
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. Raymond Asagdem Akumbilim, SVD Associate  

José de Jesus Magaña  Director of Religious Education 

Barbara Morelli   Accountant   

Elaine Hansom   Administrative Assistant (English) 

Esmeralda Magaña  Administrative Assistant (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 JUN-

TOS EN LA PLENITUD DEL CUERPO DE CRISTO, A TRAVÉS DE LA PARTICI-
PACIÓN 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! Our website: sacredheartmemphis.org - Email: contactus@sacredheartmemphis.org 
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PARISH ACTIVITIES & NEWS 

 

CHURCH’s BOILER has 

served its time after 65 years. 

Now, we are working on having 

it replaced before the winter 

begins. It estimated about 

$65,000.00—70,000.0.   

 Since we just finished 

major fundraisings to accom-

plish the parking lot, we do not 

want this project become burdensome for our 

parishioners. However, we kindly ask you con-

sider helping in whatever way you can.  

 We are receiving a very generous 

labor donations to demolish the old boiler and 

maybe the installation of the new boiler (which 

is about 18K). We may end up paying only for 

the purchase of the new boiler.  

 Many have responded to this project. 

During the month of July, we have received 

private donations of $2,000.00: the Vu fam-

ily:1,500.00, and the Varela family: 500,00. We 

thank you so much for your generosity. If you 

would like to contribute to this boiler project, 

please indicate in the memo of your check: 

boiler project.  
  

HELP NEEDED FOR CATECHIST PRO-

GRAM: as our children take their summer break 

from Catechism, we encourage all Catechists and 

Assistants to take advantage  those ongoing-

education classes offered through out Memphis 

diocese. We are also looking for more committed 

catechists, who can help us for the next catechet-

ical year 2018-19. Please contact parish office, if 

you feel the call to this teaching ministry. 
  

CONGRATULATIONS TO DIVINE WORD 

MISSIONARY for the completion of 

the 18th SVD General Chapter in 

Rome. The Divine Word Missionary is 

“the 6th largest male religious order 

with more than 6000 members in 84 

countries. More than half the membership is from 

Asia. Our median age is 50.15 years. Our future 

surely is Asia and Africa.” The central theme of 

reflection for the 18th general chapter is “the love 

of Christ impels us.” (2Cor. 5:14). 

On July 4, 2018, the capitulars of the 

Society of the Divine Word gathered at the Centro 

Ad Gentes in Nemi, Italy, for the 18th  General 

Chapter, elected Fr. PAULUS BUDI KLEDEN, 

SVD as the 12th Superior General of the Society of 

the Divine Word.  

Fr. Budi Kleden was born in Indone-

sia in 1965. He joined the Society of 

the Divine Word in 1985. He made 

his first profession of vows in 1987, 

then perpetual vows in 1992. He was 

ordained a priest in 1993. He studied 

theology in San Gabriel (Austria). He 

was first assigned to Switzerland (1993 – 1996), 

then in the formation house in Ledalero 

(Indonesia). He was member of the Provincial 

Council in the ENDE Province (Indonesia), from 

2005 – 2008. In 2012, he was elected as General 

Councilor. He continues in that capacity until he 

assumes the office of the Superior Genera in a few 

months. 
 

MARIAN DAYS is the main festival and pil-

grimage for Vietnamese American Roman 

Catholics. The annual event in honor of the 

Blessed Virgin Mary has taken place the first 

week in August since 1978 on the 28 acre cam-

pus of the Religious congregation of the Mother 

of the Redeemer.  Tens of thousands of atten-

dees come throughout the Unites States, while 

non-Vietnamese locals and visitors from Canada 

and Vietnam also attend. We have this year a big 

number of Sacred Heart Parishioners will be 

attending this event. 
 

VACATION BIBLE SCHOOL (VBS) was 

successfully. We had 45 children and 15 volun-

teers participated. We thank you Jose Magana 

and the sisters. We also thank you parents and 

all the volunteers whose help has made this sum-

mer event joyful.  
 

SPANISH YOUTH attended youth conference 

last July. We thank you all the parents and vol-

unteers who helped to make this trip possible 

and enjoyable.  

