
   

St Mary 
Catholic Church 
************************************ 

Our time is now 
Let’s grow together 

231 Rothell Rd Ext. Toccoa Ga 30577 

 
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 

Email: stmarystoccoa@gmail.com 
Office: (706) 886-2819 
Website: www.stmarystoccoa.org 
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Faith-filled Young People 
We pray for all young people, called to live life 

to the fullest; may they see in Mary’s life the  

way to listen, the depth of discernment, the  

courage that faith  generates, and the dedication  

to service.  

Ý Chỉ Cầu Nguyện  

Của Đức Giáo Hoàng  trong Tháng 5 

Cho giới trẻ được tràn đầy niềm tin 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những 

người trẻ, được kêu gọi để sống cuộc sống một 

cách trọn vẹn nhất; mong họ thấy được trong 

cuộc đời của mẹ Ma-ri-a cách lắng nghe, chiều 

sâu của sự phân định, lòng can đảm từ đức tin 

và sự tận tâm phục vụ. 

 

Pope Francis’ 

prayer  

intention  

for May 

MONTH OF REMEMBER MARY 

"Remember, believers, true  

devotion does not consist 

in fleeting and useless  

affection, nor in frivolous 

belief, but arises out of a 

TRUE FAITH. Faith leads 

us to recognize the  

greatness of the Mother of 

God and impels us to filial 

love and imitation of our 

Blessed Mother's virtues. (GH 67) 

THÁNG 5 KÍNH—ĐỨC MẸ MARIA 

"Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân 

chinh không hệ tại ở tình cảm chóng qua và vô 

bổ, cũng không hệ tại một sự dê tin phù phiếm, 

nhưng phát sinh từ một ĐỨC TIN CHÂN THẬT. 

Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị 

cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta 

lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các 

nhận đức của Mẹ chúng ta”. (GH 67) 

 MASS SCHEDULE & INTENTIONS    

—————————————————————————  
SAT:       5/21 VIGIL 6

th
 SUNDAY OF EASTER 

VIGIL    5:00 PM Brian Slattery (D) 

         (Ladies Guild) 

             

SUN:     5/22 6
th

SUNDAY OF EASTER 

   8:30 AM Mrs. Lan & Mr. Hùng (L) 

        (Fr. Henry)    

   6:00 PM Dominic (D) 

        (Mrs. Kim Nguyễn) 

  

MON:      5/23 

   5:00 PM Adoration 

   6:00 PM Phêrô Nguyễn V. Mao (L) 

        (Mrs. Huyền Nguyễn)  

TUE:      5/24  

             7:00 AM Adoration 

             9:00 AM Denis Burk (D)  

       (Mike & Diane Sis) 

 

WED:     5/25 St. Bede the Venerable; 

   St. Gregory VII, Pope; 

   St. Mary Magdalene de’Pazzi; 

   5:00 PM Adoration  

   6:00 PM Gioan & Maria (D)  

        (Phương Trần) 

       

THURS: 5/26 St. Phillip Neri; 
  7:00 AM Adoration 

   9:00 AM Jennifer Peay (L)  

        Nancy Williamson) 

       

FRI:     5/27 St. Augustine of Canterbury 

 

SAT:     5/28  

   9:00 AM Poor Souls (D)  

        (Mrs. Hằng & Mr. Cảnh) 

VIGIL   5:00 PM Denis Burk (D) 

        (Richard & Gerri Chalk) 

 

SUN:     5/29 Ascension of the Lord 

   8:30 AM Max Biester (D)  

        (Helen Biester) 

   6:00 PM Antôn (D) 

        (Mrs. Thảo & Mr. Hải Bùi) 
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05.22.2022 (John 14:23-29) 
SUNDAY WEEK 6 Easter :TRUE PEACE  

“Peace I leave with you; my peace I give unto you: not as the 

world giveth, give I unto you.” (John 14:27) 

05.23.2022 (John 15:26-16.4a) 
MONDAY 6 Easter: WITH THE HOLY SPIRIT  

Jesus said: “the Spirit of truth who comes from the Father, 

he will testify on my behalf. You also are to testify because 

you have been with me from the beginning.” (John 15:26-27) 

05.24.2022 (John 16:5-11) 
TUESDAY WEEK 6 Easter:  

THE HOLY SPIRIT Illuminates the World  
“When the Advocate comes, He will prove the world  wrong 

about sin, about righteousness, and about  judgment.”  

