
   

 

St Mary 
Catholic Church 

231 Rothell Rd Ext. 

Toccoa Ga 30577  
Email: stmarystoccoa@gmail.com 
Office: (706) 886-2819 
Website: www.stmarystoccoa.org 
FaceBook: stmarystoccoa 

 
Rev. Henry Thang M. Pham 

Pastor 
frhenryofstmary@gmail.com 

 (706) 886-2819 ext– 1 
 

Rev. Mr. Greg Ollick, M.A. 
Deacon & Administrator 

gregollick@aol.com 

(404) 918-7472 
 

PARISH OFFICE 

 
Monday: 12PM - 2PM 

Tuesday through Thursday:  
10AM -  2PM 

LITURGY SCHEDULE 

Saturday: 5 PM Vigil Mass 
Sunday: 8:30 AM; 6 PM 
Tues, Thurs, Sat: 9 AM 

Monday; Wednesday: 6PM 
1st Friday Only: 6PM 

ADORATION & ROSARY 
 

Tuesday, Thursday, & Saturday 
7:00AM—8:45AM  

Monday; Wednesday; 1st Friday 
5PM-5:45PM 

DIVINE MERCY CHAPLET 
Saturday: 8:30 AM  
Sunday: 8:00 AM 

RECONCILIATION 

Monday -Thursday after Mass 
Saturday: 9:45 AM & 4 PM 

Or by appointment 

BAPTISM & MATRIMONY 

Contact Deacon Greg 

404-918-7472 

RELIGIOUS EDUCATION 

Sharon Cook (706) 297-8344 
Jessica Burger (904) 219-1129 

ADULT FAITH FORMATION 

RCIA 

Deacon Greg Ollick (404) 918-7472 

More spaces are available for advertising your company or remembering your loved ones.  

Please, contact Christa for further information. Your support for our bulletin is greatly appreciated! 

Gunsmithing Services 
FIREARMS * INSTRUCTION 

APPRAISALS * CONSULTING 
 *CERTIFIED GUNSMITH 
 *NRA FIREARMS INSTUCTOR 
 *RANGE SAFETY OFFICER 
 *PERSONAL SAFETY/PROTECTION OFFICER 
 *SALES 
 *PURCHASE BROKEN FIREARMS 
Bill Mercure                                     Cell (404)372-2771 
NRA Life Member                 Ph/Fax(706)779-0301 

 

 

 

 

 

15% Discount for all 

New Clients 

John Stelmack, CPA 

11 Business Center Drive 

Suite 203 

Eastanollee, Ga 30538 

(Next to Home Depot) 

Phone: 706-244-6846 

Fax: 706-886-1301 

JohnS@StelmackCPA.biz 

Andrea J. Grant, Esq. 

LAW OFFICE OF ANDREA GRANT, LLC 
Formerly Grant & Green, LLC 

 

Phone: (706) 245-9293    

Fax: (706) 245-0626                                                                 

504 Bowers Street  

Post Office Box 60 

Royston, GA 30662 
Email: andreagna@bellsouth.net 

 

Removals 

Pruning 

Cabling/ Bracing 

Planting 

Tree Risk Assessments 

FREE Estimates  
  

Brother John’s Subs 

 

 

 
27 Stephens Circle, Toccoa, GA 30557 

(Next to 1st Franklin Financial) 

(706) 886-9597       Hallie Edenfield 

King’s Beverage   

Package Store 
801 Big A Road S  

       (706) 827-0099 
Mention about St. Mary’s and the sale profit 

will be donated to our Building Fund 

2950 W Currahee Street 

Toccoa GA 30577 

www.peachhousefarm.com 

Instagram @peachhousefarm 

 

9036 Athens Road 
Carnesville, GA 30521 

Call: 706-356-0304 

GPC POULTRY SUPPLIES & HARDWARES 

Lagniappe Dulcimer Shop 
 

Instruments & Accessories 

Free Lessons with Purchase of Dulcimer 

OPEN: Thursday—Friday—10:00 AM —4:30 PM 

Saturday—10:00 AM—2:00 PM 

 

1572 Falls Road 

706-599-1107 

 

 

 

SPACE AVAILABLE 

 

Alexander’s Flowers & Gifts 
 

147 Center Plaza Dr. 

Toccoa, Ga 30577 

 (706) 886-9431 
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 MASS SCHEDULE & INTENTIONS    
—————————————————————————