 

PARISH PASTORAL & FINANCIAL 

COUNCILS: we are in process of inviting more 

members for Parish Pastoral and Financial 

Councils. Please prayerfully consider this espe-

cial ministry in our multicultural parish and let 

Fr. Simon know if you are interested in serving 

our community in these ministries.  
 

DIOCESAN NEWS  
 

UP-DAY RESULT BISHOP APPEAL 2018:  

 $16,882,00, achieved of 81.16% 

 66 families participated, out of approximately 

400 families in our parish.  

We thank you for all families who participated. 

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, Anne Messina, 

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, Phao Lo Tran Tan Tai, Ai Vy Nguyen, 

Maria Madalena Mai Thi Na, Maria Le thi Ky Duyen.  

 In the midst of August, 

we celebrate the Assumption of the 

Blessed Virgin Mary (8/15), which 

allows us to honor Mary, the 

Mother of the Lord Jesus Christ and 

ours.  Pope Pius XII on November 

1, 1950 declared the assumption of 

Mary as a dogma: “that the  Immaculate Mother of 

God, the ever virgin Mary, having completed the 

course, was assumed body and soul into heavenly 

glory.” (Munificentissimus Deus)  

 The best way to honor her is to imitate 

her virtues, which are many, but let us name a 

few: simplicity, humility, faithful, and devotion.  

Mary devoted her entire life to follow the will of 

God with a complete trust in God’s providence. At 

time, it was not easy but she’s always faithful.  

Her YES to the invitation to be the Mother of God 

was not an event, but a life long commitment and 

faithful devotion to do God’s will. 

 Her humility and simplicity shine 

throughout her entire life, especially at the passion 

of Christ. Together with her Son, she submitted 

her life and accepted the will of God for the salva-

tion of the humanity.   

 Oh Blessed Virgin Mary, please show us 

how imitate your life, so to follow your Son to do 

the will of God in our life.  

PARISH OFFERING ON JULY 2018 
 

WEEKLY BUDGET:        $ 5,850.00 
  

JULY 1, 2018 GENERAL OFFERINGS:  $3329.00 
 MAJOR MAINTENANCE:   $795.00 
TOTAL:     $4127.00 
 OVER/UNDER BUDGET:  -$1726.00 
 

JULY 7-8, 2018 GENERAL OFFERINGS:  $3342.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $614.00 
TOTAL:      $3956.00 
 OVER/UNDER BUDGET: -$1894.00 
 

JULY 14-15, 2018 GENERAL OFFERINGS:  $2662.00 
 MAJOR MAINTENANCE:  $1025.00 
TOTAL:     $3687.00 
 OVER/UNDER BUDGET: -$2163.00 
 

JULY 21-22/18 GENERAL OFFERINGS:  $2956.50 
 MAJOR MAINTENANCE:  $667.50 
TOTAL:     $3624.00 
 OVER/UNDER BUDGET:              -$2226.00 
 

JULY 28-29/18 GENERAL OFFERINGS: $2897.00 
 MAJOR MAINTENANCE: $990.00 
TOTAL:    $3887.00 
 OVER/UNDER BUDGET: -$1963.00 
2ND COL.  FOR PARISH PROJECT—CLEVELAND 
HOUSE    $809.00 

CHURCH BOILER:   $2000.00 
WE THANK YOU  
FOR YOUR STEWARDSHIP AND GENEROSITY! 

IMPORTANT DATES FOR  

CATECHIST PROGRAM 2017-2018 
August 17-19: Vietnamese Youth Summer Camp 

August 18: Catechist Meeting & Dinner 

August 26: Parent Meeting for Catechism Classes 

September 9: Commissioning of Catechists 

Sept. 9: Catechist Orientation & 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 July is on the 

21th Sunday in Ordinary time, Aug. 25-26, 

2018, for the Parish project: Renovation of the 

Cleveland house for priests. Please be generous.  