(John 16:8) 

05.25.2022 (John 16:12-15) 

Venerable Saint Beda, Priest, Doctor HT 
WEDNESDAY 6 Easter: RECEIVE THE GIFT OF THE HOLY SPIRIT  

“When the Spirit of truth comes, he will guide you into all 

the truth.” (John 16:13) 

05.26.2022 (John 16:16-20) 

Saint Philip Neri, priest 
THURSDAY WEEK 6 Easter:  

THROUGH SUFFERING TO GLORY  
 “Very truly, I tell you, you will weep and mourn, but the 

world will rejoice; you will have pain, but your pain will turn 

into joy.” (John 16:20) 

 

05.27.2022 (John 16:20-23a) 

Saint Augustine, Bishop of Canterbury 
FRIDAY 6 Easter: NO ONE TAKES JOY  

"No one can take your joy away from you." (John 16:22) 

 

05.28.2022 (John 16: 23b-28) 
SATURDAY 6 Easter: ASKED IN MY NAME  

“Very truly, I tell you, if you ask anything of the Father in my 

name, he will give it to you. (John 16:23b) 

22.05.22 (Ga 14,23-29)  
CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS:  BÌNH AN ĐÍCH THỰC  

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh 
em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14,27) 

 
23.05.22 (Ga 15,26-16,4a) 

THỨ HAI TUẦN 6 PS: CÙNG VỚI THÁNH THẦN   
Đức Giê-su nói: “Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ 
Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, 
anh em cũng làm chứng.” (Ga 15,26-27) 

 
24.05.22 (Ga 16,5-11) 

THỨ BA TUẦN 6 PS: THÁNH THẦN SOI SÁNG THẾ GIAN  
“Khi Đấng Phù Trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế  
gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.”  
(Ga 16,8)  

 
25.05.22 (Ga 16,12-15)  

Thánh Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ HT 
THỨ TƯ TUẦN 6 PS: ĐÓN NHẬN ÂN BAN THÁNH THẦN  

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự 
thật toàn vẹn.” (Ga 16,13) 

 

 26.05.22 (Ga 16,16-20) 
Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục 

THỨ NĂM TUẦN 6 PS: QUA ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG  
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở 
thành niềm vui.” (Ga 16,20) 

 

27.05.22 (Ga 16,20-23a) 
Thánh Âu-tinh, giám mục Can-tơ-bơ-ri 

THỨ SÁU TUẦN 6 PS: NIỀM VUI KHÔNG AI LẤY MẤT  
“Niềm vui của anh em không ai lấy mất được.” (Ga 16,22) 

 

28.05.22 (Ga 16,23b-28)  
THỨ BẢY TUẦN 6 PS: CẦU XIN NHÂN DANH THẦY  

“Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho 
anh em nhân danh Thầy.” (Ga 16,23b) 

(Trích nguồn: Trang Thông Tin của Giáo Phận Mỹ Tho) 

5 PHÚT - LỜI CHÚA MỖI NGÀY 5 MINUTES - DAILY GOSPEL 
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WHD -- As is customary,  World Social Media Day 2022 will 
be celebrated on Ascension Sunday May 29, 2022.  

And before that, on January 24, 2022, the  
entire message World Social Media Day 2022 was  
announced for everyone to reflect on and learn from. 

Below are questions to help deepen reflection and study 
this message. 

1. What is the message theme for World Social Media 
Day 2022? 

The theme of the World Social Media Day 2022 message is 
'Listen with your heart'. 

