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Our time is now 
Let’s grow together 
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Monday: 12PM - 2PM 
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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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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:       6/11 VIGIL THE MOST HOLY TRINITY 

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) 

  

MON:      6/13 St. Anthony of Padua,  

   Priest & Doctor of the Church 

   5:00 PM Adoration 

   6:00 PM Thanksgiving (L)  

        (AC Lan & Hùng lê)  

TUE:      6/14  

             7:00 AM Adoration 

             9:00 AM Zoey Kominos (D) 

       (Greg & Jan Ollick) 

WED:     6/15  

   5:00 PM Adoration  

   6:00 PM Francisco & Anna (D)  

        (Mrs. Nguyệt Nguyễn) 

       

THURS: 6/16   
  7:00 AM Adoration 

   9:00 AM Thanksgiving (L)  

        (Mrs. Bích Hồ)     

FRI:     6/17  

 

SAT:     6/18  

   9:00 AM No Mass 

    

VIGIL   5:00 PM No Mass 

    

 

SUN:     6/19 THE MOST HOLY BODY AND               
  BLOOD OF CHRIST  

  (CORPUS CHRIST) 

  LỄ MÌNH MÁU CHÚA 

  8:30 AM Father’s Day Novena (1) 

    

  6:00 PM Father’s Day Novena (2) 
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06.12.2022 (John 16:12-15) 
THE MOST HOLY TRINITY SUNDAY 

What’s mine is yours. 
All that the Father has is mine. For this reason I said that he 
will take what is mine and declare it to you.” (Jn 16:15)  

 
06.13.2022 (Mt 5:38-42) 

Monday 11th Week in OT 
St. Anthony of Padua, Priest and Doctor of Church 

With a bigger love 
“if anyone forces you to go one mile, go also the second mile.”  
(Mt 5:41) 

 
06.14.2022 (Mt 5:13-16) 

Tuesday 11th Week in OT 
Love has no boundaries 

“But I say to you, Love your enemies and pray for those who 
persecute you” (Mt 5:44) 

 
06.15.2022 (Mt 6:1-6,16-18) 

Wednesday 11th Week in OT 
Beware of obsession with achievement  

“Beware of practicing your piety before others in order to be 
seen by them” (Mt 6:1)   

 
06.16.2022 (Mt 6:7-15) 

Thursday 11th Week in OT 
To call God our Father 

 “Pray then in this way: Our Father in Heaven, hallowed be 
your name...” (Mt 6:9) 

 
06.17.2022 (Mt 6:19-23) 
Friday 11th Week in OT 

True wealth starts in the mind 
“Do not store up for yourselves treasures on earth...but store 
up for yourselves treasures in heaven.” (Mt 6:19-20) 

 
 

06.18.2022 (Mt 6:24-34) 
Saturday 11th Week in OT 

What to worry about? 
“But strive first for the kingdom of God and his righteousness, 
and all these things will be given to you as well.” (Mt 6:33) 

Ngày 12 Tháng 6, 2022 (Ga 16,12-15) 
CN CHÚA BA NGÔI 
Thiên Chúa “Đi Ra” 

“Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy 
những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,15)  

 
Ngày 13 Tháng 6, 2022 (Mt 5,38-42) 

Thứ hai tuần 11 TN 
Thánh An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ HT  

Bằng một tình yêu lớn hơn 
“Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai 
dặm.” (Mt 5,41)  

 
Ngày 14 Tháng 6, 2022 (Mt 5,13-16) 

Thứ ba tuần 11 TN 
Yêu thương không mức độ 

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh 
em.” (Mt 5,44)  

 
Ngày 15 Tháng 6, 2022 (Mt 6,1-6.16-18)  

Thứ tư tuần 11 TN 
Coi chừng bệnh thành tích 

“Anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ 
thấy.” (Mt 6,1)  

 
Ngày 16 Tháng 6, 2022 (Mt 6,7-15) 

Thứ năm tuần 11 TN 
Được gọi chúa là cha 

“Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ngự 
trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng…” (Mt 6,9)  

 
Ngày 17 Tháng 6, 2022 (Mt 6,19-23) 

Thứ sáu tuần 11 TN  
Của ở đâu, lòng trí ở đó 

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất… 
nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.” 
(Mt 6,19-20)  

 
Ngày 18 Tháng 6, 2022 (Mt 6,24-34) 

Thứ bảy tuần 11 TN 
Phải lo gì? 

