
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 

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 

Sacred Heart Parish was founded in 1899,  
the Church was built in 1922 & staffed by  

THE SOCIETY OF THE DIVINE WORD MISSIONARY 

 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  

PASTORAL STAFF: 

Fr. Simon Thoi Hoang, SVD  Pastor 

Fr. Pio Estepa, SVD  Associate Pastor 

José de Jesus Magaña  Director of Religious Education 

Barbara Morelli   Accountant   

Elaine Hansom   Administrative Assistant (English) 

Esmeralda Magaña   Administrative Assistant (English/Spanish) 

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. 

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. 

Please turn off your cell-phone while you are in Church! For more infor., visit our website: sacredheartmemphis.org - Email: contactus@sacredheartmemphis.org 
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PARISH ACTIVITIES & NEWS 

 

PARISH FEAST DAY AND FESTIVAL: Sacred 

Heart Feast is on Friday June 8, 2018, with 7:00pm 

mass, and our celebration of parish feast—Parish 

picnic will be Sunday June 10, 2018, from 

10:00am-6:00pm. This picnic is our annual fund-

raising event. Please come and bring your family, 

friends and neighbors to join us.  
 

MAINTENANCE WORK: our Spanish parish-

ioners have been working on fixing and repainting 

many places in the church and basement. These 

works require a lot of time and our volunteers only 

work on the weekend. If you would like to help, 

please come Saturday from 9:00am-3:00pm or call 

our parish office for further information. We thank 

you for their love and dedication.  
 

ROOFING REPAIR: the roofs of 

Church and rectory have been 

repaired by the Ark Roofing Com-

pany. We are so grateful. The cost 

was 18,575.00. The Catholic Mu-

tual Insurance only covered 

6,535.00.  Any financial help to 

assist this repair is highly appreci-

ate.  
 

BOILER FOR CHURCH has served its time. 

It may not survive for another winter. The boiler 

inspector has suggested us to have it replaced. 

The professional has estimated the replacement 

cost about $65,000.00.  We are consulting the 

diocese for its replacement. We hope to have it 

replaced during this summer.  
 

SPANISH YOUTH GROUP will participate in 

the youth conference in Atlanta this summer 

from July 6-10.  They have been doing fundrais-

ing for the trip. Please support our Spanish 

youth whatever we can, especially with your 

love and prayers.  
 

VOCATION BIBLE SCHOOL (VBS) is from 25

-27 of July, 2018, in Sacred Heart Church. Please 

sign up for your children. 

FR. PIO ESTEPA, SVD has received his new 

mission assignment at Divine Word College Semi-

nary, in Epworth, Iowa.  He will leave us at the end 

of June, after two years of ministry at our Sacred 

Heart parish. We wish him well and may God bless 

him and his new mission.  
 

WELCOME RELIGIOUS SISTERS: during 

this summer four sisters will come to help us with 

the Vietngu program. Sr. Teresa Xuyen Nguyen, 

OP, Sr. Mary Ban Phung, LHC, Sr. Byal Y, IMM, 

and Sr. Mary Luyen Ngo, LHC. Please welcome 

sisters to our community.  
 

THANK YOU: we are grateful to the Almighty 

God for the gift of our children who received the 

Baptism (14), First Holy Communion (52) and 

Confirmation (40). We thank you their parents and 

catechists who have journeyed with them over the 

years of faith formation.  
 

GRADUATION MASS OF THANKSGIVING 

is on Father’s Day June 17, 2018. Please call to 

inform our parish office, your son/daughter’s 

name, school of graduation and his/her intending 

college/university for coming years.  
 

HOLY YEAR: the Holy See has permitted the 

Catholic church in Vietnam to have a Holy Year in 

honor of all Vietnamese Martyrs, which will begin 

on June 19, 2018 and ends on the feast day of Viet-

namese Martyrs Nov. 24, 2018.  Our Vietnamese 

community will participate in this holy year. Please 

join us to pray for the church in Vietnam and give 

God thanks for the gift of martyrdom.  
 

PRIEST VOCATION: The 2018 report on U.S. 

ordinations shows that out of the 430 young men 

being ordained to the priesthood this year... 