2. How does this theme continue the theme of the 
2021 World Social Media Day message? 

In our 2021 World Social Media Day message, we  
reflected on the need to “Come and See” for retelling and 
recovering the reality, starting with experiencing events 
and encounters with insiders. To be able to communicate 
as well as dialogue with others honestly, the prerequisite 
is to listen to each other, to listen with all your heart. 

3. What are the primary reasons people need to listen 
to each other? 

It is necessary to listen to others because the greatest  
human need is the desire to be heard, thereby being  
understood, sympathized and become a partner in love. 
Essentially, listening is a dimension of love. 

It is God who invites man: "Listen, O Israel (Shema Isra-
el)" (Deuteronomy 6:4) so that they can enter into a loving 
dialogue relationship between God and man through 
faith. Faith is gained through listening and listening is also 
a gift from God. God always reveals himself and asks man  
to be willing to listen to receive that revelation.  
People become like God in their ability to listen, receive 
and make space for others when they truly listen to  
each other." 

     (be continued…) 

https://tgpsaigon.net/bai-viet/hoc-hoi-su-diep-ngay-the-gioi-
truyen-thong-xa-hoi-nam-2022-65252 

(Nguồn từ Website Tổng Giáo Phận Sài Gòn) 

 

WHD -- Theo thông lệ, Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 
năm 2022 sẽ được cử hành vào Chúa nhật Thăng Thiên  
29-5-2022.  

Và trước đó, vào ngày 24-1-2022, toàn bộ sứ điệp Ngày 
Thế giới Truyền thông xã hội năm 2022 đã được công bố 
để mọi người suy tư và học hỏi. 

Dưới đây là những câu hỏi giúp đào sâu suy tư và học hỏi 
kỹ lưỡng hơn về sứ điệp này. 

1. Chủ đề sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 
năm 2022 là gì? 

Chủ đề sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 
2022 là ‘Lắng nghe bằng trái tim’. 

2. Chủ đề này nối tiếp chủ đề của sứ điệp Ngày Thế 
giới Truyền thông xã hội năm 2021 như thế nào? 

Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 
2021, chúng ta đã suy tư về nhu cầu “Hãy đến mà xem” 
để khám phá thực tế và có thể kể lại, bắt đầu bằng cách 
trải nghiệm các sự kiện và gặp gỡ giao tiếp với người trong 
cuộc. Để có thể giao tiếp cũng như đối thoại với người 
khác cách chân thật thì điều kiện tiên quyết là phải biết 
lắng nghe nhau, lắng nghe bằng cả trái tim. 

3. Những lý do cốt yếu khiến người ta cần phải lắng 
nghe nhau là gì? 

Cần lắng nghe người khác vì nhu cầu lớn nhất của con 
người là mong muốn được lắng nghe, nhờ đó được thấu 
hiểu, được cảm thông và trở thành đối tác trong yêu 
thương. Về cơ bản, lắng nghe là một chiều kích của tình 
yêu. 

Chính Thiên Chúa mời gọi con người: “Nghe đây, hỡi Israel 
(Shema Israel)” (Đnl 6,4) để họ có thể đi vào mối tương 
quan đối thoại yêu thương giữa Thiên Chúa và con người 
qua đức tin. Đức tin có được là nhờ lắng nghe và lắng 
nghe cũng là ân sủng Chúa ban. Thiên Chúa luôn mặc khải 
chính mình và yêu cầu con người sẵn sàng lắng nghe để 
đón nhận mặc khải đó. Con người trở nên giống hình ảnh 
Thiên Chúa trong khả năng lắng nghe, đón nhận và dành 
không gian cho người khác khi họ biết lắng nghe nhau 
cách đích thực" 

      (còn tiếp...) 

 

 

Học hỏi sứ điệp  

Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2022 

Chủ đề sứ điệp  

Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2022 là: 

‘Lắng nghe bằng trái tim’. 

Learn the message  

of World Social Media Day 2022  

The theme for the  

2022 World Social Media Day message is: 

 'Listen with your heart'.  
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CAPITAL CAMPAIGN PLEDGES 

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!    

