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Our time is now 
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Saturday: 5 PM Vigil Mass 

Sunday: 8:30 AM; 6 PM 

Tues, Thurs, Sat: 9 AM 
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1st Friday Only: 6PM 

ADORATION & ROSARY 
 

Tuesday, Thursday, & Saturday 
7:00AM—8:45AM  
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DIVINE MERCY CHAPLET 
Saturday: 8:30 AM  

Sunday: 8:00 AM 

RECONCILIATION 

Monday -Thursday after Mass 

Saturday: 9:45 AM & 4 PM 
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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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For Families 
We pray for Christian families around the 

world; may they embody and experience  

unconditional love and advance in holiness in 

their daily lives.  

Cho Gia Đình 
 Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình Kitô 

hữu trên khắp thế giới; Để họ có thể thực thi và trải 

nghiệm tình yêu vô điều kiện và thăng tiến trong sự 

thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày.   

Pope Francis’ prayer  
intention for June 

Ý Chỉ Cầu Nguyện  

Của Đức Giáo Hoàng  trong 

Tháng 6 

MONTH OF THE SACRED HEART OF JESUS 

"The month of June is  

dedicated by the Church to 

the Sacred Heart of Jesus. 

The Sacred Heart of Jesus 

is the Ocean of His Mercy, 

where Blood and Water 

flows down to the last drop, 

and the source of grace for 

souls. 

Padre Pio of the Five 

Wounds said: “Let us  

remember that the Sacred 

Heart of Jesus calls us not 

only to sanctify us, but also 

to our souls. He wants to save souls.” 

THÁNG 6 KÍNH—THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Tháng Sáu được Giáo hội dành kính Thánh Tâm 

Chúa Giêsu. Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đại 

dương Lòng Thương Xót của Ngài, nơi đã tuôn 

chảy Máu và Nước đến giọt cuối cùng, và là 

nguồn ân sủng cho các linh hồn. 

Thánh LM Padre Piô Năm Dấu nói: “Chúng ta 

hãy nhớ rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu kêu gọi 

chúng ta không chỉ để thánh hóa chúng ta, mà 

còn vì linh hồn của chúng ta. Ngài muốn cứu độ 

các linh hồn”.   —mtgthuduc.net 

 MASS SCHEDULE & INTENTIONS    

—————————————————————————  
SAT:       6/4 VIGIL PENTECOST SUNDAY 

VIGIL    5:00 PM Denis Burk (D) 

        (Derrick & Cynthia Li) 

             

SUN:     6/5 PENTECOST SUNDAY 

           CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

   8:30 AM Debbie Hayes Savage (D)  

        (Ladies Guild) 

   6:00 PM Thanksgiving (L)  

        (AC Liêm & Diễm) 

  

MON:      6/6 The Blessed Virgin Mary, 
 Mother of the Church; 
 Tenth Week in Ordinary Time 

   5:00 PM Adoration 

   6:00 PM Ancestors (D)  

        (Mrs. Thom)  

TUE:      6/7  

             7:00 AM Adoration 

             9:00 AM Denis Burk (D)  

       (Mr. & Mrs. Louis Sabatka) 

WED:     6/8  

   5:00 PM Adoration  

   6:00 PM Antôn (D)  

        (AC Thảo & Hải Bùi) 

       

THURS: 6/9  St. Ephrem; Deacon & Doctor 
  7:00 AM Adoration 

   9:00 AM Liji George (L)  

        (Fr. Henry)     

FRI:     6/10  

 

SAT:     6/11 St. Barnabas, Apostle. 

   9:00 AM Mrs. Lawrence &  
      Mr. John Klein 

       (Fr. Henry) 

VIGIL   5:00 PM Antôn (D) 

        (Bảo & Trang) 

 

SUN:     6/12 THE MOST HOLY TRINITY 

   LỄ CHÚA BA NGÔI  

   8:30 AM Teresita Gamao (D)  

        (Ayen Camilli) 

   6:00 PM Antôn(D)  

        (AC Thảo & Hải Bùi) 
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06.05.2022 (John 20:19-23) 
PENTECOST SUNDAY 
The Holy Spirit Fire 

Jesus said to them again, “Peace be with you. As the  
Father has sent me, so I send you.” When he had said this, he 
breathed on them and said to them, “Receive the Holy  
Spirit.” (Jn 20:21-22)  

06.06.2022 (John 19:25-34) 
Monday 10th Week in Ordinary Time 

The Blessed Virgin Mary, Mother of the Church 
When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved 
standing beside her, he said to his mother, “Woman, here is 
your son.” Then he said to the disciple, “Here is your moth-
er.” (John 19:26-27a) 