   
SATURDAY: 3/26 4

th
 Sunday of Lent 

VIGIL  5:00 PM Gloria H. Lo (D) 
         (Lylah Murphy) 

       
SUNDAY: 3/27 4

th
Sunday of Lent 

  8:30 AM Dominic Sy. Nguyen (D)  
      (Nguyet Nguyen) 
 
  6:00 PM All Poor Souls (D)  
      (Mr. Chuong) 
MONDAY:  3/28 
  5:00 PM Adoration 
  6:00 PM Grandparents (D)  
      (Mr. Chin & Mrs. Kim)  
 
TUESDAY:  3/29 
  7:00 AM Adoration 
  9:00 AM New Year's Blessing (L)  

      (Kathy Nguyen) 
 
WEDNESDAY:3/30  
  5:00 PM Adoration  
  6:00 PM Giuse Khai Van Vu (D) 
      (Tommy Vu & Nguyen Doan ) 
 
THURSDAY 3/31 
  7:00 AM Adoration 
  9:00 AM Giuse Hung Nguyen (D)  
      (Mrs. Tram & Mr. Binh ) 
 
FRIDAY: 4/1  
  5:00 PM Adoration  
  6:00 PM Mass/Station of the Cross 

     Parents (D)  
      (Mr. Chin & Mrs. Kim) 
SATURDAY: 4/2 St. Francis of Paola 
  9:00 AM Giuse Quang Nguyen (D)  
      (Mrs. Tram & Mr. Binh ) 
   
VIGIL  5:00 PM Carol Womack (D)  
      (Frances O'Neil) 
 
SUNDAY: 4/3 5th Sunday of Lent 
  8:30 AM Eleanor Thole (D)  

      (Eileen Helgeland) 

 

  6:00 PM Phero Tu V. Nguyen (D)  
        (Mai Tran) 

Report suspected abuse by Church employees and volunteers to the Archdiocesan 24-hours Abuse Reporting Hotline: 1-888-437-0764 

BULLETIN SUBMISSIONS   

Bulletin Submission are to be sent to Justin Bach at  

Justinbach.smt@gmail.com NO LATER THAN noon 

on Wednesday one week prior to the weekend  

requested for the bulletin. Late submissions may or may 

not be able to be placed. 

Knights of Columbus 

Joseph M. Malik—Council 9975 
 

 
Membership meeting 

4th Tuesday of each month 
Parish breakfast on  

1st of 2nd Sunday each Month 

Ladies of 
St. Mary’s 

 
We meet on the 2nd  
Wednesday of the 

month at 10:00 am & 
6:00 pm from Septem-

ber to May 

 

In Memory of 

Matilde Saavedra 

 

 

In Memory of 

James H. Broussard 

“Bruce” 

In Loving 
Memory of  
Don Cook 

Saint Vincent de Paul Society 

Saint Mary Toccoa Conference 

 

Help Telephone # 

(678) 892-6163 

              

Lost and Found 
 The parable of the father and his sons is one of the 

most familiar of all of Jesus’ stories. The father in the      

parable is lavish in forgiveness and revels in the return of his 

young son, who was lost and now is found. The older son is 

also lost—lost in his refusal to forgive, lost in his failure to 

grasp his father’s generous spirit. The Israelites spent many 

years lost in the desert, seeking the land of milk and honey, 

yet often failing to seek the God who delivered and fed them. 

We are sometimes lost as well. We lose sight of the Lord 

and the Lord’s ways. God never loses sight of us,   however.  

God waits, ready for us to come to our senses, ready to       

welcome us back with open arms.  
    Copyright © J. S. Paluch Co.  

SERVE THE POOR 
Be diligent in serving the poor. Love the poor, honor them as 
you would Christ himself. 
—St. Louise de Marillac 
 
HURDLING 
God’s grace within me and God’s strength behind me can 
overcome any hurdle ahead of me. 
—Anonymous 
 
HAPPINESS 
Happiness will never be ours if we do not recognize to some 
degree that God’s blessings were given us for the well-being 
of all. 
—Anonymous  

 TREASURES FROM OUR TRADITION 
 Centuries ago, these Lenten days were a time of 

intense final preparation for the candidates for baptism. By 

now, they had already been numbered among the “elect” for 

Easter baptism, and were daily challenged to excel in prayer, 

in fasting, and in works of charity. As is true today, at a 

certain point in the weekly assembly for Eucharist, the 

nonbaptized were dismissed from the assembly for their own 

learning and prayer. While they might have had impressions 

about the Eucharist, they had no direct experience. The rites 

of the church were secret and its worship places off-limits. 

