL:      $5432.00 
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:            $418.00 

         

ENE. 11&12, 2019    OFRENDA GENERAL:       $3603.00 
 MANTENIMIENTO:               $931.00 
 OTRAS  MISC./DONACIONES:    $256.00 
 TOTAL:      $4790.00 
 ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:         $1060.00 

 

ENE. 18&19, 2019   OFRENDA GENERAL:      $3676.00 
 MANTENIMIENTO:               $1354.00 
 OTRAS  MISC./DONACIONES:   $23.00 
 TOTAL:      $5053.00 
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:       $797.00 
 

ENE. 25&26, 2019 OFRENDA GENERAL:       $4620.00 
 MANTENIMIENTO:    $1045.00 
 OTRAS  MISC./DONACIONES:   $231.00 
 TOTAL:       $5896.00 
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:      $46.00 
 

FENCING PROJECT:   $264.00 
SACRISTY RENOVATION:  $1208.00    
 

¡GRACIAS POR SU ADMINISTRACIÓN & 
GENEROSIDAD! 



HÀNH RÀO: 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.  

QUÀ GIÁNH SINH & PHÒNG THÁNH: 

Chúng ta đã nhận được: 5,500.00 từ quà giáng sinh 

cho giáo xứ cho việc tu bổ Phòng Thánh.  Giáo xứ 

đã đặt mua vật liệu và chờ ngày tiến hành. Tiền 

mua vật dụng ước tính $7,000.00.  Xin quý vị tiếp 

tục giúp đỡ để cho công trình này chóng thực hiện. 

Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của quý vị.  

CHIA TAY & CHÀO ĐÓN: sau hơn một năm 

rưỡi, Cha Raymond đến và làm việc với giáo xứ 

chúng ta, nay ngài chuẩn bị nhận bài sai mới về 

giảng dạy tại trường Đại Học Ngôi Lời ở Epworth, 

Iowa. Giáo xứ chúng ta sẽ có dịp tiễn ngài vào cuối 

tháng Ba. Trong lúc ngài chia tay chúng 

ta, thì Cha Michael sẽ đến thay thế ngài 

vào đầu tháng Ba. Sự hiện diện mục vụ 

của ngài là một hồng ân cho giáo xứ. 

Chúng ta chắc chắn sẽ nhớ và buồn khi 

ngài rời giáo xứ. Tuy nhiên, chúng ta tạ ơn Chúa 

về sứ mạng mới của ngài và mong ngài có dịp trở 

lại thăm chúng ta. Xin OB&ACE cầu nguyện cho 

ngài và cho cha Michael trong thời gian giao 

chuyển sứ mạng này của các cha. 
 

MỪNG XUÂN CANH TÝ đã thành công tốt đẹp. 

Chúng ta chân thành cám ơn Đức Cha Terry Steib, 

S.V.D. đã dâng thánh lễ mừng Xuân và tham dự 

tiêc xuân đến giây phút cuối cùng. Chúng ta cám 

ơn Ban HDMV đã tổ chức rất chu đáo trong dịp 

Mừng Xuân. Chân thành cám ơn ban Văn Nghệ, 

Ca Đoàn Thánh Gia, CĐ Cecilia, Đoàn TNTT, Hội 

Các Bà Mẹ, Đoàn LMTT, ban Tiếp Tân, ban 

Phụng vụ, ban Giáo lý Thánh Tâm, ban Trùng tu… 

đã đem lại nhiều niềm vui cho giáo xứ trong dịp 

Mừng Xuân.  Xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang ban 

phúc lành và gì giử giáo xứ chúng ta trong đoàn 

kết và yêu thương.  
 

TĨNH TÂM MÙA CHAY: mùa Chay năm nay 

giáo xứ chúng ta chào đón Cha 

Thanh Bình, dòng Ngôi Lời và Tuyên 

úy của Phong Trào TNTT toàn quốc, 

đến với giáo xứ chúng ta. Cha sẽ lo 

tĩnh tâm cho cộng đoàn giáo xứ tối 

thứ Sáu, và sẽ giúp tĩnh tâm cho các 

HTs TNTT cả ngày thứ Bảy tại trung 

tâm tĩnh tâm giáo phận. Chủ đề: 

“Hãy ở lại trong tình thương Thầy (Gn 15:9). Cha 

Thời sẽ lo tĩnh tâm bằng Anh ngữ vào tối thứ Bảy 

tại nhà thờ Thánh Tâm. Cha Raymond sẽ giúp 

Cộng Đoàn TBN vào Chúa nhật sau thánh lễ 12 

giờ.  

 Trong mùa Chay, xin anh chị em thu xếp 

công việc gia đình và đem con cái tham dự Gẫm 

Đàng Thánh giá lúc 6:30 tối, thánh lễ 7:00 tối và 

sau Xưng tội sau Thánh lễ.  
 

HỘI THẢO VỀ THA THỨ vào cuối tuần 21-22 

tháng 3, tại giáo xứ Thánh tâm, với sự hướng dẫn 

của Bs. Nguyễn Trung, Cha Thời và nhóm cộng 

tác. Chương trình cụ thể sẽ được thông báo. Xin 

quý vị thu xếp để cùng tham dự hội thảo như là 

một món quà cho chính mình trong mùa Chay.  
 

NHẠC GIAO HƯỞNG MÙA CHAY lúc 6:30 tối 

thứ Sáu ngày 6 tháng 3 tại nhà Thờ Thánh Tâm, do 

nhóm Sinfornieta của trường Đại Học Memphis 

trình bày, và hướng dẫn bởi Dr. Kevin E. F. Suet-

terlin, Dr. Mathias Elmer. Miễn phí. Xin quý vị 

tham dự.  