06.07.2022 (Mt 5:13-16) 
Tuesday 10th Week in Ordinary Time 

The nature of the disciple 
In the same way, let your light shine before others, so that 
they may see your good works and give glory to your  
Father in heaven. (Mt 5:16) 

06.08.2022 (Mt 5:17-19) 
Wednesday 10th Week in Ordinary Time 

“creative destruction” 
“Do not think that I have come to abolish the law or the 
prophets; I have come not to abolish but to fulfill.” (Mt 5:17)
   

06.09.2022 (Mt 5:20-26) 
Thursday 10th Week in Ordinary Time 

St. Ephrem 
Righteousness 

 For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the 
scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of 
heaven. (Mt 5:20) 

06.10.2022 (Mt 5:27-32) 
Friday 10th Week in Ordinary Time 

To perfect the law 
“If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it 

away; it is better for you to lose one of your members than for 
your whole body to be thrown into hell.” (Mt 5:29) 

 
06.11.2022 (Mt 10:6-13) 

Saturday 10th Week in Ordinary Time 
St. Barnabas  

Preaching the kingdom of heaven 
As you go, proclaim the good news, ‘The kingdom of heaven 

has come near.’ (Mt 10:7) 

Ngày 5 Tháng 6, 2022 (Ga 20,19-23) 
CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

LỬA THÁNH THẦN  
Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em! Như 
Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, 
Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy 
Thánh Thần.” (Ga 20,21-22) 

Ngày 6 Tháng 6, 2022 (Ga 19,25-34) 
Thứ hai sau lễ hiện xuống: Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh 

Đây là mẹ của con  
Khi thấy thân mẫu và người môn đệ mình thương mến đứng 
bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là 
con của bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của 
anh.” (Ga 19,26-27a)  

Ngày 7 Tháng 6, 2022 (Mt 5,13-16) 
Thứ ba tuần 10 TN 

Bản chất người môn đệ  
“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để 
họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh 
Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16)  

Ngày 8 Tháng 6, 2022 (Mt 5,17-19)  
Thứ tư tuần 10 TN 
“phá hủy sáng tạo” 

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời 
các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện 

toàn.” (Mt 5,17)  
Ngày 9 Tháng 6, 2022 (Mt 5,20-26) 

Thứ năm tuần 10 TN 
Thánh Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT 

Phải công chính hơn 
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật cho anh 
em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư 
và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”  
(Mt 5,20)  

Ngày 10 Tháng 6, 2022 (Mt 5,27-32) 
Thứ sáu tuần 10 TN  
Để kiện toàn lề luật 

“Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc 
mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn 
thân bị ném vào hoả ngục.” (Mt 5,29) 

Ngày 11 Tháng 6, 2022 (Mt 10,6-13) 
Thứ bảy tuần 10 TN: Thánh Ba-na-ba, tông đồ  

Rao giảng nước trời 
“Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông đồ rằng: “Anh em hãy đi rao 

giảng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)  

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

5 PHÚT - LỜI CHÚA MỖI NGÀY 5 MINUTES - DAILY GOSPEL 



 4 

LM Gioan Trần Lê Duy Minh 
Chịu chức ngày : 04/06/2022 

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Nữ Cecilia 

701 N 40 St, Omaha, NE 68131 

 

Lễ tạ ơn: 

Nhà thờ thánh Mary tại TP Toccoa 

Chúa Nhật 19 tháng 6 năm 2022 

Vào lúc 6 giờ Chiều 

TÂM TÌNH TẠ ƠN VÀ CẦU NGUYỆN CHO LINH MỤC 

1/ Tâm tình tạ ơn:  

 Hôm nay, chúng ta quy tụ về đây để cùng với 

Tân chức tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà 

Người đã thương ban. 

 Trước hết, Tân chức vui mừng tạ ơn vì hồng ân 

linh mục Chúa đã ban cho ngài. Bao nhiêu năm trời 

phấn đấu học hành tu luyện nay đã đạt được ý nguyện. 

Chúa kêu gọi và tuyển chọn ngài giữa bao nhiêu người 

khác có thể xứng đáng hơn. Thư gửi Tín hữu Do thái 

khẳng định rằng: ơn gọi linh mục là hồng ân nhưng 

Chúa ban cho một con người từ giữa những con 

người…không ai tự dành cho mình được vinh dự ấy… 

(x. Dt 5, 1-4). 