- Average age is 36 and 68% are Caucasian 

- 49-54% attended Catholic school or college 

- 71% took part in a "Come and See" weekend 

- 66% prayed the Rosary regularly before seminary 

- 62% took part in Eu. Adoration before seminary 

- 48% took part in high school retreats 

- 36% in college retreats 

- 47% were active in a parish youth group 

- 26% participated in a World Youth Day. 

Please continue to pray for Vocations.  
 

DIOCESAN NEWS  
 

BISHOP ANNUAL APPEAL 2018: The goal for 

our parish this year 2018 is $20,800.00. You may 

have already received the Bishop’s letter and the 

contribution card for the Bishop Annual Appeal 

2018. Please prayerful consider participating in 

this annual appeal. Last year, we achieved only 

50% of our goal and with only 50 families partici-

pated. UP-DAY RESULT BISHOP APPEAL 

2018:  

 $15,882,00, achieved of 73.36% 

 62 families participated, out of approximately 

400 families in our parish.  

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  

LET US PRAY FOR THE SICK:  
Paula Miller, Kenneth Simmons,  Georgia 

Fusco, Margarite Tansey, Polly Taylor, 
Josephine Bheathy, Ron Nance, Robert 

Holes, Mary Lynn Holes, Joyce West, Kim 

Morason, Susie Nguyen, Vien Nguyen, 
Nguyen Ngoc Phuong, Alice Adams, Anna Nga thi 

Bui, Hoang Kim Nguyen, Norma Greaber, Reggie 

Glatt, Lena Saluppo, Maria Nguyen, Rosa Maria 
Santos, Margaret Bruch, Mary Lu Johnson, Minh 

Nguyen, Truong Mong Thu, Maria Madalena Mai 

Thi Na, Maria Le thi Ky Duyen.  

 We begin the month of 

June with the celebration of the Most 

Holy Body and Blood of Christ 

(Corpus Christi) on Sunday June 3, 

and then the celebration of the Most 

Sacred Heart of Jesus, our feast day, 

on June 8.  

 These two feasts remind us the centrality 

of our Christian faith and journey.  The faith jour-

ney that begins with the sacrament of Baptism and 

it is continually nourished by the Sacrament of the 

Eucharist, “the source and summit of our Christian 

life” (CCC #1324).   

 Without the Eucharist, we may have no 

way to experience the enduring love of Christ that 

pours out to us from the sides of the Sacred Heart 

of Jesus. Without the Eucharist, we may not obtain 

the spiritual food that Christ, himself, offers to us, 

for the spiritual need of our faith journey. “Our 

way of thinking is attuned to the Eucharist, and the 

Eucharist in turn confirms our way of think-

ing.” (CCC #1327) 

 Indeed, the Eucharist makes of whom 

we are as the people of God, as church, as the 

community of the believers, who are united in one 

heart and mind to follow Christ and carry out the 

mission of love that Christ entrusted to us.  

 Let us therefore, using this month of 

June to reflect and deepen our understand of the 

Eucharist through prayers, daily reflections and 

actively participate in the celebration of the daily 

Eucharist, and Sunday.  Let us pray together the 

prayer of St. Arnold Janssen, the founder of the 

Divine Word Missionary, “May the darkness of 

sins vanish before the Light of the world, and may 

the heart of Jesus lives in the heart of all.” Amen.  

PARISH OFFERING ON MAY 2018 
 

WEEKLY BUDGET:        $ 5,850.00 
  

MAY 5-6/18 GENERAL OFFERINGS:  $4220.00 
 MAJOR MAINTENANCE:   $866.00 
TOTAL:     $5086.00 
 OVER/UNDER BUDGET:  -$764.00 
 

MAY 12-13/18 GENERAL OFFERINGS:  $4507.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $970.00 
TOTAL:      $5477.00 
 OVER/UNDER BUDGET: -$373.00 
 

MAY 19-20/18 GENERAL OFFERINGS:  $3537.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $775.00 
TOTAL:     $4312.00 
 OVER/UNDER BUDGET: -$1538.00 
 

2ND COL.  FOR PARISH PROJECT: $2104.00 
 

MAY 26-27/18 GENERAL OFFERINGS:  $2941.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $937.00 
TOTAL:     $3878.00 
 OVER/UNDER BUDGET:              -$1972.00 
 

WE THANK YOU  
FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY! 

