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the Church was built in 1922 & staffed by
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Iglesia del Sagrado Corazón
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PASTORAL STAFF:
Fr. Simon Thoi Hoang, SVD
Fr. Pio Estepa, SVD
José de Jesus Magaña
Barbara Morelli
Elaine Hansom
Esmeralda Magaña
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Director of Religious Education
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PARISH FINANCIAL COUNCIL:
Frank Keller, Kevin Ragghianti, Ai-Quynh Nguyen, Sandra Pita,
Maritza Rodriguez, Toan Dinh.

PARISH PASTORAL COUNCIL:
John Curran, Stephen Bell, Billie Bolden, Javier Rodriguez, José Sanchez,
Mayra Lozano, Jesús Flores, Hoang-Lan Tran, Thu-Ha Vo, Hieu Nguyen,
Nhan Le, Doe-Thinh Nguyen.

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.
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.

HORARIO DE MISA

Martes a Viernes:
12:00 p.m. en Inglés
Sábado: 5:00 p.m. en Inglés
Domingo: 8:30 a.m. en Inglés
Domingo 10:00 a.m. en Vietnamita
Catequesis: 11:20a.m.-12:50p.m.
Domingo 1:00 p.m. en Español

MASS SCHEDULE

Tuesday to Friday:
12:00 p.m. English
Saturday: 5:00 p.m. English
Sunday: 8:30 a.m. English
Sunday: 10:00 a.m. Vietnamese
Catechist class: 11:20a.m - 12:50p.m.
Sunday: 1:00 p.m. Spanish

Sacred Heart Church
1324 Jefferson Ave.
Memphis, TN 38104
Phone:(901) 726-1891
Fax: (901) 726-9272
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 lấy hẹn
EUCHARISTIC ADORATION
1st Fri. Vietnamese mass: 7:00pm
Young Adult Spanish
Eucharistic Adoration: 9:00pm
Vietnamese Youth Group
Eucharistic Adoration: 10:30pm
SOLEMNITIES/LỄ TRỌNG/
SOLEMNIDADES
Multicultural Mass - TBN
BAPTISM/RỬA TỘI/BAUTISMO
Spanish Baptism Preparation:
6:00pm-8:00pm on 3rd Fri.
Spanish Baptism: 9:30am
on 4th Saturday
English/Vietnamese 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.
Liên lạc với VP giáo xứ ít nhất là 6
tháng trước ngày cưới.
QUINCEAÑERA
Contact parish office 6 months
prior to the quinceñera date.

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ
Thứ Ba tới thứ Sáu:
12:00 trưa. Tiếng Anh
Thứ Bảy 05:00 chiều. Tiếng Anh
Chủ Nhật 08:30 sáng. Tiếng Anh
Chủ Nhật 10:00 sáng. Tiếng Việt
Lớp giáo lý: 11:20 sáng - 12:50 chiều
Chủ Nhật 1:00 trưa. Tiếng TBN