 Kế đến, chúng ta phải tạ ơn vì Chúa chọn ai làm 

linh mục thì không phải để vinh dự cho người đó, hay 

cho gia đình, dòng tộc, giáo xứ mà vì lợi ích chung của 

mọi người. Thật vậy, ai cũng cần đến linh mục. Hành 

trình của một cuộc đời kitô hữu luôn ghi dấu ấn của linh 

mục.  

 Thật vậy, Linh mục luôn có mặt ở những biến cố 

quan trọng trong cuộc đời mỗi người kitô hữu. Chính vì 

vậy, việc Tạ ơn Chúa với thiên chức linh mục, không chỉ 

dành riêng cho  bản thân Tân chức, gia đình, dòng họ, 

giáo xứ quê hương tạ ơn Thiên Chúa mà là cho tất cả 

mọi người chúng ta. 

2/ Trách nhiệm đối với ơn gọi linh mục: 

 Ngoài việc phải tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả 

Chúa đã ban cho Tân Linh Mục, chúng ta không chỉ 

dừng lại ở niềm vui tạ ơn hôm nay mà còn phải lưu tâm 

đến trách nhiệm của mỗi người trong việc vun trồng ơn 

gọi linh mục cho Giáo hội nữa. Mỗi tín hữu đều có trách 

nhiệm với ơn gọi linh mục tùy theo khả năng và hoàn 

cảnh của mình, chúng ta có thể cầu nguyện hoặc bằng 

việc nâng đỡ các ngài trong cuộc sống, để các Ngài trở 

thành những linh mục như lòng Chúa mong muốn.  

 

THANKS AND PRAYER FOR THE PRIESTS 

1/ Heart of gratitude: 

Today, we have gathered here to give thanks to God 

with the new ordination for the priestly gift that He has  

bestowed. 

First of all, the new ordained is happy to give thanks for 

the gift of a priest God has given him. After many years 

of striving to study and cultivate, my wish has now 

been achieved. God called and chose him from among 

so many others who could be more deserving. The  

Letter to the Hebrews affirms that: Every high priest 

chosen from among mortals...And one does not  

presume to take this honor, but take it only when called 

by God… (cf. Heb 5, 1:4). 

Next, we must give thanks because God chooses 

someone to be a priest, not for the honor of that  

person, or for the family, clan, or parish, but for the 

common good of everyone. Indeed, everyone needs  

priest. The journey of a Christian life is always marked 

by the priest. 

Indeed, the priest is always present at important events 

in the life of every Christian. That is why, giving thanks 

to God with the priesthood is not only for the newly  

ordained himself, his family, his family, his hometown, 

but also for all of us. 

 

2/ Responsibility for priestly vocation:  

In addition to thanking God for the great grace God has 

given to the new Priest, we must not only stop at the 

joy of giving thanks today, but also consider each  

person's responsibility in cultivating a spiritual vocation 

for the Church as well. Each member is responsible for 

the priestly vocation depending on his ability and  

circumstances, we can pray or by sustaining them in 

life, so that they become priests according to the called 

of God. 

Rev. John Minh L.D. Trần 

Ordinate: June 04, 2022 

At: Saint Cecilia Cathedral 

701 N 40 St, Omaha, NE 68131 

 
Thanksgiving Mass:  

St. Mary’s Catholic Church 

Sunday June 19th at 6:00 PM 
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Tại sao phải cầu nguyện cho các linh mục? 

 Bởi vì, chức Linh mục thì cao cả, sứ mạng linh 

mục thì nặng nề nhưng con người linh mục lại yếu đuối. 

Đọc lại Cựu Ước, chúng ta thấy các ngôn sứ lớn như 

Môi-sê, Isaia, Giêrêmia đã cảm nhận rõ ràng được mình 

yếu đuối, thấp hèn trước sứ mạng cao cả Thiên Chúa 

trao. Không những các ngôn sứ thời Cựu Ước mà tất cả 

các linh mục thời Tân ước cũng cảm thấy run sợ trước 

chức vụ Chúa trao. Cho nên, khi suy niệm về Thiên 

Chức linh mục cao quý, sứ mạng linh mục cao cả nặng 

nề, không linh mục nào mà không cảm thấy bất xứng, 

và lắm lúc còn cảm thấy sợ hãi. Trong bút ký “đôi dòng 

tâm sự đời linh mục”, Đức Cha Bùi Tuần đã cảm 

nhận:“Hôm dâng lễ mở tay, tôi cùng với giáo dân bước 

vào Nhà Thờ. Mặc ai hát: “Con hân hoan bước lên Bàn 

Thánh,” riêng tôi, tôi cảm thấy lòng mình e thẹn, sợ hãi. 