 For the Easter Vigil, those to be baptized arrived 

very hungry from long fasting, and perhaps very 

apprehensive as to how initiation was to be accomplished. A 

long night of vigil and storytelling, a shimmering pool of 

baptism, the anointing with oil and clothing with white robes 

came as something of a surprise. At the end of a long, 

life‑changing night of embrace by Christ and the 

community, as the eucharistic feast ended, a final surprise 

was brought forward. To address the deep hunger of the 

newly baptized, the church offered a bowl of milk and honey, 

sign of promises fulfilled, sign of community, prosperity, and 

peace, and yet another foretaste of heaven’s banquet. 

—Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

 

 

SPACE AVAILABLE 

 

mailto:bachthaibao1989@gmail.com


 3 

 

PARISH MINISTRIES  

 Our monthly Liturgical Committee meeting will be 

held after Wednesday mass at 6:30 inside the Church. 

 The list of ministries and contact information is 

available in the Narthex of the Church and published on 

our church website: www.stmarystoccoa.org 

Cleanse your soul for Lent Season 
 Penance Service will be on Monday, March 28 at 

6PM. Please arrange your week and join us next week   

Penance Service.  

 Chủ nhật ngày 27 tháng 3, chúng ta sẽ có cha 

khách Anthony Bùi Văn Phong chia sẻ về suy niệm mùa 

chay trong lễ 6h chiều. Giải tội chung mùa chay vào lúc 6h 

chiều thứ hai ngày 28 tháng 3.  

POPE FRANCIS’ PRAYER INTENTION FOR MARCH 

For a Christian response to bioethical challenges 

We pray for Christians facing new bioethical challenges; 

may they continue to defend the dignity of all human life 

with prayer and action. 

CAPITAL CAMPAIGN COMMITTEE 

Please remember to keep up with your Capital  
Campaign Pledge contribution. By  doing this, 
it will help to keep us on track to make this a     
successful build. Please make your checks 
out to St. Mary’s Building Fund.  Thank you!    

BIRTHDAY/ANNIVERSARY 

If you would like to have your birthday and/or  

anniversary announced on WNEG radio/Connie 

Gaines, please use the signup sheet is in the nar-

thex. Questions? Contact Gary Cortellino (678) 

360-2545  or   garycortel@aol.com 

 If you still have a pledge balance to the 2022        

Archbishop’s Annual Appeal, please complete your          

payments as soon as possible. For IRS purposes, gifts must 

be postmarked by December 31, 2022 in order to be        

included in your 2022 tax letter. Please consider completing 

your pledge online.  

 For those who make charitable contributions at the 

end of the year, please consider gifts to your parish and to 

the Archbishop’s Annual Appeal. Your fi nancial support is 

greatly appreciated.  

 On behalf of Archbishop Hartmayer, Fr. Henry, and 

our parish staff , thank you for supporting your neighbors in 

north and central Georgia. Every gift is important and          

appreciated.  

 If you wish to be part of the Archbishop’s Annual   

Appeal, please visit our website at www.archatl.com/

appeal or you may contact The Offi ce of Stewardship at 

404-920- 7600 or annualappealr@archatl.com.  

Easter Flower for Altar 

If you would like to purchase flowers for the  altar at Easter, 

please place your envelope in the second collection. 

Please keep the  following people in your prayers:  
Joe Franzmathes, Laura Barnett, June Webb, 

Sharon Cook, Eddie Hallford, Bill Dineen, Jay 

McAtee, Fred Defenbaugh, John Craton, Joan 

Akins, Rita & Gordie Nash, Connie    Tirico,  

Denis Burk, Alice Marold, David James, Lucca 

Fiorillo, Gia-cô-bê Nguyễn Thanh, Yvonne Des-

sauer,   Patrick Gergely, Antôn Phạm Minh Phú and for all 

others not mentioned here. 

If you want to submit an individual for Prayer Intentions, 

please contact Christa (706) 886-2819. 

Please notify the church office or Mrs. Gerrie Chalk at         

(706) 963–0050 of a loved one who is sick. Our homebound 

Ministers are please to bring you Holy Communion. 