LEARN WHAT THE BIBLE SAY ABOUT CONSECRATE 

Reading through the entire Bible in the Old and New 
Testaments, in the days of the Patriarchs, Prophets, 
Prophets, Teachers, Priests… and even Jesus himself, 
throughout the Bible, we find There are scattered calls 
and advices to the People of God about contributing to 
building the Kingdom of God in all aspects, especially in 
the life of faith. They always urge their children to  
use earthly material possessions, which are fleeting,  
to build the Living and Eternal Kingdom right here on  
earth  like this: 

- “The Lord said, Take all the tithing and put it in the 
barn, that there may be food in My House. Do that and 
see if I will open the gates of heaven for you, or will I 
pour out abundant blessings upon you?" (Ml 3:10) 

- “Sell your possessions and do good. Shop for  
yourselves bags of money that do not perish, and  
treasures that do not fail in heaven, where thieves can-
not approach and moths destroy.” For where your 
wealth is, there will also be your heart.” (Lk 12:33-34) 

- "Let each give according to his heart's decision, with-
out sorrow or reluctance, for whoever gives cheerfully 
is loved by God." (2 Cor 9:7) 

CÙNG TÌM HIỂU KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ VIỆC DÂNG HIẾN 

Đọc qua toàn bộ cuốn Kinh Thánh thời Cựu Ước cũng 
như Tân Ước, thời các Bậc Tổ Phụ, Tiên Tri, Ngôn Sứ, 
các Thầy Cả, Tư Tế.. và ngay cả chính Chúa Giêsu, xuyên 
suốt cuốn Kinh Thánh, chúng ta thấy rải rác đâu đó 
những lời kêu gọi, khuyên bảo Dân Chúa về việc đóng 
góp để cùng xây dựng Nước Chúa về mọi mặt, nhất là 
về đời sống Đức Tin. Các Ngài luôn luôn kêu gọi động 
viên con cái mình hãy dùng những của cải vật chất nơi 
trần thế, những thứ tạm bợ chóng qua, để xây dựng 
Nước Hằng Sống và Vĩnh Cửu ngay trên trần  thế này:  

- “Đức Chúa phán: Các ngươi hãy đem tất cả thuế thập 
phân vào nhà kho, để có lương thực trong Nhà Ta. Hãy 
làm thế thử xem Ta có mở cổng trời cho các ngươi, 
hoặc có tuôn đổ phúc lành dư dật xuống trên các ngươi 
không?”! (Ml 3:10) 

- “Hãy bán của cải mình mà làm việc thiện. Hãy sắm cho 
mình những túi tiền không hư cũ và kho báu không hao 
hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không đến gần được, mối 
mọt không làm hư hại được”. Vì của cải các con ở đâu, 
thì lòng các con cũng ở đó.” (Lc 12:33-34) 

- Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, 
không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ 
dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương”.  
(2 Cr 9, 7) 

“Do not forget to do charity 

work, help one another, for God 

loves such sacrifices.” (Heb 13:16)  

“Anh em chớ quên làm việc từ 

thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì 

Thiên Chúa ưa thích những hy 

lễ như thế”.  

Offertory/Contributions 
Weekend of May 22

TH
, 2022 

The second collection for this week is 
CATHOLIC COMMUNICATIONS 

 

The counters for this week are:  
Jerry Bronikowski, Yvonne Dessauer, Flora Bulter. 

 
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 this week is 
ASCENSION 

Thank you for your generosity! 