Trong bài giảng hôm đó, một linh mục đã hùng biện  lớn 

tiếng đề cao chức linh mục. Càng nghe, tôi càng cảm 

thấy mình như bị hành hạ tra tấn. Bởi vì tôi thấy mình 

quá bất xứng.”  

 Trong thực tế, không phải tất cả các linh mục 

đều xuất chúng hay lỗi lạc, thánh thiện, hiền hòa, dễ 

thương hơn người khác. Trái lại, vẫn có những linh mục 

cũng bồng bột như Phêrô, nỏng nảy như Gioan và 

Giacôbê, cuồng nhiệt như Phaolô và nếu không cẩn 

thận thì cũng dễ sa ngã như Giuđa. Vì thế, chúng ta 

không lạ gì khi nghe nói nơi này hay nơi khác vẫn có 

những vụ Scandal liên quan đến các linh mục. Gần đây, 

còn có những linh mục đã tìm đến cái chết vì áp lực của 

dư luận và của công việc...Vì vậy, để các linh mục trở 

thành những linh mục như lòng Chúa mong muốn và 

chu toàn bổn phận Chúa và Giáo hội trao phó. Ngoài ơn 

Chúa, đòi hòi các linh mục phải luôn cố gắng hết mình. 

Đồng thời, cần có sự cộng tác, nâng đỡ, và cầu nguyện 

của mọi người.  

 Hiện nay, trên thế giới, có rất nhiều hội cầu 

nguyện cho các linh mục. Riêng ở Pháp, có tới 20 hội. 

Chẳng hạn: Hội Tình mẫu tử thiêng liêng; hội Truyền 

giáo Đức Bà chức Thánh; hội Thánh Gioan 

Vianney...Điểm chung của các hội này là hỗi trợ cho các 

linh mục qua việc ăn chay, cầu nguyện.  

 Từ những chia sẻ trên đây cho chúng ta thấy, 

Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa cho Cha Gioan hôm nay không 

phải chỉ riêng cho Tân chức, gia đình, dòng tộc, nhưng 

là bổn phận của  mỗi người chúng ta. Vì chức linh mục 

luôn cần thiết và liên hệ tới hết mọi người. Chính việc tạ 

ơn này cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta ý thức hơn 

trách nhiệm của mình đối với việc vun trồng ơn gọi linh 

mục cho Giáo hội, đặc biệt biết nâng đỡ và cầu nguyện 

cho các linh mục mỗi ngày. Amen 

(Bài viết dựa theo những tâm tư chia sẻ của Lm. 

Anthony  Trung Thành) 

Why pray for priests? 

Because the priest ministry is lofty, the priestly mission 
is heavy, but the priesthood is weak. Reading the Old 

Testament, we see that the great prophets such as  
Moses, Isaiah, and Jeremiah clearly felt that they were 

weak and lowly before the great mission given by God. 

Not only the Old Testament prophets, but all the New 
Testament priests also felt tremble before the ministry 

given by God. Therefore, when reflecting on the noble 
Priesthood that come with great and challenging mis-

sion, every single priest would feel unworthy, and some-

times even fearful. In the autobiography of "a couple of 
lines confided the priest's life", Bishop Tuan Bui felt: "On 

the day of the opening Mass, I and the parishioners en-
tered the Church. No matter who sings: "I am joyful go 

up to the Altar" I personally feel shy and afraid. In the 

homily that day, a priest spoke loudly upholding the 
priesthood. The more I listen, the more I feel like I'm  

being tortured. Because I feel so unworthy.” 

In fact, not all priests are outstanding or brilliant, holy, 

gentle, more likeable than others. On the contrary, there 

are priests who are as impulsive as Peter, as impatient 
as John and James, as passionate as Paul; and if not  

careful, one can fall as easily as Judas. Therefore, we 
are not surprised to hear that there are scandals involv-

ing priests every now and then. Recently, there are also 

priests who have sought death due to the pressure of 
work and public opinion... Therefore, for priests to be-

come priests as God’s desire and fulfill the duty entrust-
ed by God and the Church. In addition to God's grace, 

requires priests to always do their best. At the same 

time, they will need all of ours cooperation, support, and 
prayers. 

Currently, in the world, there are many prayer  
associations for priests. In France alone, there are 20 

associations. For example: Spiritual Motherhood  

society; Notre Dame Missionary Association; St John 
Vianney society... The common point of these  

associations is to support priests through fasting and 
prayer. 