IMPORTANT DATES FOR  

CATECHIST PROGRAM 2017-2018 
June 5: Begins Vietngu & Summer Catechism 

June 10: Last Day of Catechist Program 

July 6-10: Spanish Youth Group Conference 

July 25-27: Vocation Bible School  

August 5: Ends Vietngu & Summer Catechism 

August 17-19: Vietnamese Youth Summer Camp 

August 26: Parent Meeting for Catechism Classes 

September 9: Catechist classes begin  

Sister Servants of the Holy Spirit:  

If you want to be a sister servant of the Holy 

Spirit, please call 800-553-3321. Or Visit 

website: http://www.worldssps.org/ 

SECOND COLLECTION of June is on the 

12th Sunday in Ordinary time, June 23-24, 

2018, for the 2018 Parish project: Renovation 

of the house for priests.  Please be generous.  



 

EVENTOS & NOTICIAS PARROQUIALES 

 

TRABAJO DE MANTENIMIENTO: nuestros 

feligreses hispanos han estado re-

parando y pintando  varias partes 

de la iglesia y el sótano.  Estas 

obras requieren mucho tiempo y 

nuestros voluntarios solo trabajan 

los fines de semana. Si a 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 renova-

ción es alto por ser una casa antigua con una es-

tructura vieja. Es posible que tengamos que dividir 

el proceso de renovación en diferentes etapas. Pue-

de 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 oracio-

nes.  
 

FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN & FES-

TIVAL PARROQUIAL: 

Este año 2018  la Fiesta del 

Sagrado Corazón cae el día 

viernes 8 de junio. Ese día 

tendremos la misa a las 7pm. 

Nuestro festival parroquial 

será el domingo 10 de junio. 

Este festival es también nues-

tro evento anual de recauda-

ción de fondos. Por favor, 

anote este día en su calendario y planee asistir con 

su familia.  

 

REPARACIÓN DEL TECHO El techo de la 

iglesia y de la rectoría fueron reparados por la com-

pañía Ark Roofing. Estamos muy agradecidos. El 

costo fue de 18,575.00 La aseguradora Catholic 

Mutual sólo aportó 6.535.00. Cualquier ayuda fi-

nanciera para solventar esta reparación será muy 

apreciada.  
 

EL BOILER DE LA PARROQUIA ya tiene 

muchos años. Puede que no sobreviva otro invier-

no. El inspector del boiler nos sugirió que lo reem-

placemos. El profesional ha estimado que el costo 

de reemplazo es de aproximadamente $65,000.00. 

Estamos consultando a la diócesis para su reempla-

zo. Esperamos tenerlo reemplazado durante este 

verano.  
 

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, 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: 

 $15,882.00 alcanzado con el 73.36% 

 62 de aproximadamente 400 familias han 

participado. 

 

EL P. PIO ESTEPA, SVD  recibió su nueva mi-

sión en el seminario Divine Word College, en Ep-

worth, Iowa.  El partirá a finales de junio, después 

de dos años de ministerio aquí en Sagrado Co-

razón. Le deseamos lo mejor y que Dios lo bendiga 

en su nueva misión. 
 

BIENVENIDAS HERMANAS: Durante este 

verano, cuatro hermanas vendrán a ayudarnos con 

el programa Vietngu: Hna. Teresa Xuyen Nguyen, 

OP, Hna. Mary Ban Phung, LHC, Hna. Byal Y, 

IMM, y Hna. Mary Luyen Ngo, LHC. Por favor, 

denles la bienvenida a nuestra comunidad. 
 

GRACIAS: Estamos muy agradecidos a Dios Altí-

simo por el don de nuestros niños que recibieron el 

bautismo (14), la primera comunión (52) y la con-

firmación (40). Agradecemos a los padres y cate-

quistas que los han acompañado en su jornada de 

formación en la fe al paso de los años. 
 

LA MISA DE ACCIÓN DE GRA-

CIAS POR LA GRADUACIÓN:  

será el Día del Padre (17 de junio). 

