OFFICE HOURS/GIỜ HÀNH CHÁNH/
HORARIO DE OFICINA
9am - 5:00pm
Tuesday - Friday
Martes -Viernes
Thứ Ba - Thứ Sáu
We close 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 V.P. 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
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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
Fr. Stephen Michael, SVD
José de Jesus Magaña
Barbara Morelli
Elaine Hansom
Maritza Rodriguez

Pastor
Associate
Director of Religious Education
Accountant
Administrative Assistant (English)
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, 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
LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ

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.

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

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

PARISH CALENDAR JUNE 2020

June 7: Sunday of The Most Holy Trinity Cancellation of the First Holy Communion
June 14: The Most Holy Body and Blood of
Christ—Corpus Christi
June 19: The Most Sacred Heart of Jesus
June 21: 12th Sunday in Ordinary Time
June 24: The Nativity of Saint John the Baptist
June 28: 13th Sunday in Ordinary Time
July 5: 14th Sunday in Ordinary Time
Due to the pandemic of CoronaVirus, all daily masses continue to be on facebook of Sacred Heart. Sunday Masses are
opened to public begins on Saturday May 16,
2020 with regulations.
Mass schedule: Saturday: 5:00pm
English/Vietnamese; Sunday: 8:30am English/
Spanish, 10:00am Vietnamese, and 12:00
Spanish.
It is allowed only 50% of church
capacity, stay home for elders and those who
are sick until June 30, 2020. Those who attend
mass MUST wear face-mask. We ask you to
help sanitizing your seating area after mass.
Follow social distancing rule of 6
feet, no social gatherings before or after mass,
limit the use of restrooms, enter through the
main church entrance. Church must be sanitized after each public service.
Receive Communion by hands only,
keep social distancing, limit number of choir
members, wear face-mask during mass.
FENCE PROJECT: The estimate for the fencing
project is $25,000.00, which includes 400 feet of
iron fence and a motor swing gate. It costs about
$62.5 per feet. We will convert 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 project.
In the last few weeks, we experienced
the trespassing in the area of our property, thus we
have the fence installed. Up until today, we have
received $5,735.00 for this project. Please continue
to assist our parish on this important project. We
thank you for your generosity.
SUNDAY CONTRIBUTIONS: Due to the pandemic of Corona virus, our parish closed all its
public masses. However, our parish does need
your financial assistance to maintain the church
and its pastoral ministries. Please send in your
weekly contribution at your convenient time. For
those who make a weekly contribution of cash,
please save them in your weekly contribution envelops until you are able to drop them off at the
parish office. We thank you so much for your
support of our ministry.
PRIESTS’ SALARIES: Due to the pandemic of
Covid 19, the society of the Divine Word Missionary is generously in giving back the priestly salary
of April, May and June to our parish. We are so
thankful for these contributions.

ALL SUMMER PROGRAMS are cancelled due
to the Covid 19. We will not have Viet-ngu, VBS
and Sacred Heart Feast.
RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults).
During the week of Pentecost we have 14 new
members admitted to the Church. We thank you
for their yes to the Lord. We also thank you especially to all Catechists who have accompanied
them on their faith journey. Please keep all of
them in our prayers.
FIRST HOLY COMMUNION & CONFIRMATION: Due to Covid 19, we postponed all sacramental celebrations. Now we are working on
scheduling for the First Holy Communion on the
weekend of July 25-26, 2020. And the Confirmation will be celebrated by the Bishop on 5:00pm
Saturday Oct. 10, 2020. We will work on a detail
schedule and program.
SACRED HEART FEAST DAY: This year, we
will not have our annual parish picnic and fundraising like previous years because of the pandemic. However, we encourage you to participate
in our fundraising effort to assist our parish’s finances. We will send out to each family a letter of
support. Please be generous as you always are in
responding to our parish ministry.
PARISH HALL
(Basement):
The Chandler
Demolition
helped us to take
out the 100 year
old floor which
was embedded
with asbestos, a
very dangerous
chemical that can cause health problem. The total
donated cost of demo is 30,845.00. We are so
grateful for this generous gift.
We also received a donation of 7000spft
of rubber floor, that has been installed by the
Kenny Floor Covering, Inc. The work of installation is $20,105.00. Now we plan
to repaint the entire parish hall.
NEW HOLY COMMUNION
CUP: We are so thankful for the
gift of a new communion cup for
Sunday’s Holy Communion. This
gift will last for a life time. We
thank the family who made this
donation. It will make a beautiful
addition to our set.