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

PARISH ACTIVITIES & NEWS

PARISH ANNUAL RETREAT for
all lectors and Extraordinary
MAINTENANCE WORK: our Spanish parishEucharistic ministers of our parioners have been working on
ish will be on Friday May 11,
fixing and repainting many
2018, from 6:00pm to 9:00pm,
places in the church and baseat Sacred Heart. It is obligated
ment. These works require a
for all ministers.
lot of time and our volunteers
only work on the weekend. If
COMMISSIONING OF MINISTRY will be at all
you would like to help, please
masses on the Pentecost
come Saturday from 9:00amSaturday Vigil & Sun3:00pm or call our parish ofday, May 19-20, 2018.
fice for further information.
All ministers are called
We thank you for their love and dedication.
to renew their ministerial commitment and
A HOUSE FOR PRIESTS TO LIVE: After its intethey will be sent to
rior demolition, the estimation of renovation is
serve the community.
high because it is an old house with an old
structure. We may have to divide the renovat- CROWING OF MARY is on Sunday May 13,
ing process into different stages. It may take us 2018. As we honor our earthly mother, we
a whole year long for its renovation. There- also honor our heavenly Mother Mary. Our
fore, we would like to ask for your assistance youth will dance at mass on this Sunday.
as much as you can and keep this project in
PARISH FEAST DAY AND FESTIVAL: Sacred
your prayers.
Heart Feast is on Friday
FAMILY MINISTRY is the pastoral focus of our
June 8, 2018, with
Universal Church this year 2018. Therefore,
7;00pm mass, and our
this is also our parish pastoral focus for this
celebration of parish
year. This coming parish pastoral council will
feast—Parish picnic will be
discuss the needs of family and come up with a
Sunday June 10, 2018. This
concrete plan for family ministry at our parish.
picnic is our annual fundraising event as well. Please schedule for your
S U M M ER
PROfamily to participate.
GRAMS: Vietnamese
language and cate- LAST MONTH SECOND COLLECTION for
chist classes for chil- Seminarians of Memphis diocese is $632.00
dren, ages of 5-16, Thank you for your generosity.
will begin June 5
SECOND COLLECTION of this month of
and end August 5,
May is on the Pentecost Sunday for the 2018
2018. There will be 4 religious sisters who
Parish project: Renovation of the house for
come to help us with this summer program.
priests. Please be generous.
CONFIRMATION CLASS OF 2018: our comRICE BOWLS for Lent this year is 1,781.50.
munity is blessed with 41 candiWe thank you for your participation in this
dates of confirmation this year.
Lenten communal practice of charity.
Please keep them in our
BOILER FOR CHURCH has served its time.
prayers as these young people
It may not survive for another winter. The
prepare themselves to receive
boiler inspector has suggested us to have it
the Sacrament of Confirmation
replaced. The professional has estimated the
in May 19, 2018, at 5pm Saturreplacement cost about $65,000.00. We
day vigil mass, in our Church,
are consulting the diocese for its replaceSacred Heart.
ment. We hope to have it replaced during
FIRST HOLY COMMUNION: we are so
this summer.
blessed to have 56
DIOCESAN NEWS
children will be receive
their first Holy Com- BISHOP ANNUAL APPEAL 2018: The goal for
munion in all Sunday our parish this year 2018 is $20,800.00. You
masses of June 2 & 3 may have already received the Bishop’s letter
of 2018. Please keep and the contribution card for the Bishop Anthem in our prayers.
nual Appeal 2018. Please prayerful consider

May is the month which
the piety of the faithful has especially dedicated to Our Blessed
Mary, the Mother of God. It is a
beautiful occasion for all the faithful Catholics in all parts of the
world to deepen their love and devotion to the
Queen of Heaven, through prayers, rosary, processions, in Church community as well as in private of their home.
This custom of devotion to Mary has
arose at the end of the 13th century in order to
combat with secular feasts and was granted by
Pope Pius VII (1815) and reaffirmed by Pope Pius
IX (1859). Pope Paul VI (1965) used the month
of Mary devotion as a means of obtaining prayer
for world peace. Then pope John Paul II (2002)
invited the whole church to rededicated herself
to this pious devotion in parishes and families.
Many parishes and families around the
world today continue to make this May is the
month of Mary, through various devotions such
as praying of rosary, crowning of Mary, pilgrimages, etc. We too will have the crowning of
Mary on Sunday May 13th, Mother’s Day. We
also encourage all families to do rosary at home
to honor Mary and ask her to intercede for us.
PARISH OFFERING ON MARCH 2018
$ 5,850.00

WEEKLY BUDGET:

APRIL 1/18 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$5,554.50
$913.00
$6468.00
+$618.00

2ND COLLECTION FOR EASTER FLOWERS: $1,279.00
APRIL 7-8/18 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$3601.00
$825.00
$4426.00
-$1424.00

APRIL 14-15/18 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:
2ND COLLECTION FOR SEMINARIANS:

$3883.00
$1095.00
$4978.00
-$872.00
$632.00

APRIL 21-22/18 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:

$3284.00
$935.00
$4219.00
-$1631.00

APRIL 28-29/18 GENERAL OFFERINGS:
MAJOR MAINTENANCE:
TOTAL:
OVER/UNDER BUDGET:
SUNDAY FOOD SELL (VIETNAMESE)

$3605.00
$1242.00
$4848.00
-$1002.00
2,718.00

WE THANK YOU
FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY!