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 

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 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOAT THÁNH 2/2020 
 

Chúa Nhật 2/2: Lễ Chúa Giê su Dâng Mình 
 

Chúa Nhật 9/2: CN V Thường Niên 
 

Chúa Nhật 16/2: CN VI Thường Niên 
 

Chúa Nhật 23/2: CN VII Thường Niên 
 

Thứ Tư Lễ Tro 26/2 

 12:00 Lễ Anh/Việt 

 7:00pm Lễ TBN/Việt 

Thứ Sáu 28/2 

 7:00pm-10:00pm Tĩnh Tâm Mùa Chay 

tại giáo xứ Thánh tâm 
 

Thứ Bảy 29/2 

 8:00am-6:00pm Tĩnh Tâm Mùa Chay 

dành cho HTs TNTT tại trung tâm Tĩnh Tâm 

 6:00pm-8:00pm Suy niệm Mùa Chay 

Anh Ngữ tại nhà Thờ Thánh tâm 
 

Chúa Nhật 1/3: CN I Mùa Chay 

 2:30pm-5:00 Tĩnh Tâm Mùa Chay cho 

CD TBN tại giáo xứ 
 

Thứ Sáu 6/3: 6:30pm Nhạc Sinfornieta tại giáo 

xứ Thánh Tâm (không có lễ thứ Sáu đầu tháng và 

Gẫm Đàng Thánh Giá) 
 

Lưu Ý: trong mùa Chay  

 Các Thứ Năm thánh lễ TBN lúc 7:00 tối và 

có Xưng Tội 

 Các Thứ Sáu: 6:30pm Gẫm Đàng Thánh Giá 

và Thánh lễ lúc 7:00pm. Sau Thánh lễ có 

Xưng Tội.  

CHÚ Ý: Xin tiền lần hai vào Chúa Nhật 23/2 

cho công trình hàng rào này. Xin mọi người 

quãng đại giúp đỡ.  TÀI CHÁNH THÁNG 1 NĂM 2020 

 

Ngân quỹ cần thiết hàng tuần:        $5,850.00 
 

Tuần 4&5/1/2020   $3314.00 
 Bảo trì:    $1050.00 

 Thu khác trong tuần:  $1068.00 
TỔNG THU:                           $5432.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                       $418.00 
 

Tuần 11&12         $3603.00 

 Bảo trì:     $931.00 
 Khoản thu khác trong tuần:  $256.00 

TỔNG THU:                            $4790.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                       $1060.00 
 

Tuần 18&19               $3676.00 
 Bảo trì:     $1354.00 

 Khoản thu khác trong tuần:  $23.00 

TỔNG THU:                            $5053.00 
 Trên/dưới ngân quỹ                        $797.00 
 

Tuần 25&26               $4620.00 

 Bảo trì:     $1045.00 

 Khoản thu khác trong tuần:  $231.00 
TỔNG THU:                            $5896.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                       $46.00 

 

FENCING PROJECT:   $264.00 

SACRITY RENOVATION:  $1208.00 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA  

ÔNG BÀ & ANH CHI EM! 

 Có bao giờ bạn đang 

làm điều gì đó mà bạn ưa thích và 

được mời gọi thay đổi cho một 

công việc khác mà bạn cũng ưa 

thích không kém? Làm sao để bạn 

chọn lựa? Thật thế, không ít lần trong cuộc đời thơ 

ấu tôi có những trãi nghiệm tương tự. Có nhiều lần 

tôi đang ăn những món ăn ngon, thì bạn bè lại cầm 

trái banh trên tay mời gọi tôi bỏ ăn đi chơi banh. 

Trong những lúc như vậy tôi thường bỏ ăn chạy 

theo đá banh, vì thức ăn vẫn còn đó và tôi có thể 

trở lại để dùng nó. 

 Đón nhận sứ mạng mới để phải rời giáo 

xứ Thánh Tâm, tôi cũng có cảm tưởng tương tự 

như thế.  Tôi thích ở Memphis và rất hứng thú với 

công việc mục vụ ở giáo xứ Thánh tâm; nhưng tôi 

đang được mời gọi để ra đi theo sứ mạng mới. Tôi 

hy vọng một ngày gần, tôi sẽ trở về Memphis, như 

trở lại bữa ăn ngon dang dở. Tôi gửi cho các bạn 

lời của ông Debi Tolber Duggar, “Tất cả mọi hành 

trình đều có điểm khởi hành và kết thúc cùng một 

lúc.”  

 Tôi đã bắt đầu mục vụ ở giáo xứ Thánh 

Tâm trong hơn một rưỡi năm qua. Tại nơi đây tôi 

học những bước đi đầu đời của một Linh mục. Tại 

nơi đây, tôi được nuôi dưỡng để lớn lên, và cũng 

tại nơi đây tôi bắt đầu cho mình cảm giác cộng 

đoàn gia đình để rồi níu kéo tôi trở lại.  Tôi vui 

hưởng sự đang dạng và đa văn hóa của giáo xứ, và 

nó trở nên động lực cho mục vụ của tôi trong các 

mục vụ tương lai.  

 Trong Chúa Ki tô, chúng ta không còn 

là Việt, Mỹ hay Mễ, mà là con cái của một Cha 

chung. Chúng ta có khả năng yêu thương. Hãy 

dùng khả năng này để đón tiếp nhau trong Chúa. 

Tôi chân thành cám ơn từng người trong quý vị, 

đặt biệt Cha Simon đã đồng hành và hướng dẫn 

tôi, cũng như toàn thể anh chị em, đã có nhiều ảnh 

hưởng trên tôi một cách tốt đẹp.  