From the above sharing, it can be seen that the  
Thanksgiving Mass for Father John today is not only for  

the new ordination, family, but the duty of each of us. 

Because the priesthood is always necessary and  
relevant to everyone. This thanksgiving mass also  

reminds each of us to be more aware of our  
responsibility for cultivating priestly vocations for the 

Church, especially to support and pray for priests every 

day. Amen 

(The article is based on the thoughts shared by Father 

Anthony Thanh Trung) 
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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 

TODAY’S READINGS 

First Reading — Filled with the Holy Spirit, the apostles 
begin to speak in tongues (Acts 2:1-11). 
Psalm — Lord, send out your Spirit, and renew the face 
of the earth (Psalm 104). 
Second Reading — In one Spirit we are baptized into one 
body and given to drink of one Spirit  
(1 Corinthians 12:3b-7, 12-13) or Romans 8:8-17. 
Gospel — Jesus Christ appears to the disciples and 
sends them on their mission with the power to forgive or 
retain sins through the Holy Spirit (John 20:19-23) 

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 

Offertory/Contributions 
Weekend of May 29

TH
, 2022 

The second collection for this week is 
BUILDING FUND 

 

The counters for this week are:  
Nancy Williamson, Cathy Staley, Tina Doan 

 
If you would like to volunteer for this ministry, contact  

Nancy Williamson for training via Christa in the office.       

706-886-2819. 
 

There is NO second collection for next week 

Thank you for your generosity! 

Weekly Budget      $  2,800 

Offertory     $  5,949 

May Building Campaign $  6,497    

THE SPIRIT’S ACTIVE POWER 

 The mystery of the Trinity refers to one God in 
three persons. We frequently acknowledge Jesus as “the 

second person of the Trinity,” but referring also to the 
Spirit as a “person” comes less naturally. In religious art, 
the Holy Spirit often appears as a dove or, as in today’s 
reading from the Acts of the Apostles, tongues of fire. 
Much rarer are images of the Spirit as a “person” in  
recognizable human form. Today’s readings do not  
settle the issue of how to picture the Spirit, but they  
certainly give shape to the Spirit’s active power in the 
world and in each human heart. In Acts, the Spirit  
enables people to speak and understand a variety of  

languages. Paul’s letter to the Corinthians praises the 
Spirit for all kinds of spiritual gifts, services, and 
“workings.” Finally, in John’s Gospel, Jesus calls the 
Spirit our Advocate and our divine teacher.  
     Copyright © J. S. Paluch Co. 

TREASURES FROM OUR TRADITION 

 Today we are at the fiftieth day of the Easter 

celebration: seven weeks of seven days, a week of 

weeks, now culminating in a festival fiftieth day. While 

the liturgical color of the Easter season is gold, on this 

last day we have red. For the first thousand years of the 

church, there were no firm rules for using colors. Only 

wealthy churches could afford a full array of colors, and 

most places used the best vestments, no matter the 

color, for the greatest feasts. The Church spelled out an 

exact plan for color, including red for Pentecost, only in 

1570, but local differences held on until the 1800s. 

 Color experts tell us that red is a hot color, best 

used for fast-paced, upbeat, active experiences. It is 

hard to be neutral before red, as any matador will tell 

you. It invites commitment, draws you in. It is a 

stimulating color, engaging the eye, stirring hunger. It is 

the most fitting color for this day when we celebrate the 

descent of the Holy Spirit into our lives, a dynamic 

presence overturning neutrality in favor of passion and 

commitment. 
           —Copyright © J. S. Paluch Co. 

Father’s Day Novena 
God, bless all the fathers in the world. Guide them to be 
good role models and loving to all their children. Help 
them to be a father like You are. Give them grace and 
patience to handle situations in a loving way. May God’s 
blessings be with all fathers around the world in a  
special way today and always! Amen. 

Please join us to pray and honor for fathers. Mass  
intention card available in the Narthex if you would like 
to request mass intention for your beloved father. 
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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, 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 

The Eucharist and Authentic Worship 

Saint Mary Catholic Church 

June 12th, 2022 at 10:00AM 

Deacon Greg Ollick, M.A. 

 

Christians all over the world worship God, and this is 
good, but Jesus gave us a more perfect way.  The  
Eucharist is Authentic Worship.  Jesus established this 
Sacrament as a means for a new and more perfect  
Covenant-Union with him and one another.  Holy  
Communion is this Covenant-Union.  Join me on June 
12th and learn how to move closer to Almighty God than 
ever before. 

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 
Space Available! 