Weekly Budget      $  2,800 

Offertory     $  1,948 

PARISH MINISTRIES  
The list of ministries and contact information is  

available in the Narthex of the Church and published on 
our church website: www.stmarystoccoa.org 
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RETURNING TO ORDINARY LIFE 

 Six weeks into our Easter rejoicing, the Church 
gives us readings today that start preparing us for a return 
to ordinary life. The Acts of the Apostles and the Gospel 
both dwell on proper daily behavior for followers of Jesus, 

while the reading from Revelation reminds us why we both-
er with laws at all. In Acts, leaders of the church meet to 
discuss which essential elements of the Mosaic Law con-

verts must obey if they wish to be disciples of Jesus Christ. 
John’s Gospel reflects back to the Last Supper discourse 
when Jesus himself emphasizes the importance of obeying 

God’s commandments. Observing God’s law, says Jesus, 
shows a desire to be intimate with the Lord. We follow 
rules not for their own sake, but to love God and neighbor 
better. This more excellent love brings us closer to Revela-
tion’s vision of paradise, gleaming with “the splendor of 
God.”   
     Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 
First Reading — The question of whether circumcision is  
necessary for salvation (Acts 15:1-2, 22-29). 
Psalm — O God, let all the nations praise you! (Psalm 67). 
Second Reading — John envisions the holy city, the new  
Jerusalem (Revelation 21:10-14, 22-23) or  
Revelation 22:12-14, 16-17, 20. 
Gospel — The Holy Spirit, sent by the Father in Jesus’ name, 
will teach us everything (John 14:23-29) or John 17:20-26.  

TREASURES FROM OUR TRADITION 

 Why is it still Easter? The lilies have long since 

faded. The roots of our tradition of fifty days of rejoicing 

from Easter to Pentecost lie in the seven-day rhythm of the 

Jewish week, drawn from the six days of creation plus a 

Sabbath day. A favorite name for the Lord’s Day among our 

ancestors in the faith was “The Eighth Day,” meaning that 

in Christ a breakthrough to a new humanity was achieved. 

With that inner architecture, it makes sense to see 

Pentecost as a week of weeks, forty-nine days plus one, 

again signaling that a new age has begun in Christ and the 

outpouring of his Spirit. The Jewish appreciation for 

Pentecost gave rise to the Jubilee year, the fiftieth year, 

when debts were released and prisoners set free. Today, 

the character of our Easter Sundays is conveyed by joyful 

Alleluias and the rite of sprinkling at Mass. Long ago, 

people expressed this joy by suspending all rules of fasting 

and by never kneeling at liturgy. 

 These customs all point to our conviction that time 

is holy. There is an elegant balance to the Christian year: 

forty days of Lenten fast and discipline give way to fifty 

days of unrestrained rejoicing. That’s why it is still Easter! 
           —Copyright © J. S. Paluch Co. 

ATLANTA STEUBENVILLE CONFERENCE 2022 

When: July 8 -10 

Where: Gas South Convention Center (Duluth, GA) 

Who can attend:  

 Youth participants: must be age 18 or younger 

 Volunteer: young adults 19 or 20 years old 

 Chaperones: must be 21 or older.  

Cost: $210 per person + hotel costs, the church will covers 

hotels and transportation, donations or sponsors are 

encouraged and greatly appreciated.   

For more info and schedule please visit: 

https://steubenvilleconferences.com 

Sign-up sheet for teen and available at the narthex, if you 

have any question please contact Ms. Jessica Burger at  

Phone: (904) 219-1129  

Email: jnburger4@gmail.com 

Schedule Of Saturday Events  
(International Convention) 

Doors Open: 7:30 am 
7:30 am – Groups participating in the Procession should begin 
gathering outside Exhibit Hall D. 
Exhibitor Hall Opens: 8am-4:30pm 
Food/Concessions: 6:30am – 4pm – available throughout the 
GICC Concourse. No food or beverages can be brought into 
the GICC or the Atlanta Airport Marriott Gateway Hotel. 
Confessions: 12pm – 4pm – The Sacrament of Reconciliation 
is available in English and Spanish in both the East and South 
Ballroom Lobbies. Confession in other languages and for 
those with special needs is available in the East Ballroom 
Lobby only. 
 