Por favor, llame a la oficina y denos 

el nombre de su hijo/a, la escuela en 

que se graduó y la universidad a la 

que planea asistir. 
 

VOCACIONES SACERDOTALES: El reporte 

del 2018 sobre las ordenaciones sacerdotales en los 

EE.UU. Muestra que de los 430 jóvenes que se 

ordenan este año... 

-tienen la edad promedio de 36 años y el 68% de 

ellos es de origen caucásico 

-El 71% participó en un “Ven y ve” 

-El 66% rezaba el rosario regularmente 

-El 62% hacía Hora Santa antes del seminario 

-El 54% asistió a escuela o universidad católica 

-El 48% participó en retiros de la preparatoria 

-El 47% estaba activo en un grupo juvenil 

-El 36% participó en retiros de la universidad 

-El 26% participo en una JMJ 

Continuemos orando por las vocaciones. 
 

EL GRUPO JUVENIL va a participar en la 

conferencia juvenil Steubenville en Atlanta este 

verano del 6 al 10 de julio. Han estado recaudan-

do fondos para el viaje. Por favor, apoyemos a 

nuestros jóvenes con lo que podamos, especial-

mente con nuestro amor y oraciones.   
 

ESCUELA BIBLICA (VBS) Será del 25 al 27 de 

julio, 2018 en nues-

tra parroquia. Por 

favor, apunte a sus 

niños de 6 a 12 

años. Los chicos de 

13 años en delante 

pueden participar como voluntarios.  

DETALLES AND CAKES 

(bodas, quinceañeras, bautizos,  

presentaciones y más) 

Paquetes especiales a precios económicos 

Alejandra 901-691-3271  

Comenzamos el mes de junio con la 

celebración del Cuerpo y la Sangre 

de Cristo (Corpus Christi) el 3 de 

junio y después, la celebración del 

Sagrado Corazón, nuestra fiesta 

patronal, el 8 de junio. 

 Estas dos fiestas nos recuerdan la centra-

lidad de nuestra jornada en la fe cristiana. La jor-

nada en la fe que comienza con el sacramento del 

Bautismo y es contantemente nutrida por el sacra-

mento de la Eucaristía, “fuente y culmen de toda 

la vida cristiana” (CIC #1324). 

 Sin la Eucaristía, no habría manera de 

que experimentáramos el amor perdurable de Cris-

to que brota de su Sagrado Corazón para nosotros. 

Sin la Eucaristía, no podríamos obtener el alimen-

to espiritual que Cristo mismo nos ofrece para 

saciar nuestra necesidad espiritual en nuestra jor-

nada de fe. “Nuestra manera de pensar armoniza 

con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma 

nuestra manera de pensar” (CIC #1327). 

 En verdad la Eucaristía nos hace quienes 

somos como pueblo de Dios, como iglesia, como 

comunidad de creyentes, unidos en un corazón y 

mente para seguir a Cristo y cumplir la misión del 

amor que Cristo nos encomendó. 

 Así que, este mes de junio, reflexione-

mos y profundicemos en nuestro entendimiento 

sobre la Eucaristía, a través de la oración, la re-

flexión diaria y la participación en la celebración 

dominical (y diaria) de la Eucaristía. Oremos jun-

tos la oración de San Arnoldo Janssen, el fundador 

de los Misioneros del Verbo Divino: “ Que las 

tinieblas del pecado se desvanezcan frente a la Luz 

del mundo, y que el corazón de Jesús viva en los 

corazones de todos.” Amén.  

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 

FECHAS IMPORTANTES DEL 

 CATECISMO 2017-2018       
Junio 5: Comienzan las clases de vietnamita 

Junio 10: Ultimo día de Catecismo 

Julio 6-10: Conferencia para el Grupo  

                 Juvenil Hispano 

Julio 25-27: Escuela Bíblica de Verano 

Agosto 5: Terminan las clases de vietnamita 

Agosto 17-19: Campamento para el Grupo  

                      Juvenil Vietnamita. 

Agosto 26: Junta de Padres para el Catecismo 

Septiembre 9: Comienzan las clases de  

                      Catecismo.  