How do we find hope in
the midst of this virus pandemic?
The Dalai Lama said that “prayer is
not enough.” He continued saying
that we need to fight the coronavirus with compassion.
Our Risen Lord after resurrection from
the dead, continued to be with his disciples to provide them not only his peace but also his compassion. It was obvious to us that even they have seen
the Risen Lord, fears and doubts often occupied
their hearts and minds. The Risen Lord therefore
continued to appear to them to generate in them
hope, the most needed gift in time of troubles.
We find hope in the way we treat each
other everyday as we want to be treated. Doctors,
nurses, medical personals, first responders...are
signs of hope. We see hope in the way people treat
each other with love and compassion. More than
ever, we see acts of kindness and compassion that
many have shared with others. We experience
hope in and through the Eucharist we celebrate
daily. Prayers of petition and of thanksgiving have
been raised constantly. Hope is all around us.
As the resurrected people, we are agents
of hope. St. Peter reminds us that “but in your
heart, serve Christ as Lord, always be prepared to
give an answer to everyone who ask you to give
the reason for the hope you have. But do it with
gentleness and respect.” (1Peter 3:15).
PARISH OFFERING ON MAY 2020
$ 5,850.00
MAY 3 GENERAL OFFERINGS:
$920.00
MAJOR MAINTENANCE:
$590.00
OTHER MISC./DONATIONS:
$600.00
TOTAL:
$2110.00
WEEKLY BUDGET:

MAY 10

GENERAL OFFERINGS:

MAJOR MAINTENANCE:
OTHER MISC./DONATIONS:
TOTAL:

$1680.00
$490.00
$5.00
$2175.00

MAY 17 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
OTHER MISC./DONATIONS:
TOTAL:

$2613.00
$1420.00
$75.00
$4108.00

MAY 24 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
OTHER MISC./DONATIONS:
TOTAL:

$2377.00
$587.00
$65.00
$3029.00

MAY 31 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
OTHER MISC./DONATIONS:
TOTAL:

$3298.00
$1065.00
$35.00
$4398.00

ANNUAL CATHOLIC APPEAL: Please con- FENCING PROJECT:
$1500.00
sider to participate in the Annual Bishop Appeal. RICE BOWL DONATIONS
$97.00
This year 2020, our parish goal is $18,000.00.
TOTAL OFFERING OF MAY:
$15,220.00
LAST YEAR we achieved only 81% of our goal,
EXPENSE MONTHLY REQUIREMENT:
$29,250.00
only 60 families contributed that is ONLY 13.5% WE SHORT THIS MONTH:
$14,030.00
of participation. We hope this year we would
W
E
THANK
Y
OU
achieve 100% and with 50% of participation.
FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY!
Up to now, we have contributed
84.72% ($15,250) of our parish goal, with the
participation of 55 families. Please send in your
LET US PRAY FOR THE SICK:
Paula Miller, Kenneth Simmons, Georgia Fusco,
donation however you can.
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

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 Le thi Ky Duyen, Mary Lu Johnson.

CALENDARIO PARROQUIAL DE JUNIO 2020

Junio 7: Domingo de la Santísima Trinidad Cancelación de la Primera Comunión
Junio 14: El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo: Corpus Christi
Junio 19: El Sagrado Corazón de Jesús
Junio 21: 12º domingo del tiempo ordinario
Junio 24: La Natividad de San Juan Bautista
Junio 28: 13º domingo del tiempo ordinario
Julio 5: 14º domingo del tiempo ordinario
Debido a la pandemia de Corona-Virus,
todas las masas diarias continúan en el Facebook del
Sagrado Corazon. Las misas dominicales están
abiertas al público y comienzan el sábado 16 de mayo de 2020 con regulaciones.
Horario de misas: Sábado: 5:00 pm
inglés / vietnamita; Domingo: 8:30 am inglés / español, 10:00 am vietnamita y 12:00 español.
Solo se permite el 50% de la capacidad de
la iglesia, pueden quedarse en casa los ancianos y los
que están enfermos hasta el 30 de junio de 2020. Los
que asisten a misa DEBEN usar una máscara tapabocas. Le pedimos que ayude a desinfectar su área
de sentar después de la misa.
Siga la regla de distancia social de 6 pies,
no se reúnira socialmente ni antes, ni después de la
misa, limite el uso de los baños, favor de entrar por
la entrada principale de la iglesia. La iglesia debe ser
desinfectada después de cada servicio público.
Reciba la comunión solo con las manos,
mantenga el distanciamiento social, limite el número
de miembros del coro, use una máscara tapa-bocas
durante la misa.