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của 
Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33)  

 

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

5 PHÚT - LỜI CHÚA MỖI NGÀY 5 MINUTES - DAILY GOSPEL 
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(...Continue from last week) 

6. What are two particular instances of 'listening' 
mentioned by Pope Francis in the message? 

Pope Francis mentioned two particular cases of  
listening: 'listening to migrants' and 'listening in the 
Church'. 

7. What did the message say about 'listening to  
migrants'? 

To overcome stereotypes about migrants and melt 
the hardness of our hearts, we must try to listen to 
their stories. They are not just numbers, not  
dangerous invaders, but the faces and stories, the 
eyes, the expectations and the sufferings of real  
people who need to be heard, to listen. Give each  
immigrant a name and a story! Listen to their  
stories! Then people will voluntarily support the  
migration policies they deem most appropriate for 
their country. 

 
8. What did the message say about 'listening  in the 
Church'? 

In the Church, the first service one must give to others 
in communion is to listen to them. Volunteering to 
take some time of your own to listen to people is the 
first act of charity. Those who do not know how to 
listen to their brothers and sisters will soon lose the 
ability to listen to God. We need to listen with “God's 
ears” in order to speak God's word. 

A Synod process has just begun, which will be a great 
opportunity to listen to one another. In fact,  
communion is not the result of strategies and  
programs, but is built on listening to each other. As in 
a choir, unity does not require uniformity, monotony 
but diversity, polyphony. In the choir, each singer 
sings while listening to other voices and notices the 
harmony of the whole. All and each voice harmonizes 
together to represent the harmony of the entire  
symphony composed by the Holy Spirit.                                    
    

 

 

 

(Please check Parish’s website for previous posts) 

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

 

 

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'.  

 

(...Tiếp theo kì trước) 

6. Hai trường hợp 'lắng nghe' đặc thù được ĐTC 
Phanxicô nhắc đến trong sứ điệp là gì? 

 ĐTC Phanxicô nhắc đến 2 trường hợp lắng nghe 
đặc thù, đó là: 'lắng nghe người di cư' và 'lắng nghe 
trong Giáo hội'. 

7. Sứ điệp đã nói gì về việc 'lắng nghe người di cư'? 

 Để vượt qua những định kiến về người di cư và 
làm tan chảy sự chai sạn của trái tim chúng ta, ta phải 
cố gắng lắng nghe câu chuyện của họ. Họ không phải 
chỉ là những con số, không phải là những kẻ xâm lược 
nguy hiểm, mà là những khuôn mặt và những câu 
chuyện, những ánh mắt, những mong đợi và những khổ 
đau của những con người thực sự đang cần được lắng 
nghe. Hãy cho từng di dân một cái tên và một câu 
chuyện! Hãy lắng nghe những câu chuyện của họ! Rồi 
thì mọi người sẽ tự nguyện ủng hộ các chính sách di cư 
mà họ cho là phù hợp nhất đối với đất nước của họ. 

8. Sứ điệp đã nói gì về việc 'lắng nghe trong Giáo 
hội'? 

 Trong Giáo hội, công việc phục vụ đầu tiên ta 
phải dành cho người khác trong tình hiệp thông là lắn g 
nghe họ. Tự nguyện dành một chút thời gian của riêng 
mình để lắng nghe mọi người là hành vi bác ái đầu tiên. 
Ai không biết lắng nghe anh chị em mình thì chẳng bao 
lâu nữa cũng sẽ không còn khả năng lắng nghe Thiên 
Chúa. Chúng ta cần lắng nghe bằng đôi tai của Chúa để 
có thể nói lời của Chúa. 