LET US PRAY FOR THE SICK:

Paula Miller, Kenneth Simmons, Georparticipating in this annual appeal. Last year, gia Fusco, Margarite Tansey, Polly
IMPORTANT DATES FOR
Taylor, Josephine Bheathy, Ron Nanwe achieved only 50% of our goal and with
CATECHIST PROGRAM 2017-2018
ce, Robert Holes, Mary Lynn Holes,
only 50 families participated.
Joyce West, Kim Morason, Susie NguMay 19: Confirmations at Sacred Heart Church UP-DAY RESULT BISHOP APPEAL 2018:
yen, Vien Nguyen, Nguyen Ngoc
June 2: Baptism & First Holy Communions
 $11,092,00, achieved of 53.33%
Phuong, Alice Adams, Anna Nga thi Bui,
for RCIC class.
 34 families participated, out of approxi- Hoang Kim Nguyen, Norma Greaber, Reggie
June 3: First Holy Communions in all masses
Glatt, Lena Saluppo, Maria Nguyen, Rosa
mately 400 families in our parish.
Maria Santos, Margaret Bruch, Mary Lu JohnSister Servants of the Holy Spirit:
Divine Word Missionary: If you want son, Minh Nguyen, Truong Mong Thu, Phao
If you want to be a sister servant of the Holy
to be a Divine Word Missionary,
Lo Tran Tan Tai, Ai Vy Nguyen, Maria MadaSpirit, please call 800-553-3321. Or Visit
please call Fr. Adam MacDonald, SVD
lena Mai Thi Na, Maria Le thi Ky Duyen.
website: http://www.worldssps.org/
847-644-8320 email: adamsvd@yahoo.com

EVENTOS & NOTICIAS PARROQUIALES
TRABAJO DE MANTENIMIENTO: nuestros
feligreses hispanos han estado trabajando en reparar y repintar
varias partes de la iglesia y el sótano. Estas obras requieren mucho
tiempo y nuestros voluntarios solo
trabajan los fines de semana. Si
usted le gustaría ayudar, por favor
venga el sábado de 9:00am a 3:00pm o llame
a nuestra oficina para mas información. Les
damos las gracias por su amor y dedicación.
CASA PARA LOS SACERDOTES: Después de su
demolición interior, el estimado de la renovación es alto por ser una casa antigua con una
estructura vieja. Es posible que tengamos que
dividir el proceso de renovación en diferentes
etapas. Puede llevarnos un año entero para su
renovación. Por lo tanto, nos gustaría pedir su
ayuda tanto como le sea posible y mantener
este proyecto en sus oraciones.

RETIRO ANUAL PARROQUIAL
para todos los lectores y ministros
extraordinarios de la Eucaristía
será el viernes, 11 de mayo del
2018, de 6:00pm a 9:00pm, aquí
en el Sagrado Corazón. Es obligatorio par todos los ministros.
LA COMISIÓN DEL MINISTERIO será durante
las misas de la vigilia
del sábado de Pentecostés & el domingo de
Pentecostés, 19 y 20 de
mayo, 2018. Todos los
ministros están llamados a renovar su compromiso ministerial y
serán enviados a servir a la comunidad.
LA CORONACIÓN DE MARIA será el domingo 13 de mayo del 2018. Al honrar a nuestra
madre terrenal, también honramos a nuestra
Madre celestial, María. Nuestros jóvenes bailaran durante la misa ese domingo.