OFRENDAS A LA PARROQUIA DE  MAYO 2018   
 

PRESUPUESTO SEMANAL:                      $5,850.00 
 

MAYO  5-6/18    OFRENDA GENERAL:                      $4220.00 
                                MANTENIMIENTO:                     $866.00 
TOTAL:                                              $5086.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:               -$764.00 
 
 

MAYO 12-13/18 OFRENDA GENERAL:                      $4507.00 
                             MANTENIMIENTO:                        $970.00 
TOTAL:                          $5477.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:              -$373.00 
 

MAYO 19-20/18 OFRENDA GENERAL:                      $3537.00 
                             MANTENIMIENTO:     $775.00 
TOTAL:                                   $4312.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:              -$1538.00 
 
2DA COLECTA PARA  EL PROYECTO PARROQUIAL: $2104.00 
 

MAYO 26-27/18 OFRENDA GENERAL:                     $2941.00 
                              MANTENIMIENTO:                      $937.00 
TOTAL:                                         $3878.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:             -$1972.00 
 

¡GRACIAS POR SU ADMINISTRACIÓN & GENEROSIDAD! 

SEGUNDA COLECTA de este mes es el 23-24 

de junio, 2018, para el proyecto de la Parroquia 

2018: La renovación de la casa para los sacerdo-

tes. Por favor sea generoso.  



TIN GIÁO XỨ THÁNH TÂM 
 

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.  
 

LÒ MÁY NÓNG cho nhà Thờ đã phục vụ hết thời 

hạn của nó và đã hư hại sau hơn 50 năm hoạt động, 

không thể qua được mùa đông tới. Thành phố giám 

khảo và buộc chúng ta thay cái mới. Người chuyên 

môn dự tính cho cái mới khoảng $65,000.00. Giáo 

xứ đang trình cho Giáo phận biết để có thể tiến 

hành việc thay lò nóng trong mùa hè này.   
 

TU BỔ MÁI NHÀ: Công Ty 

Ark Roofing đã tu sửa lại mái 

nhà Thờ và nhà xứ. Tốn phí là 

18,575.00. Bảo hiểm Catholic 

Mutual trả cho giáo xứ là 

6,553.00, lý do là nhà củ nên hư 

hỏng. Nếu OB&ACE có thể giúp 

hổ trợ cho việc tu sửa này, xin 

vui lòng liên lạc trực tiếp văn 

phòng giáo xứ hay Cha quản xứ. 
 

THĂNG TIẾN HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH: sống 

trong thế giới hôm nay, gia đình Công Giáo cần rất 

nhiều trợ lực tinh thần để xây dựng gia đình hạnh 

phúc và hầu trở nên nhân chứng Đức Tin trong thế 

giới ngày nay.  Để đáp lại nhu cầu thiết thực này, 

kính mời ACE đang sống trong đời sống hôn nhân 

gia đình, có con cái chưa lập gia đình, xin vui lòng 

ở lại hội thảo với Cha Xứ sau thánh lễ Chúa nhật 

17 tháng 6 năm 2018. 

 

LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH: Hội Đồng giám 

mục Việt Nam đã ra thư chung công bố Năm 

Thánh Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Năm Thánh bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 và kết thúc 

ngày 24 tháng 11 năm 2018. Giáo xứ chúng ta sẽ 

có thánh lễ khai mạc Năm Thánh lúc 7 giờ tối 

mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày 

19 tháng 6 năm 2018, tại giáo xứ Thánh tâm.  Xin 

mời OB&ACE tham dự. 
 

NHÓM GIỚI TRẺ TBN sẽ đi tham dự khóa 

sinh hoạt giới trẻ lần đầu tiên tại Atlanta vào 

mùa hè từ 6-10 tháng 6. Các em đang gây quỹ 

cho chuyến đi này. Xin mọi người giúp đỡ và 

cầu nguyện cho các em.  
 

LỚP THÁNH KINH TRẺ EM (VBS) từ ngày 25

-17 tháng 7, 2018, tại giáo xứ Thánh Tâm. Xin phụ 

huynh ghi danh cho con em mình tham dự. 
 