   Parish School of 

   Religion 

Date Classes 

March 26th
 Confirmation Class 

March 27th
 PSR Classes 

April 2nd
 Confirmation Class 

April 3rd   PSR Classes 

Support the Catholic Relief Services Collection 

 This week we take up The Catholic Relief Services 

Collection to reveal Christ’s love to our brothers and sisters 

in need. This collection helps six Catholic agencies to 

provide relief and support for struggling communities and to 

work for peace and reconciliation among our marginalized 

brothers and sisters here and around the world. Please 

prayerfully consider how you can support the collection. 

Learn more about the collection at  

   www.usccb.org/catholic-relief.  

                 READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Is 65:17-21; Ps 30:2, 4-6, 11-13b; Jn 4:43  54  

Tuesday: Ez 47:1-9, 12; Ps 46:2-3, 5-6, 8-9; Jn 5:1-16 

  

Wednesday: Is 49:8-15; Ps 145:8-9, 13cd-14, 17-18; 

 Jn 5:17-30  

Thursday: Ex 32:7-14; Ps 106:19-23; Jn 5:31-47  

 

Friday:  Wis 2:1a, 12-22; Ps 34:17-21, 23; 

 Jn 7:1-2, 10, 25-30  

Saturday: Jer 11:18-20; Ps 7:2-3, 9bc-12; Jn 7:40-53  

 

Sunday: Is 43:16-21; Ps 126:1-6; Phil 3:8-14; 

 Jn 8:1-11;  

Offertory/Contributions 
Weekend of March 20, 2022 

 

Weekly Budget      $  2,800.00 

Offertory       $  1,992.12 
Annual Appeal 2022 $  1,735.00 
3

rd 
Fish Fry  $     837.00 

(Building Fund) 
 

The second collection for this week is 
Catholic Relief Services 

 

The counters for this week are:  
Jerry Bronikowski, Yvonne Dessauer, Connie Tirico 

 
If you would like to volunteer for this ministry, contact  Nancy 
Williamson for training via Christa in the office. 706-886-2819. 
 

The second collection for next week is for 
ST VINCEN DE PAUL 

Thank you for your generosity! 

Successful Fish Fry Dinner, March 18 

 Thank you the Woods family for 3rd Fish Fry dinner, 

March 18th, and everyone who helping out, It was a warm and 

successful dinner. Your generosity not only help the church 

with our capital campaign but also introduce us to others   

culture cuisine. Your efforts and generosity are greatly        

appreciated. 

 Xin chân thành cảm ơn gia đình của cô Ashley Wood 

đã giúp giáo xứ tổ chức bữa ăn hiệp thông vào ngày 18 tháng 

3 vừa qua. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của mọi người đã 

mang lại sự ấm cúng và thành công cho bữa ăn. Lòng quảng 

đại đóng góp của anh chị đã giúp rất nhiều cho quỹ xây dựng 

của giáo xứ và mọi người cũng có được cơ hội thưởng thức 

món ăn phong phú của những văn hóa khác. Giáo xứ xin chân 

thành cảm ơn công lao và sự hy sinh của mọi người nói chung 

và đặc biệt là gia đình của cô  Ashley nói riêng, xin chúa luôn 

chúc phúc và đồng hành cùng giáo xứ chúng ta. 

             St. Marys Toccoa 

Easter for Children 
St. Mary's will have an Easter Egg 
Hunt on Easter Sunday, all children 
are welcome to attend and participate. 
Please help support the Easter Egg 
Hunt by donating plastic eggs and/or 
individually wrapped candy or prizes 

by Sunday, April 10th. If you have any questions, contact 
Jessica Burger jnburger4@gmail.com  

 Mark Your Calendars, Plan 

Your Trips, The 25th Eucharistic         

Congress Is    Coming On  

June 17-18, 2022. Please Visit 

www.congress.archatl.com for 

more info. 