LA PASTORAL FAMILIAR es el enfoque de
FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN &
nuestra Iglesia Universal este año 2018. Por lo
FESTIVAL PARROQUIAL: La Festividad del
tanto, este es también nuestro enfoque parroSagrado Corazón es
quial para este año. Este próximo consejo pasel viernes, 8 de junio
toral de la parroquia discutirá las necesidades
del 2018, tendremos
de la familia y elaborara un plan concreto para
la misa a las 7:00pm
la pastoral familiar en nuestra parroquia.
& nuestro festival
PROGRAMA DE
parroquial será el
VERANO: Las clases
domingo, 10 de jupara aprender vietnio, 2018. Este festinamita y aprender
val es también nuestro evento anual de recausobre el catecismo
dación de fondos. Por favor anote este día en
comenzaran el 5 de su calendario y planee asistir con su familia.
junio y terminaran el
SEGUNDA COLECTA DEL MES PASADO para
5 de agosto, 2018. (5 a 16 años de edad).
los seminaristas de la Diócesis de Memphis
Habrá 4 hermanas religiosas que nos estarán
juntamos $632.00. Gracias por su generosidad.
ayudando con este programa de verano.
LA SEGUNDA COLECTA de este mes de Mayo
CLASE DE CONFIRMACIÓN 2018: Nuestra
será el Domingo de Pentecostés para el proyeccomunidad ha sido bendecito parroquial 2018: La renovación de la casa
da con 41 candidatos de conpara los sacerdotes. Por favor sea generoso.
firmación este año. Por favor
manténgalos en sus oraciones
PLATO DE ARROZ durante la cuaresma este
mientras estos jóvenes se
año juntamos $1,781.50. Le agradecemos su
preparan para recibir el saparticipación en esta practica comunal de caricramento este 19 de mayo,
dad en la cuaresma.
2018, a las 5pm. Sábado,
EL BOILER DE LA PARROQUIA ya tiene mumisa de vigilia, en nuestra
chos años. Puede que no sobreviva otro invierparroquia, Sagrado Corazón.
no. El inspector del boiler nos sugirió que lo
PRIMERA COMUINIÓN: estamos muy bende- reemplazáramos. El profesional ha estimado
cidos de tener 56 niños que recibirán su prime- que el costo de reemplazo es de aproximadara comunión durante las misas del 2 y 3 de
mente $65,000.00. Estamos consultando a la
junio del 2018. Por favor, mantenerlos en
diócesis para su reemplazo. Esperamos tenerlo
nuestras oraciones.
reemplazado durante este verano.
FECHAS IMPORTANTES DEL
CATECISMO 2017-2018
Mayo 19: Confirmaciones en el SC
Junio 2: Primeras Comuniones (RCIC)
Junio 3: Primeras Comuniones
( Durante las misas dominicales)
DETALLES AND CAKES
(bodas, quinceañeras, bautizos,
presentaciones y más)
Paquetes especiales a precios económicos
Alejandra 901-691-3271

NOTICIAS DIOCESANAS
EL LLAMADO DEL OBISPO 2018: La meta para
nuestra parroquia este año es de $20,800.00.
Es posible que usted ya haya recibido la carta
del Obispo y la tarjeta de contribución para el
Llamado Anual 2018 del Obispo. Por favor,
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