TRẠI VỀ ĐẤT HỨA XX: các em Hiệp Sĩ và 

Nghĩa sĩ của Đoàn TNTT Thánh Tâm sẽ tham dự 

trại huấn luyện tại Trại Đoàn Về Đất Hứa từ 14-17 

tháng 6, tại Charlotte, NC. Xin OB&ACE hiệp lời 

cầu nguyện cho các em.  
 

CHÀO MỪNG QUÝ SƠ đến giúp lớp việt ngữ và 

giáo lý mùa hè,  Sr. Teresa Xuyen Nguyen, OP, Sr. 

Mary Ban Phung, LHC, and Sr. Mary Luyen Ngo, 

LHC., Sr. Y Byal, IMM. Xin mọi người chúng ta 

chào đón quý sơ và giúp đỡ quý sơ trong thời gian 

hè ở lại với giáo xứ chúng ta.  
 

CÁM ƠN: Chúng ta vui mừng tạ ơn Thiên Chúa 

Toàn Năng đã ban cho con cái chúng ta hồng ân 

của Bí Tích Rửa Tội, Mình Thánh Chúa và Thêm 

Sức. Chúng ta cám ơn phụ huynh và các giảng viên 

giáo lý đã dạy dỗ và đồng hành với các em trong 

suốt thời gian học giáo lý. Xin Thiên Chúa chúc 

lành cho công việc tông đồ của ACE. 
 

THÁNH LỄ TẠ ƠN RA 

TRƯỜNG vào ngày Hiền Phụ 

(Father’s Day) Chúa nhật ngày 17 

tháng 6. Xin ACE vui lòng gọi cho 

văn phòng giáo xứ để ghi danh cho 

các em, tên trường và Đại học các em sẽ đi học 

trong tương lai. Xin mời gọi các em tham dự thánh 

lễ Tạ Ơn để giáo xứ chúc mừng và cầu nguyện cho 

các em. 
 

KHÓA HUÂN LUYỆN TTV THÁNH THỂ & 

LỜI CHÚA sẽ vào hai tối thứ Ba và Tư 

ngày 26 và 27 tháng 6, từ 7:00  đến 9:00 

tối tại Hội Trường giáo xứ. OB&ACE 

nào muốn tham gia khóa huấn luyện để 

phục vụ giáo xứ xin vui lòng trực tiếp 

với LM chánh xứ để biết thêm chi tiết. 
 

TIN GIÁO PHẬN MEMPHIS 
 

BISHOP ANNUAL APPEAL 2018 cho giáo xứ 

chúng ta năm nay là 20,800.00. Chắc chắn là 

OB&Ace cũng đã nhận được thư từ Văn Phòng 

Giám mục.  Xin OB&ACE suy nghĩ cầu nguyện và 

cùng chung sức với giáo phận trong các sinh hoạt 

truyền giáo. Năm ngoái (2017) g.x. chúng ta chỉ 

đạt 50% kế hoạch và chỉ có 50 gia đình tham gia 

trong tổng số 400 gia đình.  
 

TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM HÔM NAY: 

 15,882, đạt 73.36% 

 62 gia đình tham gia trong số khoảng 400 gia 

đình ghi danh thành viên giáo xứ.  

Xin mọi người tiếp tục tham dự chương trình này 

để ủng hộ giáo phận trong các công tác mục vụ.  

 Chúng ta bắt đầu tháng 

Sáu với Lễ Kính Mình Máu Thánh 

Chúa Kito (Corpus Christi) vào 

Chúa Nhật 3/6, và mừng kính Lễ 

Thánh Tâm Chúa Giê su, bổn mạng 

giáo xứ, vào ngày 8/6.  