 

EVENTOS & NOTICIAS PARROQUIALES 

 

EL BOILER DE LA PARROQUIA ya dio su 

servicio por 65 años. Ahora, esta-

mos reemplazándolo antes de que 

llegue el invierno. El estimado es 

de entre $65,000 y $70,000. Ya 

que acabamos de recaudar mu-

chos fondos para el estaciona-

miento, no queremos que este 

proyecto sea una carga para los 

feligreses. Sin embargo, les pedi-

mos encarecidamente que consideren ayudar según 

sus posibilidades. 

    Estamos recibiendo una donación de mano de 

obra muy generosa para la demolición el antiguo 

boiler y quizás la instalación del nuevo (que cuesta 

alrededor de $18,000). A lo mejor terminemos solo 

pagando el boiler nuevo. 

    Muchas personas ya han respondido. Durante el 

mes de julio, hemos recibido donaciones privadas 

de $2,000, por parte de la familia Vu: $1,500 y 

$500 por parte de la familia Varela. Les agrade-

cemos mucho por su generosidad. Si quisiera con-

tribuir para este Proyecto, por favor escribe en su 

donativo: Boiler project. 
 

PROGRAMA DE CATEQUESIS: Conforme 

nuestros niños regresan a clases, animamos a los 

catequistas y asistentes a que aprovechen los cursos 

de formación que ofrece la diócesis para ellos. 

También estamos buscando a personas comprome-

tidas que quieran ayudar este año catequético 2018-

19. Por favor, llame a la oficina parroquial si siente 

el llamado para servir en este ministerio. 
 

FELICIDADES A LA CONGRE-

GACIÓN SVD por haber completado 

el 18vo Capitulo General en Roma. 

Los Misioneros del Verbo Divino son 

la sexta congregación varonil mas 

grande con mas de 6,000 miembros en 84 países. 

Mas de la mitad son procedentes de Asia. La edad 

promedio es de 50.15 años. Y nuestro futuro está 

con seguridad en Asia y África. El tema central de 

reflexión para este 18vo capitulo general fue “El 

amor de Cristo nos impulsa” (2Cor. 5:14). 

    El 4 de julio, 2018 los capitulares de la Sociedad 

del Verbo Divino se reunieron en el Centro Ad 

Gentes en Nemi, Italia para el 18vo Capitulo Gene-

ral, en el que eligieron al Párroco Paulus Budi Kle-

den, SVD como el 12vo superior general de la 

Sociedad del Verbo Divino.  

    El padre Budi Kleden nació en Indo-

nesia en 1965. Ingresó a la Sociedad 

del Verbo Divino en 1985. Hizo sus 

primeros votos en 1987 y sus votos 

perpetuos en 1992. Fue ordenado sa-

cerdote en 1993. Estudió teología en 

San Gabriel, Austria. Fue asignado a 

Suiza (1993-1996), luego a la casa de formación en 

Ledalero, Indonesia. Fue miembro del Consejo 

Provincial de la provincia de ENDE en Indonesia 

(2005-2008). En 2012 fue elegido como Consejero 

General. Continúa en ese puesto hasta que asuma el 

oficio de Superior General en unos meses. 
 

DIAS MARIANOS es el festival y peregrinaje 

principal de los católicos Vietnamitas-Americanos. 

El evento anual en Honor de la Santísima Virgen 

María se ha llevado a cabo en la primera semana de 

agosto desde 1978 en el campus de 28 acres de la 

congregación religiosa La Madre del Redentor. 

Miles de personas asisten desde diferentes partes 

de los EE.UU incluyendo a personal locales que no 

son Vietnamitas y además asisten personas que 

vienen de Vietnam y de Canadá. Este año un gran 

número de feligreses de Sagrado Corazón asistirán 

a este evento. 

LA ESCUELA BIBLICA DE VERANO (VBS) 

fue un éxito. Contamos con la presencia de 45 ni-

ños y 15 voluntarios. Agradecemos a José Magaña 

y a las Hermanas. También le damos las gracias a 

los padres y a los voluntarios cuya ayuda le dio a 

este evento veraniego un toque de alegría.  
 