Mayo es el mes que la devoción
de los fieles ha dedicado especialmente a Nuestra Santísima
Virgen María, la Madre de Dios.
Es una hermosa ocasión para que
todos los fieles católicos en todas
las partes del mundo profundicen su amor y
devoción a la Reina del Cielo, a través de oraciones, rosarios, procesiones, en la comunidad
de la Iglesia, así como en lo privado de su
hogar.
Esta costumbre de devoción a María
surgió a fines del siglo XIII para combatir con
las fiestas seculares y fue concedida por el Papa Pio VII (1815) y reafirmada por el Papa Pio
IX (1859). El Papa Pablo VI (1965) uso el mes
de la devoción Mariana como un medio para
obtener la oración por la paz del mundo. Luego, el Papa Juan Pablo II (2002) invito a toda
la iglesia a dedicarse nuevamente a esta devoción piadosa en las parroquias y familias.
Muchas parroquias y familias de todo
el mundo continúan haciendo que este mes de
mayo sea el mes de María, a través de diversas
devociones como la oración del rosario, la
coronación de María, las peregrinaciones, etc.
También nosotros tendremos la coronación de
María en nuestra parroquia el domingo 13 de
mayo, el día de las Madres. Animamos a todas
las familias que recen el rosario en sus hogares
para honrar a María y pedirle que interceda
por nosotros.
considere en oración, participar en este Llamado Anual. El año pasado, logramos solo el
50% de nuestra meta con solo la participación
de 50 familias.
RESULTADOS HASTA AHORA:
 $11,092 alcanzado con el 53.33%
 34 familias han participado, de aproximadamente 400 familiares en nuestra parroquia.
OFRENDAS A LA PARROQUIA DE ABRIL 2018
PRESUPUESTO SEMANAL:

ABRIL 1/18

OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:

TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$5,850.00
$5554.50
$913.00
$6468.00
+$618.00

2DA COLECTA PARA LAS FLORES DE PASCUA:

$1279.00

ABRIL 7-8/18 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$3601.00
$825.00
$4426.00
-$1424.00

ABRIL 14-15/18 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$3883.00
$1095.00
$4978.00
-$872.00

2DA COLECTA PARA LOS SEMINARISTAS:

$632.00

ABRIL 21-22/18 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:

$3284.00
$935.00
$4219.00
-$1631.00

ABRIL 28-29/18 OFRENDA GENERAL:
MANTENIMIENTO:
TOTAL:
ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:
VENTA DE COMIDA (VIETNAMITA)

$3605.00
$1242.00
$4848.00
-$1002.00
2,718.00

¡GRACIAS POR SU ADMINISTRACIÓN & GENEROSIDAD!

TIN GIÁO XỨ THÁNH TÂM
GIÁO XỨ CẦN NGƯỜI: Một người giúp việc
Văn Phòng giáo xứ hai ngày một tuần. Khả
năng tiếng Việt khá và biết dùng máy vi tính.
Cần thêm một người giúp dọn vệ sinh nhà thờ
hai ngày một tuần. Mọi chi tiết xin liên lạc trực
tiếp Cha Xứ hay gọi văn phòng giáo xứ.
CÔNG VIỆC TRÙNG TU vẫn tiếp tục vào mỗi
thứ Bảy hàng tuần từ 9:00 sáng
đến 3 giờ chiều. ACE TBN vẫn
tiếp tục công việc mục vụ quan
trọng và cần thiết này hàng
tuần. Xin mọi người ủng hộ họ
bằng lời cầu nguyện, động viên
tinh thần, và tham gia cùng xây
dựng nhà Chúa.
NHÀ CHO LINH MỤC: Sau khi phá các bức
tường bên trong, ngôi nhà này cần trùng tu
khá công phu và tốn kém. Do đó gx cần nhiều
hổ trợ của OB & ACE cho công trình này. Xin
mọi người tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ gx
theo khả năng của mình.
QUÊN TIỀN LẦN HAI vào Chúa Nhật Lễ Chúa
Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 20 tháng 5,
dành cho việc trùng tu ngôi nhà cho các Linh
Mục. Xin OB&ACE quảng đại giúp đỡ.

nguyện cho các em.