 Một tiến trình Thượng hội đồng vừa được khởi 
động, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để lắng nghe nhau. 
Thực ra, sự hiệp thông không phải là kết quả của các 
chiến lược và chương trình, nhưng được xây dựng 
trên sự lắng nghe nhau. Như trong một dàn hợp 
xướng, sự thống nhất không đòi hỏi sự đồng đều, đơn 
điệu mà là sự đa dạng, đa âm. Trong dàn hợp xướng, 
mỗi ca viên vừa hát vừa lắng nghe các giọng khác và 
để ý đến sự hòa hợp của tổng thể. Tất cả và từng 
giọng hát hoà âm với nhau để thể hiện hoà âm của 
toàn bộ bản giao hưởng do Chúa Thánh Thần soạn 
thảo.         

     
    

( Vui lòng cập nhật Website của giáo xứ để xem lại những kì trước) 

   (Nguồn từ Website Tổng Giáo Phận Sài Gòn) 
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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!    

“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”. (Dt 13, 16) 

Offertory/Contributions 
Weekend of June 5th, 2022 

There is NO second collection for this week 
 

The counters for this week are:  
Jan Ollick, Yvonne Dessauer, William King 

 
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 
ST VINCENT DEPAUL 

Thank you for your generosity! 

Weekly Budget      $  2,800 

Offertory     $  2,655 

  

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 

BIBLICAL ROOTS OF THE TRINITY 

 Today’s readings show some biblical roots of 

what Christians would later call the Trinity. Proverbs 
showcases the role of Wisdom in the work of creation, 
portrayed as a reality outside of God but integrated into 
God’s work of forming the heavens and the earth. We 

join the psalmist in sharing Wisdom’s delight in God’s 
handiwork: “O Lord, our God, how wonderful your name 
in all the earth” (Psalm 8:2). In his letter to the Romans, 

Paul writes of peace with God through Jesus, and the 
love of God received through the Holy Spirit,  
distinguishing God, Jesus, and the Holy Spirit while also 
displaying their abiding unity. Finally, in the farewell  

discourse from John’s Gospel, Jesus—who had earlier 
spoken of himself as Son of the Father—promises his 
friends that they will receive the Spirit of truth that will 

teach and guide them after his departure. .  
     Copyright © J. S. Paluch Co. 

PATIENCE 
Patience and the passage of time do more than strength 
and fury.    —Jean de la Fontaine 
HEAVEN-MADE 
I have been made for heaven and heaven for me. 
      —St. Joseph Cafasso 

FORGIVENESS 
To forgive is to set a prisoner free 
and to discover that the prisoner is me.            —Anonymous 

TREASURES FROM OUR TRADITION 

 Today’s feast, extending a dimension of Easter joy 

into Ordinary Time, reminds us that every aspect of worship 

centers on the mystery of God in three persons. At baptism, 

we are initiated into Christ and the Spirit. The Creed we 

recite at Mass every Sunday has its roots in the ancient 

celebration of baptism, when a new believer was 

questioned at the edge of the waters of the font with three 

questions: Do you believe in God, the Father, the Son, the 

Holy Spirit? Three questions, three affirmations, three 

immersions into the saving waters. Because every liturgy 

abounds with references to the Trinity, not only in words but 

in blessings by the sign of the cross, this feast was not 

easily accepted into the calendar. Pope Alexander in the 

eleventh century remarked that the liturgy is so laden with 

praise of the Trinity that there was no need for a special 

feast. Two hundred years later, while in exile in France, 

Pope John XXII proclaimed the feast, but it was not until 

1911 that Pope St. Pius X gave it status as a solemnity. 

 A favorite image in art for today is the Icon of the 

Trinity, showing three glorious winged men seated at a 

table laden with bread and a cup of wine. It recalls 

Abraham’s hospitality to angels and gives expression to the 

inner life of God, a life lived in relationship, a life poured out 

in abundance whenever Christians gather at the table of 

the Eucharist to give praise to the Father, in Christ, in the 

embrace of the Spirit.       —Copyright © J. S. Paluch Co. 

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, Calvin Isbell, 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. 
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Pope to Sicilian priests: 

 ‘Embrace bitterness with tenderness' 
Pope Francis meets with the Bishops and priests of the Italian 

island of Sicily, and urges them to draw near and show  

tenderness to the many Sicilians who taste bitterness and  
disappointment due to a lack of employment opportunities. 