CONSEJO PASTORAL Y FINANCIERO: Esta-

mos en proceso de invitar a más miembros al Con-

sejo Pastoral y al Consejo Financiero. Por favor, 

considere y ponga en sus oraciones este ministerio 

especial en nuestra parroquia multicultural y co-

muníquese con el padre Simón si le interesa servir 

en alguno de estos ministerios. 
 

UN GRUPO DE JÓVENES HISPANOS asistió a 

la conferencia juvenil Steubenville en Atlanta el 

mes de julio. También fueron a SixFlags y al San-

tuario del Santísimo Sacramento en Hanceville, 

Alabama. Les agradecemos a todos los padres y 

voluntarios que hicieron posible este viaje.  

Se está pensando formar un grupo juvenil para 

muchachos de 13 a 17 años. Por favor, mantengan 

en sus oraciones a todos los jóvenes de nuestra 

comunidad y ayudémosles con nuestras oraciones y 

nuestro ejemplo a que sigan creciendo en su fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESULTADOS ACTUALIZADOS DEL LLA-

LLAMADO DEL OBISPO PARA EL 2018: 

 $16,882,00, hemos logrado el 81.16% 

 66 familias han participado de aproximada-

mente 400 familias en nuestra parroquia. 

Muchas gracias a las familias que han participado. 

DETALLES AND CAKES 

(bodas, quinceañeras, bautizos,  

presentaciones y más) 

Paquetes especiales a precios económicos 

Alejandra 901-691-3271  

A mediados de agosto, celebramos 

la Asunción de la Santísima Virgen 

María (15/8), esta celebración nos 

permite honrar a María, la Madre 

del Señor Jesucristo y madre nues-

tra. El Papa Pio XII, el 1ro de no-

viembre de1950, declaro la asunción de María 

como un dogma de que: “ la Inmaculada Madre de 

Dios, la siempre virgen María, quien, completado 

el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y 

alma a la gloria celestial ”. (Munificentissimus Deus)  

      La mejor manera de honrarla es imitar sus 

virtudes, que son muchas, nombremos algunas: 

sencillez, humildad, fidelidad y devoción. María 

dedico toda su vida a seguir la voluntad de Dios 

con una completa confianza en la providencia de 

Dios. En el momento, no fue fácil, pero ella siem-

pre fue fiel. Su SÍ a la invitación a ser la Madre de 

Dios no fue solo un evento, sino un compromiso 

de toda la vida y una devoción fiel para hacer la 

voluntad de Dios.  

      Su humildad y simplicidad brillan a lo largo de 

toda su vida, especialmente en la pasión de Cristo. 

Junto con su Hijo, sometió su vida y acepto la 

voluntad de Dios para la salvación de la humani-

dad.  

     Oh, bendita Virgen María, por favor muéstra-

nos como imitar tu vida, para seguir a tu Hijo y 

hacer la voluntad de Dios en nuestra vida.  

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       
Aug 17-19: Campamento (Grupo juvenil viet.) 

Aug 26:  Junta de Padres para el Catecismo 

Sept 9:  Primer día de clases 

Sept 9:  Comisionado de catequistas en misa 

Sept 14:  Noche de padres en español  

 Segundo Año de Confirmación 

Sept 28:  Noche de padres en español  

 Segundo Año de Primera Comunión 

OFRENDAS A LA PARROQUIA DE  JULIO 2018   
 

PRESUPUESTO SEMANAL:                      $5,850.00 
 

JULIO 1, 2018    OFRENDA GENERAL:                     $3329.00 
                                MANTENIMIENTO:                    $.79500 
TOTAL:                                             $4124.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:               -$1726.00 
 

JULIO 7-8/18 OFRENDA GENERAL:                          $3342.00 
                             MANTENIMIENTO:                        $614.00 
TOTAL:                          $3956.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:             -$1894.00 
 

JULIO 14-15/18 OFRENDA GENERAL:                      $2662.00 
                             MANTENIMIENTO:     $1025.00 
TOTAL:                                   $3687.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:             -$2163.00 
 

JULIO 21-22/18 OFRENDA GENERAL:                     $2956.50 
                              MANTENIMIENTO:                      $667.50 
TOTAL:                                        $3624.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:            -$2226.00 
 

JULIO 28-29/18 OFRENDA GENERAL:                     $2897.00 
                              MANTENIMIENTO:                      $990.00 
TOTAL:                                        $3887.00 
        ENCIMA/DEBAJO DEL PRESUPUESTO:            -$1963.00 
 

2DA COLECTA PARA  EL PROYECTO PARROQUIAL:   $809.00 
BOILER DE LA IGLESIA:   $2000.00 
 

¡GRACIAS POR SU ADMINISTRACIÓN & GENEROSIDAD! 