Tháng Năm là tháng mà việc sùng
kính Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa,
TĨNH TÂM NĂM CHO CÁC
được giáo hội cổ vũ từ lâu đời. Đây
TTV THÁNH THỂ & ĐỌC
là một cơ hội quý báu cho các Tín
SÁCH sẽ vào Thứ Sáu ngày 11
Hữu trên khắp thế giới tỏ lòng yêu
tháng 5 năm 2018, từ 6:00pm
mến và biết ơn Nữ Vương Thiên
đến 9:00pm, tại giáo xứ Thánh
Tâm. Xin OB&ACE TTV buộc Đàng, qua việc cầu nguyện, lần hạt, rước kiệu,
trong các giáo xứ và nơi các tư gia.
phải tham dự.
Truyền thống sùng kính Đức Maria
NGHI THỨC SAI ĐI
này được thành hình vào cuối thế kỉ 13 hầu để
cho các TTV vào ngày
chống lại các lạc giáo hiện thời, được ĐGH Pio
Chúa Nhật Lễ Chúa TT
VII (1815) chuẩn y và được ĐGH Pio IX (1859)
Hiện Xuống. Tất cả mọi
tiếp tục khuyến khích. ĐGH Phaolo VI (1965)
TTV được mời gọi để
đã dùng tháng Đức Mẹ để cầu nguyện cho hòa
tham gia lập lại lời hứa
bình thế giới. Về sau này, ĐGH Gioan PhaoLo
và đón nhận sứ mạng.
II (2002), đã mời gọi toàn giáo hội dâng mình
DÂNG HOA THÁNG MẸ vào ngày Hiền Mẫu cho Đức Mẹ qua các lễ nghi sùng bái Đức Mẹ
13 tháng 5 năm 2018, do các em trong Đoàn trong tháng Năm, tại giáo xứ và tại tư gia, hầu
TNTT phụ trách.
xin Đức Mẹ ban ơn phù trì.
Ngày nay, nhiều giáo xứ và gia đình
RICE BOW MÙA CHAY 2017 chúng ta quyên
trên
thế
giới
tiếp tục tập tục tốt lành này trong
góp được 1,781.50. Chân thành cám ơn quý vị
tháng
Năm,
tháng Đức Mẹ, qua việc cầu
đã hưởng ứng phong trào này của giáo hội.
nguyện, lần hạt mân côi, Dâng Hoa cho Đức
KẾT QUẢ QUYÊN TIỂN II cho chủng sinh của Mẹ, và hành hương. Giáo xứ chúng ta sẽ có
địa phận Memphis là $634.00. Cám ơn lòng Dâng hoa và rước kiệu kính Đức Mẹ vào Chúa
quảng đại của quý vị.
Nhật ngày 13 tháng 5, ngày Hiền Mẫu. Xin
BỔN MẠNG GIÁO mọi gia đình lần hạt kính Mẹ tại gia đình mình
XỨ & PICNIC GÂY để tỏ lòng sùng kính mến yêu Mẹ và cầu xin
QUỸ: Lễ Thánh Tâm Mẹ ban ơn bình an cho gia đình và giáo hội.