PROYECTO DE CERCA: La estimación para el
proyecto de cercado es de $ 25,000.00, que incluye
400 pies de cerca de hierro y una puerta batiente
para motor. Cuesta alrededor de $ 62.5 por pie.
Convertiremos una porción de esta tierra para crear
más espacio de estacionamiento y el resto de la
tierra para recreación y actividades juveniles para
los domingos. Tendremos ventas de comida los
domingos y segundas colecciones para este proyecto. Cualquier donación a este proyecto, por favor
indique en su nota de verificación: Fence Project.
Hasta hoy, hemos recibido $ 5,735.00 para este
proyecto. Te agradecemos por tu generosidad.
CONTRIBUCIONES DEL DOMINGO: Debido
a la pandemia del virus Corona, nuestra parroquia
cerró todas sus masas públicas. Sin embargo, nuestra parroquia necesita su ayuda financiera para
mantener la iglesia y sus ministerios pastorales.
Envíe su contribución semanal a la hora conveniente. Para aquellos que hacen una contribución
semanal en efectivo, guárdelos en sus sobres de
contribuciones semanales hasta que pueda dejarlos
en la oficina de la parroquia. Les agradecemos
mucho su apoyo a nuestro ministerio.
SALARIOS DE SACERDOTES: Debido a la
pandemia de Covid 19, la sociedad del Misionero
del Verbo Divino está generosamente devolviendo
el salario sacerdotal de abril, mayo y junio a nuestra parroquia. Estamos muy agradecidos por estas
contribuciones.
DETALLES AND CAKES
(bodas, quinceañeras, bautizos,
presentaciones y más)
Paquetes especiales a precios económicos
Alejandra 901-691-3271

TODOS LOS PROGRAMAS DE VERANO se
¿Cómo encontramos
cancelan debido a Covid 19. No tendremos Viet- esperanza en medio de esta pandengu, VBS y Sacred Heart Feast.
mia de virus? El Dalai Lama dijo
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos).
Durante la semana de Pentecostés tenemos 14
nuevos miembros admitidos en la Iglesia. Te damos
gracias por su sí al Señor. También agradecemos
especialmente a todos los catequistas que los han
acompañado en su viaje de fe. Por favor mantenlos
a todos en nuestras oraciones.
PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN:
debido a Covid 19, pospusimos todas las celebraciones sacramentales. Ahora estamos trabajando en
la programación de la Primera Comunión el fin de
semana del 25 al 26 de julio de 2020. Y el Obispo
celebrará la Confirmación a las 5:00 pm del sábado
10 de octubre de 2020. Trabajaremos en un horario
y programa detallado .
DÍA DE FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN:
Este año, no tendremos nuestro picnic parroquial
anual y recaudación de fondos como años anteriores debido a la pandemia. Sin embargo, lo alentamos a participar en nuestro esfuerzo de recaudación
de fondos para ayudar a las finanzas de nuestra
parroquia. Enviaremos a cada familia una carta de
apoyo. Por favor sea generoso como siempre lo
hace al responder a nuestro ministerio parroquial.
SALA PARROQUIAL (Sótano): la demolición
de Chandler nos
ha ayudado una
vez más a eliminar el piso de
100 años que
está incrustado
con asbesto, un
químico
muy
peligroso
que
puede
causar
problemas de salud. El costo total donado de la
demostración es de 30,845.00.
Estamos muy agradecidos por este maravilloso y
generoso regalo. Ahora estamos trabajando para
instalar un nuevo piso de 7000 pies cuadrados para
nuestro salón parroquial. El material de goma será
donado. Es posible que tengamos que pagar el
costo de instalación y el trabajo principal antes de
la instalación.
NUEVA TAZA DE LA SANTA
COMUNIÓN: Estamos muy
agradecidos por el regalo de una nueva copa de comunión para la Sagrada
Comunión del domingo. Este regalo
durará toda la vida. Agradecemos a la
familia que hizo esta donación. Hará
una hermosa adición a nuestro conjunto.
LLAMADO CATOLICO ANUAL: Por favor considere participar en el llamamiento anual al obispo.
Este año 2020, nuestra meta parroquial es de
$ 18,000.00. El año pasado logramos solo el 81%
de nuestra meta, solo 60 familias contribuyeron,
esto es SOLO el 13.5% de participación. Esperamos que este año logremos el 100% y con el 50%
de participación.
Hasta ahora, hemos contribuido el
84.72% ($ 15,250) de nuestra meta parroquial,
con la participación de 55 familias. Por favor
envíe su donación como podamos.