SEGUNDA COLECTA de este mes es el 25-26 

de Agosto, 2018, para el proyecto de la Parro-

quia 2018: La renovación de la casa para los 

sacerdotes. Por favor sea generoso.  



TIN GIÁO XỨ THÁNH TÂM 
 

LÒ MÁY NÓNG cho nhà Thờ 

đã phục vụ hết thời hạn của nó 

sau hơn 65 năm hoạt động, 

không thể qua được mùa đông 

tới.  Dự tính cho cái mới khoảng 

$65,000.00 –70,000.00.  

 Gx chúng ta vừa hoàn 

tất công trình bãi đậu xe, do đó 

chúng ta không muốn đặt thêm 

gánh nặng lên vai của giáo dân.  Tuy nhiên, giáo 

xứ kêu mời gọi ACE giúp đỡ theo khả năng của 

mình cho công trình này. 

 Chúng ta đang nhận được sự giúp đỡ rất 

lớn cho việc đập phá máy củ và có thể cả việc cài 

đặt máy mới (chi phí khoảng 18K). Chúng ta hy 

vọng chỉ có thể phải trả tiền mua máy mới.  

 Có một số gia đình đã giúp đỡ cho công 

trình này. Trong tháng 7, gx nhận được 2000,00. 

Từ gđ anh chị Vu: 1500.00 và gđ anh chị Varela: 

500.00. Nếu OB&ACE muốn giúp đỡ giáo xứ, thì 

xin ghi trong memo của ngân phiếu: boiler project. 

Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của quý vị 

và xin Chúa chúc lành cho quý vị và gia đình.  
 

CẦN GIẢNG VIÊN GIÁO LÝ: trong khi các em 

nghĩ hè, giáo xứ động viên Các Giảng Viên và phụ 

Giảng Viên giáo lý tham gia các chương trình học 

hỏi và huấn luyện của giáo phận. Giáo xứ cũng kêu 

mời ACE có khả năng vào lòng nhiệt thành tham 

gia dạy giáo lý cho niên khóa 2018-19 sắp tới.  Xin 

ACE liên lạc trực tiếp với Cha xứ để biết thêm chi 

tiết và được hướng dẫn. 
 

CHÚC MỪNG DÒNG TRUYỀN GIÁO NGÔI 

LỜI đã hoàn thành Tổng Tu Nghị thứ 18 tại 

Roma. Dòng truyền giáo Ngôi Lời là dòng nam lớn 

thứ 6 trên thế giới với hơn 6000 thành viên ở 84 

quốc gia khác nhau. Hơn một nữa thành viên đến 

từ Châu Á. Độ tuổi trung bình là 50 tuổi. Trong 

tương lai chủ yếu là Châu Á và Châu Phi. Chủ đề 

chính của Tổng Tu Nghị thứ 18 là “ Tình yêu Đức 

Kitô thôi thúc chúng ta.” (2Cor. 5:14). 

Vào ngày 14 tháng 7 năm 2018, các 

thành viên đại diện của dòng truyền 

giáo Ngôi Lời đã tụ họp ở Centro 

Ad Gentes, Nemi tại Ý. Trong Tổng 

Tu Nghị thứ 18, Cha Budi Klede, 

SVD, người Indonesia sinh năm 

1965, được chọn làm Bề trên Tổng 

Quyền. Cha vào dòng truyền giáo Ngôi Lời năm 

1985, tuyên khấn lần đầu năm 1987, và thụ phong 

linh mục năm 1993. Ngài hoàn thành chương trình 

thần học tại San Gabriel (Úc). Cha là người đầu 

tiên được cử đến Switzerland (1993-1996), và 

thành lập nhà dòng tại Ledalero ở Indonesia. Cha 

là thành viên của Hội đồng tỉnh dòng ở giáo  phận 

ENDE (Indonesia) từ năm 2005 đến năm 2008. 