THĂNG TIẾN HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH:
sống trong thế giới hôm nay, gđ Công Giáo cần
bổn mạng giáo xứ sẽ
rất nhiều trợ lực tinh thần để xây dựng gia đình
là ngày Thứ Sáu 8/6,
hạnh phúc và hầu trở nên nhân chứng Đức Tin.
sẽ có thánh lễ tối lúc
Để đáp lại nhu cầu thiết thực này, kính mời
7:00pm.
Picnic
ACE đang sống trong đời sống hôn nhân gia
Mừng Bổn Mạng và
đình, có con cái chưa lập gia đình, xin vui lòng
gây quỹ sẽ vào Chúa
ở lại hội thảo với Cha Xứ sau thánh lễ Chúa
Nhật 10/6/2018. Xin OB&ACE thu sếp để tham
nhật 20 tháng 5 năm 2018.
gia nấu thức ăn ủng hộ giáo xứ chúng ta.
LỚP GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ MÙA HÈ 2018 sẽ
LÒ MÁY NÓNG cho nhà Thờ đã phục vụ hết
khai mạc vào ngày 5
thời hạn của nó vì nó đã hư hại sau hơn 50
tháng 6 và kết thúc
năm hoạt động, không thể qua được mùa đông
Chúa Nhật 5 tháng 8
tới. Thành phố giám khảo và buộc chúng ta
năm 2018. Xin mời
thay cái mới. Người chuyên môn dự tính cho
ACE ghi danh cho
cái mới khoảng $65,000.00. Giáo xứ đang
con cái mình càng
trình cho Giáo phận biết để có thể tiến hành
sớm càng tốt, để gx tiện bề thu sếp các lớp cho
việc thay lò nóng trong mùa hè này.
con em mình. Các em từ 5 tuổi đến 18 tuổi.
TIN GIÁO PHẬN MEMPHIS
Đơn xin học có tại bàn cửa ra vào chính của
nhà thờ. Xin vui lòng liên lạc trước tiếp với Cô BISHOP ANNUAL APPEAL 2018 cho giáo xứ
Hoàng Lan để biết thêm chi tiết.
chúng ta năm nay là 20,800.00. Chắc chắn là
LỚP THÊM SỨC 2018: Giáo xứ
chúng ta sẽ có 41 bạn trẻ sẽ
lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức
vào ngày 19 tháng 5. Xin OB
& ACE nâng đỡ các bạn trẻ
bằng lời cầu nguyện và sự động
viên Đức Tin.
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU vào cuối
tuần mồng 2-3 tháng 6, trong
tất cả các Thánh Lễ Chúa Nhật.
Năm nay giáo xứ chúng ta có
được 56 em sẽ được rước Chúa
lần đầu. Xin OB&ACE cầu
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 3 NĂM 2018
Ngân quỹ cần thiết hàng tuần:
$5,850.00
Tuần 1/4/2018
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ
Tiền Hoa Lễ Phục Sinh

$5554.50
$913.00
$6468.00
+$618.00
$1279.00

Tuần 7-8/4/2018
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$3601.00
$825.00
$4426.00
-$1424.00

Tuần 14-15/4/2018
Bảo trì:
TỔNG THU:
Trên/dưới ngân quỹ

$3883.00
$1095.00
$4978.00
-$872.00

Tuần 21-22/4/2018
$3284.00
Bảo trì:
$935.00
TỔNG THU:
$4219.00
OB&Ace cũng đã nhận được thư từ Văn Phòng
Trên/dưới ngân quỹ
-$1631.00
Giám mục. Xin OB&ACE suy nghĩ cầu nguyện
$632.00
và cùng chung sức với giáo phận trong các sinh Tiền Lần Hai cho Đào Tạo LM
$3605.00
hoạt truyền giáo. Năm ngoái (2017) g.x. chúng Tuần 28-29/4/2018
Bảo trì:
$1242.00
ta chỉ đạt 50% kế hoạch và chỉ có 50 gia đình
TỔNG THU:
$4848.00
tham gia trong tổng số 400 gđ.
Trên/dưới ngân quỹ
-$1002.00
TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM HÔM NAY:
Bán Hàng Chúa Nhật:
2,718.00
 11,092.00, đạt 53.33%
 34 gia đình tham gia trong số khoảng 400 Chân thành cám ơn quý vị về sự đóng góp và
lòng quảng đại! Đóng góp hằng tuần không đủ
gia đình ghi danh thành viên giáo xứ.
chi trả những chi phí hằng tuần. GX phải nhờ
vào các nguồn tài chính khác như parish picnics
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG DÀNH CHO và bán thức ăn vào Chúa nhật, etc.
CÁC LỚP GIÁO LÝ KHÓA 2017-2018
PHƯƠNG LONG - Vietnamese & Chinese Restaurant
19 tháng 5: Thêm Sức tại giáo xứ Thánh Tâm.
Open Monday - Sunday
2 tháng 6: Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu cho các
10:30 AM - 9:00PM
em lớp Dự Tòng Nhỏ tuổi.
306 N. Cleveland St,
3 tháng 6: Rước Lễ Lần Đầu trong tất cả Thánh
Memphis TN 38104
lễ Chúa Nhật hôm nay.
(901)552-5652 or (901)433-9769