Schedule of Saturday Events at St. Mary Church 
For those taking the shared bus 

- Saturday, June 18, 2022: Gather at St. Mary Church 
- 6:00 am: Bus will depart 
- 7:30 am: Everyone in St. Mary gathered together and  
     prepared to attend the Inaugural Procession of the 
     Eucharistic Congress, at the DI Exhibition Area 
- 8:00 pm: Bus return to St. Mary. 
 

Chương Trình cho ngày thứ Bảy tại Nhà thờ St. Mary 
Dành cho những người đi xe Bus chung 

- Thứ Bảy ngày 18 tháng 06 năm 2022: Tập trung tại Nhà 
Thờ St. Mary 
- 6:00 am : Xe Bus sẽ khởi hành 
- 7:30 am: Mọi người trong Giáo Xứ St. Mary cùng tập trung 
      và chuẩn bị cùng tham dự Đoàn Rước Khai Mạc 
      Đại Hội Thánh Thể, tại Khu Triển Lãm D  
- 8:00 pm: Xe Bus sẽ khởi hành trở về Giáo Xứ. 
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Knights of Columbus 
Joseph M. Malik—Council 9975 

Ladies of St. Mary’s 

The Ladies of St. Mary serve to provide a community of fellowship and 
growth in faith, reaching out to serve and support our pastor, parish  

families and the community. We serve God through a commitment and 
uniting our members through prayer, work and service.   

Meet: 2nd Wed of the month (Sept—May) at 10AM in Parish Hall 
Co-Presidents:   

Martha Barrs  (770) 540-6820 
Helen Biester (706) 391-0462 

In Memory of 

Matilde Saavedra 

In Loving 
Memory of  
Don Cook 

Saint Vincent de Paul Society 
Saint Mary Toccoa Conference 

 
Help Telephone # 

(678) 892-6163 

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 not be able to be placed. 

 The Knights of Columbus is a 
worldwide organization of Catholic Men 
who are in communion with the Church 
and function under the four principles of 
Charity, Unity, Fraternity and Patriotism.  
The members of Council 9975 are a hardy 
“Band of Brothers” to coin a phrase, that 
are dedicated to support our Pastor  
Fr. Henry Pham in his efforts as leader 
of  our parish here at St. Mary’s. For more 
information please look for any parishioner 
that is wearing a Bright Yellow Name Tag 
for more information.  

 Hiệp sĩ Columbus là một tổ chức 
toàn cầu của những người đàn ông Công 
giáo hiệp thông với Giáo Hội và hoạt động 
theo bốn nguyên tắc: Bác ái, Hiệp nhất, 
Tình huynh đệ và Lòng yêu nước.  
Meeting & Activities — Họp & Hoạt Động 

Membership Meetings  
the 4th Tuesday of each month.  

Parish Breakfasts  
on the 1st or 2nd Sunday of each month. 

Họp Thành viên  
vào Thứ Ba của tuần thứ 4 hàng tháng.  

Bữa sáng của Giáo xứ  
vào Chủ nhật 1 hoặc 2 hàng tháng  

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, David James, Lucca Fiorillo, Gia-cô-bê 
Nguyễn Thanh, Yvonne Dessauer,   Patrick 

Gergely, (Brother-in-law of Michaelanne Pagon), Melissa 
Grigg, James Meyn , Dan Dwyer, 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 and Weekly Bulletin. 

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 

St. Mary’s 2022 Graduate 

PEDAN WOOD 

Banks County High School 
Associate of Arts from  

North Georgia Technical College 

mailto:bachthaibao1989@gmail.com
mailto:garycortel@aol.com
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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 

 

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 

GPC POULTRY SUPPLIES 

& HARDWARES 

9036 Athens Road 
Carnesville, GA 30521 

(706) 356-0304 

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 

Alexander’s Flowers & Gifts 
 

147 Center Plaza Dr. 

Toccoa, Ga 30577 

 (706) 886-9431 

Arbor Heights 
(706) 244-2300 

FREE Estimates  

 Removals 
 Pruning 
 Cabling/ Bracing 
 Planting 

 Tree Risk Assessments 

Space Available! 

Thank you to  

our sponsors 