Năm 2012, Cha được chọn một trong các thành 

viên trong ban cố vấn Dòng, và nay Ngài được 

chọn làm Bề trên Tổng Quyền và sẽ đảm đương 

công việc vài tháng tới. 
 

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU năm nay giáo xứ chúng 

ta tổ chức đi chung và có những sinh hoạt chung 

tại đại hội. Xin mọi người nhiệt tình tham dự. Năm 

nay cũng là năm Thánh Mừng Kính Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam, nên việc hành hương về ĐHTM lại 

mang thêm một ý nghĩa thiêng liêng quan trọng.  
 

NGHI THỨC SAI ĐI dành cho các TTV Thánh 

Thể và Lời Chúa mới và các TTV củ đã không có 

mặt tại nghi thức sai đi lần trước, sẽ được thực hiện 

vào trong Thánh lễ Chúa Nhật 12 tháng 8 năm 

2018. Những ACE TTV đã không tham gia khóa 

Huấn Luyện đợt trước, xin vui lòng liên lạc trực 

tiếp với LM quản xứ, để ngài tiện bề thu sếp cho 

quý vị, trước khi nhận lãnh sứ mạng TTV. 
 

HĐMV CĐCG VIỆT NAM được thành hình và 

phục vụ giáo xứ Thánh Tâm và cộng đoàn Việt 

nam trong gần 3 năm qua. ACE trong HĐMV đã 

và đang làm rất tốt công việc chung, tuy có một vài 

thay đổi nhân sự.  Trong tháng 9, 2018 tới, chúng 

ta sẽ bổ sung thêm thành viên để giúp cho HĐMV 

CG Việt nam hoạt động tích cực với HĐMV 

Chung của gx hầu đem lại lợi ích cho giáo xứ trong 

nhiệm kì tới.  

 Thể theo luật chung của giáo phận Mem-

phis về HĐMV Chung của giáo xứ, thì thành viên 

HĐMV gồm những người được bầu hay chỉ định 

bởi Linh Mục quản xứ, và cộng thêm đại diện các 

tổ chức quan trọng trong gx. Kính mời OB & ACE 

có tinh thần phục vụ giáo xứ, xin trực tiếp liên lạc 

với LM chánh xứ để biết thêm chi tiết. Nhiệm kỳ 

thành viên là 3 năm và có thể tiếp tục nhiệm kỳ 2, 

nhưng không được quá 3 nhiệm kỳ. 
 

LỚP VIỆT NGỮ & KINH THÁNH MÙA HÈ 

2018 đã kết thúc tốt đẹp với sự tham gia của 40 em 

trong lớp Việt Ngữ và 45 em trong khóa Kinh 

Thánh.  Chúng ta cám ơn phụ huynh đã hưởng ứng 

chương trình học hỏi Thánh Kinh và Việt ngữ này. 

Cám ơn các Thiện Nguyện Viên và Jose Magana, 

trưởng phụ trách giáo lý của giáo xứ, và đặc biệt 

lời cám ơn chân thành xin gửi đến quý Sơ đã giúp 

hướng dẫn thành công lớp Việt ngữ mùa hè và 

chương trình KinhThánh 2018.  
 

ĐOÀN THANH THIẾU NIÊN TBN đã tham dự 

khóa giới trẻ lần đầu tiên tại Atlanta. Các em chân 

thành cám ơn phụ huynh, các thiện nguyện viên và 

OBACE đã giúp đỡ các em có một trãi nghiệm tốt 

đẹp cho mùa hè. 

TIN GIÁO PHẬN MEMPHIS 
 

BISHOP ANNUAL APPEAL 2018 cho giáo xứ 

chúng ta năm nay là 20,800.00. Tính tới hôm nay.  