 Hai Lễ trọng ngày nhắc 

nhở chúng ta mầu nhiệm chính trong đạo. Hằng 

trình đức tin bắt đầu bằng Bí Tích Rửa Tội và 

được nuôi dưỡng bằng Bí Tích Mình Máu Chúa 

Kito, vì “Thánh Thể là nguồn và là trung tâm của 

đời sống Kito Hữu (CCC#1324) 

 Không có Bí Tích Thánh Thể, chúng ta 

không thể cảm nghiệm được tình yêu vô biên của 

Chúa Kitô. Tình yêu được phát xuất từ nước và 

máu chảy ra từ cạnh sườn Ngài. Không có Thánh 

Thể, chúng ta không có được sự sống trao ban từ 

chính Chúa Kitô, đấng ban cho chúng ta lương 

thực đời đời. “Cách chúng ta suy nghĩ phải đi đôi 

với Thánh Thể, và Thánh Thể giúp kiện toàn lối 

suy nghĩ của chúng ta.” (CCC#1327) 

 Thật thế, Thánh Thể làm nên đời sống 

của Giáo hội, cộng đoàn dân thánh, luôn hiệp nhất 

trong một tinh thần và ý chí để theo Chúa Kitô và 

tiếp tục sứ mạng của Ngài nơi trần thế.  

 Chính vì thế, chúng ta hãy dùng tháng 

Sáu này để suy niệm và đào sâu sự hiểu biết và 

lòng yêu mến Thánh Thể qua suy niệm hằng ngày 

và siêng năng tham dự Thánh Lễ, nhất là Chúa 

Nhật. Chúng ta hãy dùng lời cầu nguyện của 

Thánh Arnold Jassen, vị sáng lập Dòng Ngôi Lời: 

“Xin cho bóng tối của tội lỗi tan biến đi trước ánh 

sáng Lời Chúa, và xin Thánh Tâm Chúa Giêsu 

ngự trị trong tâm hồn hết mọi tín hữu. Amen.  

PHƯƠNG LONG - Vietnamese  & Chinese 

Restaurant Open Monday - Sunday  

10:30 AM - 9:00PM  

306 N. Cleveland St,  

Memphis TN 38104  

(901)552-5652 or (901)433-9769 

QUALITY INSURANCE AGENCY 

 

Bảo hiểm: Xe, Nhà, Thương Mại, Nhân Thọ và Sức Khỏe. 

Chúng tôi làm việc với nhiều công ty, xin liên lạc để tham 

khảo giá cả Anh DOE (THỊNH) NGUYỄN 

901-289-0988 hoặc dnguyenins@gmail.com 

TÀI CHÁNH THÁNG 5 NĂM 2018 

 

Ngân quỹ cần thiết hàng tuần:       $5,850.00 

 

Tuần 5-6/5/2018   $4220.00 

 Bảo trì:     $866.00 

TỔNG THU:            $5086.00 

 Trên/dưới ngân quỹ             -$764.00 

 

Tuần 12-13/5/2018          $4507.00 

 Bảo trì:    $970.00 

TỔNG THU:                      $5477.00 

 Trên/dưới ngân quỹ            -$373.00 

 

Tuần 19-20/5/2018              $3537.00 

 Bảo trì:    $775.00 

TỔNG THU:                       $4312.00 

 Trên/dưới ngân quỹ           -$1538.00 

 

Tiền Lần Hai 2018 Parish Project $2104.00 

 

Tuần 26-27/5/2018               $2941.00 

 Bảo trì:    $937.00 

TỔNG THU:                       $3878.00 

 Trên/dưới ngân quỹ           -$1972.00 

 

Chân thành cám ơn quý vị  

về sự đóng góp và lòng quảng đại!  

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG DÀNH CHO 

CÁC LỚP GIÁO LÝ KHÓA 2017-2018 
 

5 tháng 6: Khai mạc Lớp Việt ngữ 

10 tháng 6: Ngày cuối của Chương Trình G.Lý 

6-10 tháng 6: Nhóm Thanh Thiếu Niên TBN tham 

 dự Đại hội giới trẻ ở Atlanta. 

25-27 tha1g 7: Lớp Kinh Thánh Trẻ Em 

5 tháng 8: Kết thúc Lớp Viêt Ngữ mùa Hè 

17-19 tháng 8: Đoàn TNTT Trại Hè 

2 tháng 9: Chương trình Giáo lý bắt đầu 

2018 PARISH ROJECT - QUYÊN TIỀN LẦN 

HAI vào Chúa Nhật Lễ 12th Mùa Thường, ngày 

23-24 tháng 6, 2018, dành cho việc trùng tu ngôi 

nhà cho các Linh Mục.  Xin OB&ACE quảng đại 

giúp đỡ.   