que "la oración no es suficiente".
Continuó diciendo que necesitamos
combatir el corona-virus con compasión.
Nuestro Señor Resucitado después de la
resurrección de los muertos, continuó con sus
discípulos para proporcionarles no solo su paz sino
también su compasión. Para nosotros era obvio que
incluso ellos habían visto al Señor resucitado, los
temores y las dudas a menudo ocupaban sus corazones y mentes. El Señor resucitado, por lo tanto,
continuó apareciendo ante ellos para generar en ellos
la esperanza, el regalo más necesario en tiempos de
problemas.
Encontramos esperanza en la forma en que
nos tratamos todos los días como queremos ser tratados. Médicos, enfermeras, personal médico, personal
de primeros auxilios ... son signos de esperanza. Vemos esperanza en la forma en que las personas se
tratan entre sí con amor y compasión. Más que nunca,
vemos actos de bondad y compasión que muchos han
compartido con otros. Experimentamos esperanza en
y a través de la Eucaristía que celebramos a diario.
Las oraciones de petición y de acción de gracias se
han planteado constantemente. La esperanza nos
rodea.
Como personas resucitadas, somos agentes
de esperanza. San Pedro nos recuerda que “pero en tu
corazón, sirve a Cristo como Señor, siempre prepárate
para dar una respuesta a todos los que te piden que
des la razón de la esperanza que tienes. Pero hazlo
con gentileza y respeto ".
(1 Pedro 3:15).
OFRENDAS A LA PARROQUIA DE MAYO 2020
$5,850.00
MAYO 3 OFRENDA GENERAL:
$920.00
MANTENIMIENTO:
$590.00
OTRAS MISC./DONACIONES: $600.00
TOTAL:
$2110.00
PRESUPUESTO SEMANAL:

MAYO 10 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
OTRAS MISC./DONACIONES:
TOTAL:

$1680.00
$490.00
$5.00
$2175.00

MAYO 17 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
OTRAS MISC./DONACIONES:
TOTAL:

$2613.00
$1420.00
$75.00
$4108.00

MAYO 24 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
OTRAS MISC./DONACIONES:
TOTAL:

$2377.00
$587.00
$65.00
$3029.00

MAYO 31 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
OTRAS MISC./DONACIONES:
TOTAL:

$3298.00
$1065.00
$35.00
$4398.00

PROYECTO DEL CERCADO:
DONACIONES DEL PLATO DE ARROZ

$1500.00
$97.00

OFERTA TOTAL DE MAYO:
REQUISITO MENSUAL DE GASTOS:
AACORTAMOS ESTE MES:

$15,220.00
$29,250.00
$14,030.00

¡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

LỊCH SINH HOẠT GIÁO XỨ 5/2020

7/6: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
(Không có Rước Lễ Lần Đầu)
14/6: Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Ki tô– Corpus Christi
19/6: Lễ Kính Thánh Tâm Chúa
21/6: Chúa Nhật XII mùa Thường Niên
24/6: Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
28/6: Chúa Nhật XIII mùa Thường Niên
5/7: Chúa Nhật XIV mùa Thường Niên
Vì tình trạng Đại dịch bệnh vẫn đang
tiếp diễn, thánh lễ ngày thường vẫn còn chuyển
tải qua mạng facebook của giáo xứ. Chương
trình Thánh lễ Chúa nhật sẽ bắt đầu vào thứ
Bảy ngày 16, tháng 5, 2020 như sau:
Thứ Bảy: 5:00pm English/Vietnamese
Chúa Nhật: 8:30am English/Spanish, 10:00am
Vietnamese, and 12:00 Spanish.
Chỉ cho phép 50% chổ ngồi trong nhà
thờ, người lớn 65 tuổi và người có bệnh được
phép ở nhà cho đến 30 tháng 6 năm 2020. Ai
tham dự Thánh lễ buộc phải mang khẩu trang,
Xin vui lòng giúp gx khử trùng chổ ngồi và
chung quanh chổ ngồi sau thánh lễ.
Luật giữ khoảng cách 2 mét, không tụ
họp trước và sau Thánh lễ, không dùng phòng
vệ sinh nhiều, vào Nhà Thờ qua cửa chính, Nhà
thờ phải được khử trùng sau mỗi Thánh lễ.
Rước lễ bằng tay, giữ khoảng cách 2
mét cần thiết, không có người giúp lễ, Ca đoàn
chỉ giới hạn 2-3 người.