 18,882, đạt 81.16% 

 66 gia đình tham gia trong số khoảng 400 gia 

đình ghi danh thành viên giáo xứ.  

Chúng ta chân thành cám ơn những gia đình đã 

tham gia trong sứ mạng của giáo phận. 

 Vào trung tuần tháng Tám 

(15/8), chúng ta mừng kính lễ Đức 

Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời. Giáo 

hội tôn vinh Mẹ, vì Mẹ là Mẹ Chúa 

Cứu Thế và là Mẹ chúng ta. Đức 

Thánh Giáo Hoàng Piô 12 vào 1 

tháng 10 năm 1950, đã công bố tín điều Mẹ Thăng 

Thiên: “rằng là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên 

Chúa, sau khi hoàn tất hành trình dương thế, đã 

đ ượ c  đ ư a  v ề  Tr ờ i  c ả  h ồ n  l ẫn 

xác.” (Munificentissium Deus). 

 Để tôn kính Mẹ cho phải lẽ, chúng ta 

hãy noi gương sống của Mẹ: sống đơn sơ, khiêm 

tốn, trung thành và đạo đức. Mẹ đã tận hiến cả đời 

mình để vâng theo thánh ý Chúa và tin tưởng vào 

sự quan phòng của Ngài. Có lẽ, Mẹ cũng đã trãi 

qua nhiều thử thách, nhưng Mẹ luôn trung thành. 

Lời Xin Vâng của Mẹ không chỉ một lần là đủ, mà 

là một hành trình xin vâng mỗi ngày. Mẹ đã sống 

một đời xin vâng.  

 Tinh thần khiêm tốn và cuộc sống đơn 

sơ của Mẹ đã trãi dài trong hành trình cuộc đời 

Mẹ, nhất là qua biến cố Khổ Nạn của Chúa Giê 

Su. Cùng với Chúa Giê Su, Mẹ đã tính thác đời 

mình cho Thiên Chúa và vâng phục thánh ý Ngài 

một cách trọn vẹn vì ơn cứu rỗi cho nhân loại.  

 Lạy Nữ Vương Vô Nhiễm, xin Mẹ giúp 

chúng con biết noi gương sống của Mẹ, và theo 

gót chân con Mẹ để thi hành trọn vẹn Thiên ý 

Chúa Cha trong cuộc sống chúng con. 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 6 NĂM 2018 

Ngân quỹ cần thiết hàng tuần:       $5,850.00 

 

Tuần 30/6-1/7/2018   $3329.00 

 Bảo trì:    $795.00 

TỔNG THU:                       $4124.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                -$1726.00 

 

Tuần 7&8/7/2018                $3342.00 

 Bảo trì:    $614.00 

TỔNG THU:                        $3956.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                 -$1894.00 

 

Tuần 14&15/7/2018                $2662.00 

 Bảo trì:    $1025.00 

TỔNG THU:                       $3687.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                 -$2163.00 

 

Tuần 21&22/7/2018                $2956.50 

 Bảo trì:    $667.50 

TỔNG THU:                       $3624.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                 -$2226.00 

 

Tuần 28&29/7/2018                $2897.00 

 Bảo trì:    $990.00 

TỔNG THU:                       $3887.00 

 Trên/dưới ngân quỹ                 $1963.00 

Tiền Lần Hai cho 2018 Parish Project $809.00 

CHURCH BOILER:   $2000.00 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG - GIÁO LÝ 

KHÓA 2017-2018 

17-19 tháng 8: Đoàn TNTT Trại Hè 

18 tháng 8: Gặp gỡ Giảng Viên 

26 tháng 8: Họp Phụ Huynh học sinh 

9 tháng 9: Chương trình Giáo lý bắt đầu 

9 tháng 9: Nghi Thức Sai Đi cho Giảng Viên 

2018 PARISH ROJECT - QUYÊN TIỀN LẦN 

HAI vào Chúa Nhật 21th Quanh Năm, ngày 25-26 

tháng 8, dành cho việc trùng tu ngôi nhà cho các 

Linh Mục.  Xin OB&ACE quảng đại giúp đỡ.   