 Xin quí ông bà ACE xét lịch 

và kế hoạch cho Đại hội Thánh Thể 

lần thứ 25 sắp diễn ra vào ngày    

17-18 tháng 6 năm 2022. Vui lòng 

truy cập www.congress.archatl.com 

để biết thêm thông tin. 

mailto:garycortel@aol.com
mailto:jnburger4@gmail.com
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SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – NĂM C  

Mất và tìm thấy  

(Lc 15, 1-3. 11-32)—TGM Giuse Vũ Văn Thiên  
 Để hiểu rõ dụ ngôn “Người cha nhân hậu” được đọc trong Chúa nhật IV Mùa Chay, cần liên kết với hai dụ 
ngôn khác cùng được ghi lại ở chương 15 của Tin Mừng theo thánh Luca, tức là dụ ngôn con chiên lạc và dụ 
ngôn đồng bạc của bà goá bị mất. Cả ba dụ ngôn này đều có một điểm chung. Đó là mất và tìm thấy. Con chiên, 
đồng bạc và người con thứ, cả ba đều bị mất và đã được tìm thấy. Ba hình ảnh này diễn tả ba lãnh vực: đồ vật, 
sinh vật và con người. Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều quý giá và được Ngài yêu thương. 

 Dụ ngôn “Người cha nhân hậu” là một trong những áng văn chương tuyệt vời của Kinh Thánh. Nó diễn tả 
thân phận nghèo hèn tột cùng của tội nhân. Hơn thế nữa, nó diễn tả gương mặt nhân hậu giàu lòng bao dung 
thương xót của Thiên Chúa. Khi người con thứ hối hận trở về, đó không chỉ là một con người trở lại, mà còn tình 
yêu đã đánh mất cũng được hồi phục, mối liên hệ thân tình cha – con được tái lập. Tình thương của Thiên Chúa 
mênh mông và toả sáng, mỗi khi tội nhân sám hối quay về. Niềm vui vỡ oà, khi con người sám hối ăn năn. Thiên 
đàng sẽ tràn ngập niềm vui. Thiên Chúa thết tiệc để đón những người trở về. 

 “Khi nó còn ở đàng xa, người cha đã thấy và chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để”. 
Không còn từ nào hay hơn để diễn tả tâm trạng một người cha đã nhiều năm trông ngóng con trở về, dù đó lại là 
một đứa bất hiếu bỏ nhà ra đi. Người cha này cũng tôn trọng tự do của con, khi nó đòi chia gia tài để đi làm ăn 
với nhiều tham vọng và ảo tưởng hão huyền. Giờ đây, khi nó trở về với thân xác tàn tạ, cũng người cha ấy lại đón 
chào với tình thương còn lớn hơn lúc nó bỏ nhà đi hoang. 

 Khi nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh để bay vào đời, người con thứ muốn ra đi, vì nó nghĩ cha và anh sẽ là 
những chướng ngại cho hành trình vào đời. Sau những tháng năm xa nhà, bôn ba bon chen giữa chợ đời, thực tế 
làm anh ta mở mắt. Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Lương tâm đã làm anh tỉnh ngộ. Dẫu biết rằng 
cuộc trở về sẽ gặp rất nhiều trở ngại và lời đàm tiếu của hàng xóm láng giềng, anh ta vẫn quyết định lên đường. 
Thiên Chúa là người Cha. Ngài luôn muốn chia sẻ cho chúng ta hạnh phúc và niềm vui của Ngài. Chúng ta nhiều 
khi lại không nghĩ thế, vì cho rằng Ngài kiểm soát và ràng buộc chúng ta. Nhiều người đã muốn bứt mình ra khỏi 
vòng tay yêu thương của Chúa, nghĩ rằng không có Chúa sẽ thoải mái và sung sướng hơn. Hơn một lần cuộc đời 
nghiệt ngã đã làm chúng ta vỡ mộng. 

 Câu chuyện dụ ngôn tạo nên những tình huống đối lập, để cho thấy những bất hạnh của con người khi họ 
muốn xa lìa Thiên Chúa. Người con thứ vội vàng thu góp tất cả tài sản được chia rồi trảy đi phương xa, sống 
phóng đãng phung phí tài sản của mình. Anh không sai khi nghĩ rằng anh có quyền sử dụng tài sản được chia. 
Nhưng nghĩ rằng anh thực sự hạnh phúc khi tự do, thì đó lại là một ảo tưởng hão huyền. Và, kết quả hoàn toàn 
khác: anh sa cơ lỡ vận đến nỗi muốn xin đậu muồng là thứ người ta dùng để nuôi heo cũng chẳng ai cho. 