SUNDAY COLLECTIONS: Vì Đại Dịch bệnh
Corona, giáo xứ ngưng hết mọi sinh hoạt và
Thánh lễ hằng tuần. Tuy nhiên chúng ta vẫn có
các Thánh lễ trên mạng xã hội. Giáo xứ rất cần sự
đóng góp hằng tuần của quý vị để bảo trình và chi
tiêu cho sự tốn kém hằng ngày.
Xin quý vị vui lòng gửi các đóng góp qua bưu
điện. Quý vị có thể dồn lại hai tuần hay một tháng
gửi một lần. Nếu gia đình nào đóng góp bằng tiền
mặt cũng làm như thế. Chân thành cám ơn lòng
quảng đại và sự quan tâm cho giáo xứ.
Công ty đã làm giúp không lấy tiền. Tạ ơn Chúa.
Bây giờ chúng ta đang làm lại cái nền 7000 spft.
Vật liệu nền nhà cũng sẽ được ân nhân giúp đỡ.
Chúng ta có lẽ sẽ phải trả tiền công làm nền nhà.
Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và tạ ơn Thiên
Chúa đã có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ.
Chúng ta đang tiến hành làm nền mới cho hội
trường giáo xứ. Xin anh chị em tiếp tục cầu
nguyện cho mọi sự thành công tốt đẹp.
BỔN MẠNG THÁNH TÂM & VIỆT NGỮ
MÙA HÈ: Chúng ta hủy ngày mừng bổn mạng và
chương trình giáo lý và Việt ngữ mùa Hè. Chương
trình Kinh Thánh Mùa Hè (VBS) cũng vậy.
ĐÓNG GÓP: Dòng Ngôi Lời từ Chicago đã cho
phép giáo xứ giữ lại lương các linh mục trong các
tháng 4-6, để chi tiêu cho giáo xứ trong thời gian
Đại dịch bệnh này. Tạ ơn Chúa và cám ơn Dòng
Ngôi lời!

BÍ TÍCH KHAI TÂM cho anh chị em Dự Tòng
sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm
2020, trong lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện
xuống. Xin quý vị hiệp lời cầu nguyện cho ACE
Dự Tòng. Trong hoàn cảnh đại dịch, chúng ta
HÀNH RÀO: Dự tính phí tổng cho hàng rào và không thể tụ họp nhiều người, nên thánh lễ chỉ
cổng là 25,000.00. Tổng hàng rào là 400 feet, tức dành cho ACE Dự Tòng mà thôi. Xin chúc mừng
là tốn phí $62.00 cho một feet. Chúng ta sẽ đổ một ACE trong ngày hồng phúc!
phần đất bằng đá nhỏ để làm thêm chổ đậu xe,
phần còn lại sẽ trồng cỏ cho sinh hoạt và Chúa Nhật. RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU & THÊM SỨC cũng bị
Chúng ta sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật hoãn lại cho đến khi được thông báo. Trong lúc
và xin tiền lần hai mỗi tháng 1 lần cho công trình chờ đợi xin quý vị phụ huynh giúp cho con cái
này. Tính đến này chúng ta có dược: 5,735. Chân mình trong lớp chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu: tập Bí
thành cám ơn lòng quảng đại của quý vị. Mọi đóng tích Xưng Tội, giúp cho các em hiểu thêm về bí
tích Thánh Thể. Các em Thêm Sức cũng vậy, giúp
góp xin ghi trong check meno: Fence Project.
các em học thêm về bí tích Thêm sức, hiểu thấu
HỘI TRƯỜNG GIÁO XỨ (Basement): Công ty các ơn Chúa Thánh Thần. Xin quý phụ huynh
Chandler Demolition lại một lần nữa giúp cho giáo liên lạc trực tiếp với giảng viên giáo lý để biết
xứ chúng ta trong công trình nền nhà của hội thêm chi tiết hầu giúp con cái mình chuẩn bị tốt.
trường. Nền nhà đã hơn 100 năm và có chức chất
độc hại trong gạch, cần phải lấy ra vì có hại cho MỪNG BỖN MẠNG GIÁO XỨ: Không như
sức khỏe. Tốn phí cho công trình này là 30,845.00. hằng năm, năm nay chúng ta mừng Bỗn mạng
giáo xứ tại gia. Xin OB&ACE hiệp lời cầu
nguyện tạ ơn Thiên Chúa ban cho giáo xứ Thánh
Tâm thật nhiều hồng ân của Chúa. Xin quý vị tiếp
tục đồng hành cộng tác giúp đỡ giáo xứ, để công
việc mục vụ và mở mang nước Chúa đem lại
nhiều thành quả tôt đẹp. Thay vào buổi picnic gây
quỹ, giáo xứ gửi đến quý vị thư mời gọi cọng tác.
Xin quý vị quãng 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