 “Biết bao người làm công cho cha ta…”. Người con hoang đàng hồi tưởng về tuổi thơ của mình. Nhà cha 
đâu có thiếu thốn. Đó là anh tự bỏ nhà ra đi với những ảo tưởng tham vọng. Khi trở về trong tâm tình Mùa Chay, 
chúng ta nhớ lại những điều tốt đẹp Chúa đã làm cho mình, đồng thời nhận ra những vô ơn, bất kính đối với 
Chúa, qua lời nói, tư tưởng và việc làm của chúng ta: tại sao Chúa tốt với tôi như thế, mà tôi lại không vâng lời 
Ngài? 

 Trở về là một quyết tâm. Trở về cũng đòi can đảm mạnh mẽ, để dứt mình ra khỏi mọi ràng buộc và mặc 
cảm đang tìm cách níu kéo chúng ta. Quyết định trở về là chiến thắng bản thân, để thoát ra khỏi bóng tối, vươn 
mình ra ánh sáng, với xác tín Chúa đang chờ đợi và Ngài sẵn sàng giang rộng vòng tay để ôm lấy chúng ta. 

 Người Do thái, sau 40 năm hành trình sa mạc đã đến đất hứa. Họ đã trở về nơi mà Chúa hứa cho cha 
ông họ. Về đất hứa là chấm dứt cảnh tha hương để từ nay định cư bền vững. Mọi cuộc trở về đều có một đích 
điểm, đó là quê hương, là về với gia đình. 

 Thánh Phaolô năn nỉ chúng ta: “Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên 
Chúa!”. Mỗi người trong chúng ta hãy tự vấn lương tâm: tôi là người con cả hay người con thứ trong câu chuyện 
cuộc đời? Người cha trong câu chuyện dụ ngôn một lúc mất cả hai người con: đứa thì bỏ nhà đi hoang, đứa thì 
sống với cha mà lòng nó xa lắc xa lơ, đầy ghen tỵ, bon chen tính toán. Là người con nào, chúng ta cũng phải trở 
về để đón nhận ơn tha thứ của Chúa, cùng với niềm vui và an bình. Khi trở về, chúng ta như đã bị lạc mất và nay 
được Chúa tìm thấy chúng ta.       
          https://www.tonggiaophanhanoi.org/ 

Thư ĐTC mời các giám mục tham gia 

thánh hiến Ucraina và Nga cho Đức Mẹ 

 Trong lá thư gửi đến các giám mục trên toàn thế 

giới, Đức Thánh Cha đã giải thích về tầm quan trọng của 

việc thánh hiến toàn thế giới, đặc biệt là Ucraina và Nga, 

cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ “trong giờ phút tăm tối này,” 

và mời gọi các ngài cùng tham gia hành động thánh hiến 

này. 

 Trong thư đề ngày 21/3/2022 gửi các giám mục, 

Đức Thánh Cha nói rằng “đã gần một tháng trôi qua kể từ 

khi bắt đầu cuộc chiến ở Ucraina, cuộc chiến đang ngày 

càng gây ra nhiều đau khổ khủng khiếp cho dân tộc tử đạo 

đó, thậm chí đe dọa hòa bình thế giới.” 

 Vì thế, theo Đức Thánh Cha, “trong giờ phút đen tối 

này, Giáo hội được tha thiết khẩn cầu Hoàng tử Hòa bình 

và gần gũi với những người đang phải gánh chịu hậu quả 

của cuộc xung đột.” Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những 

người đang quảng đại đáp lại những lời của ngài kêu gọi 

cầu nguyện, ăn chay và bác ái. 

 Cùng với lá thư, Đức Thánh Cha cũng gửi cho các 

giám mục “Kinh Thánh hiến cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ”, 

kinh sẽ được đọc vào ngày 25/3 tới đây. Ngài nói: "Tôi gửi 

cho các hiền huynh bản kinh nguyện thánh hiến, để tất cả 

chúng ta có thể đọc kinh này trong suốt ngày hôm đó, trong 

sự hiệp nhất huynh đệ.” 

Cầu cho hoà bình tại Ucraina 

 Đức Thánh Cha nói rằng đáp lại rất nhiều yêu cầu 

của Dân Chúa, ngài mong muốn cách đặc biệt phó thác các 

quốc gia đang gặp chiến tranh cho Đức Trinh Nữ Maria, đó 

là thánh hiến cách trọng thể nhân loại, và nước Nga và 

nước Ucraina cho Trái tim Vỗ nhiễm Mẹ Maria. 