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

Làm thế nào để chúng ta tìm thấy niềm
hy vọng trong thời gian Đại dịch bệnh? Ngài Dalai
Lama nói rằng “Cầu nguyện thôi chưa đủ.” Ngài
nói tiếp, chúng ta phải có lòng ân ái trong thời
gian đại dịch bệnh này.
Chúa Giêsu Kitô, sau khi sống lại từ cỏi
chết, tiếp tục hiện ra với các tông đồ, không chỉ để
ban bình an cho các ông, mà ngài còn chia sẻ lòng
nhân ái của ngài. Chúng ta thấy rằng tuy các môn
đệ được thấy Chúa sống lại, nhưng nỗi lo lắng, sợ
hãi và hoài nghi vẫn chế ngự tâm hồn họ. Chính vì
thế, Chúa phục sinh vẫn tiếp tục hiện ra và đồng
hành với họ để khơi lên trong họ niềm hy vọng,
một hồng ân rất là cần thiết trong thời gian đau
khổ và thử thách.
Chúng ta tìm thấy hy vọng trong cách
tương quan của chúng ta với người khác. Các
tương quan đầy tình nhân ái đó được thể hiện qua
các bác sĩ, y tá, và nhân viên y tế… họ là dấu hiệu
của niềm hy vọng. Chúng ta tìm thấy niềm hy
vọng qua tình yêu thương và nhân ái được thể
hiện mỗi ngày, từ những người hoàn toàn xa lạ
vẫn trao ban cho nhau. Chúng ta cảm nhận được
niềm hy vọng qua bí tích Thánh thể mà chúng ta
cùng hiệp dâng mỗi ngày. Qua lời cầu nguyện tạ
ơn mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày.
Niềm hy vọng thật sự đang hiện diện chung quanh
chúng ta.
Là những người của sự phục sinh, chúng
ta cũng là người của niềm hy vọng. Thánh Phê rô
tông đồng nhắc chúng ta rằng: “trong tâm hồn anh
em, hãy phục vụ Chúa Kitô, và luôn sẵn sàng nói
cho mọi người biết lý do của niềm hy vọng mà
anh em có. Hãy làm điều đó với lòng khiêm tốn và
sự tôn trọng. (1Peter 3:15)
PARISH OFFERING ON MAY 2020
$ 5,850.00
MAY 3 GENERAL OFFERINGS:
$920.00
MAJOR MAINTENANCE:
$590.00
OTHER MISC./DONATIONS:
$600.00
TOTAL:
$2110.00
WEEKLY BUDGET:

MAY 10

GENERAL OFFERINGS:

MAJOR MAINTENANCE:
OTHER MISC./DONATIONS:
TOTAL:

$1680.00
$490.00
$5.00
$2175.00

MAY 17 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
OTHER MISC./DONATIONS:
TOTAL:

$2613.00
$1420.00
$75.00
$4108.00

MAY 24 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
OTHER MISC./DONATIONS:
TOTAL:

$2377.00
$587.00
$65.00
$3029.00

MAY 31 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
OTHER MISC./DONATIONS:
TOTAL:

$3298.00
$1065.00
$35.00
$4398.00

FENCING PROJECT:
RICE BOWL DONATIONS

$1500.00
$97.00

TOTAL OFFERING OF MAY:
EXPENSE MONTHLY REQUIREMENT:
WE SHORT THIS MONTH:

$15,220.00
$29,250.00
$14,030.00

WE THANK YOU
FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY!