 Trong thư Đức Thánh Cha xác định “Hành động 

Thánh hiến sẽ diễn ra trong bối cảnh của Cử hành Thống 

hối, được cử hành tại đền thờ thánh Phêrô vào lúc 6 giờ 

chiều giờ Roma.” Và Đức Thánh Cha cho biết, “Cử hành 

Thánh hiến được dự kiến vào khoảng 6 giờ 30 chiều.” 

Cầu cho bạo lực chấm dứt 

 Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc thánh hiến 

này “là một cử chỉ của Giáo hội hoàn vũ, dâng lên Thiên 

Chúa, qua trung gian Mẹ của Người và của chúng ta, trong 

giờ phút bi kịch này, tiếng kêu đau thương của những người 

đau khổ và khẩn cầu cho bạo lực kết thúc, và phó thác 

tương lai của nhân loại cho Nữ vương  Hòa bình.” 

Mời gọi các tín hữu hiệp ý 

 Kết thúc thư, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các 

giám mục tham gia việc cử hành này bằng cách mời gọi các 

linh mục, tu sĩ và các tín hữu quy tụ tại các nhà thờ và các 

nơi cầu nguyện vào ngày 25/3, “để Dân Thánh của Thiên 

Chúa có thể cất lên lời khẩn cầu chân thành và đồng lòng 

với Đức Maria, Mẹ chúng ta.” (CSR_1201_2022) 

    www.vaticannews.va/vi 

Pope to Bishops: Consecration of Russia 

and Ukraine ‘to implore peace’ 

 Pope Francis sends a letter to all Catholic Bishops ahead 

of the Consecration of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart 

of Mary, calling it a “gesture of the universal Church" to invoke an 

end to the violence and suffering of innocent people. 

 The Pope is formally inviting every Catholic Bishop around 

the world to join him on Friday, 25 March, to pray a “solemn Act of 

Consecration of humanity, and Russia and Ukraine in particular, to 

the Immaculate Heart of Mary.” 

Pope Francis made the appeal in a letter sent on Wednesday to all 

Bishops.In his letter, the Pope lamented the “immense suffering” the 

war in Ukraine is inflicting upon its “sorely tried people” and which is 

“threatening world peace.” 

“At this dark hour, the Church is urgently called to intercede before 

the Prince of Peace and to demonstrate her closeness to those 

directly affected by the conflict.”  

Invoke peace for Ukraine 

The Pope expressed his gratitude to the many Catholics who have 

responded “with great generosity to my appeals for prayer, fasting, 

and charity.” He said his decision to perform the Act of 

Consecration for the nations at war came partly in response to the 

“numerous requests by the People of God. 

“On 25 March, the Solemnity of the Annunciation, I intend to carry 

out a solemn Act of Consecration of humanity, and Russia and 

Ukraine in particular, to the Immaculate Heart of Mary.”  

He said the choice to perform the Act at Friday’s Lenten penitential 

service is particularly fitting, since it allows us to “invoke peace with 

hearts renewed by God’s forgiveness.” 

The Act of Consecration will take place about 6:00 PM Rome time, 

and the Pope will lead the prayer in St. Peter’s Basilica. 

The entire Celebration of Penance will be broadcast across Vatican 

News’ channels—radio, YouTube, website, and Facebook—and 

accompanied by English-language commentary. 

Imploring end to violence 

Pope Francis went on to lay out the meaning behind the 

consecration of Russia and Ukraine. “This Act of Consecration is 

meant to be a gesture of the universal Church, which in this 

dramatic moment lifts up to God, through His Mother and ours, the 

cry of pain of all those who suffer and implore an end to the 

violence, and to entrust the future of our human family to the Queen 

of Peace.”  

The Pope then invited all Bishops, priests, religious, and Catholic 

faithful to “assemble in their places of prayer on 25 March, so that 

God’s Holy People may raise a heartfelt and choral plea to Mary our 

Mother.” He also attached the text of the Act of Consecration so that 

everyone might “recite it throughout that day, in fraternal union.” 

Cooperation of all Catholics 

Pope Francis wrapped up his letter to the world’s Bishops thanking 

everyone for their attention and “ready cooperation.” And he 

blessed the Bishops and the faithful entrusted to their care. "May 

Jesus protect you and the Holy Virgin watch over you," he prayed. 