The Bishops and priests of Sicily met with Pope Francis on 
Thursday in the Vatican, who encouraged them in their  

mission to lift up their compatriots. The Pope noted that the 

Italian island has historically acted as a waypoint for the  
movement of peoples, who sometimes came as conquerors 

and at other times as migrants. Each wave of people has left 

their mark on the local culture. “This is not to say that it is a 
happy island, because the condition of insularity profoundly 

affects Sicilian society, bringing to the fore the contradictions 
we carry within ourselves. In Sicily we witness attitudes and 

actions marked by great virtues as well as cruel brutality.” 

 The Pope lamented that many children avoid schooling and 

turn to a life of crime as a result of high youth unemployment 

rates, which hover near 50 percent. “The current situation in 
Sicily has been in decline for years,” he said. “One sign is the 

depopulation of the island, due to low birthrates and mass  
emigration of young people” who leave to find work elsewhere. 

Priests as courageous moral guides 

In response to this difficult situation, Pope Francis urged the 

priests and Bishops of Sicily to dedicate themselves 
“completely and exclusively” to proclaiming the Gospel of 

Christ in the midst of an epochal change. 

He pointed to the heroic examples of Blessed Pino Puglisi and 

Blessed Rosario Livatino, as well as to other lesser-known 
servants of the Church who sought to push back against the 

mafia and show Christ’s love to Sicilians. 

“This is why people in Sicily still look to priests as spiritual and 

moral guides, as people who can help improve the civil and 

social life of the island, support families, and be a point-of-
reference for young people. Sicilians have a high and  

demanding expectation of priests.”  

Embracing disappointment 

The Pope encouraged Sicily’s priests to welcome the chal-
lenge of ministering to those who stay on the island. 

“Feelings of bitterness and disappointment prevail among the 

people of Sicily due to the distance that separates them from 

the richer and more developed parts of Italy and Europe. Many 
people, especially young people, hope to leave to find richer 

and more comfortable standards of living, while those who 

remain harbor feelings of frustration. Therefore, we pastors 
are called to fully embrace the life of this people.”  

Pope Francis held up the example of the prophets of ancient 

Israel, who spoke courageously to their contemporaries, and 

urged priests to speak on behalf of “justice, reconciliation,  
honesty, and forgiveness.” 

“Closeness, compassion, and tenderness: These traits mark 
the style of God and that of the pastor,” said the Pope. 

                (Continue )  

ĐTC gặp gỡ các giám mục  
và linh mục miền Sicilia 

Sáng ngày 9/6/2022 Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 300 giám 

mục và linh mục của các giáo phận miền Sicilia của Ý. Ngài 

mời gọi các vị tỉnh thức nhìn nhận sự thay đổi của thời đại để 
tự tin đối mặt mà không sợ hãi, biết gần gũi với người dân đau 

khổ, đồng thời gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria. 

Đức Thánh Cha nhận định rằng Sicilia không nằm ngoài sự 

thay đổi của thời đại, với những mâu thuẫn của những hành 

động xuất phát từ những đức tính cao cả cũng như những 

hành động tàn bạo dã man.  

Hiểu thay đổi của xã hội để biết cách loan báo Tin Mừng của 

Chúa Kitô 

Từ những điều tiêu cực của tình hình xã hội hiện tại ở Sicilia 

như dân số suy giảm do số sinh giảm và lượng người trẻ di cư, 
cũng như sự thiếu tin tưởng vào các thể chế gia tăng, Đức 

Thánh Cha nói rằng “phải hiểu Sicilia đang trải qua sự thay đổi 

của thời đại như thế nào và theo hướng nào và nó có thể đi 
theo những con đường nào, để loan báo Tin Mừng của Chúa 

Kitô trong những vết nứt và khớp nối của sự thay đổi này.” 

Nhiệm vụ này, trong khi được giao phó cho toàn thể dân Chúa, 
yêu cầu các linh mục và giám mục phải phục vụ đầy đủ, toàn 

diện và hoàn toàn. 

Ghi nhận khó khăn của Giáo hội với sự sụt giảm ơn gọi linh 

mục và tu sĩ, đặc biệt là sự tách rời Giáo hội của người trẻ ngày 

càng gia tăng, Đức Thánh Cha đồng thời nhắc đến những 
người đã sống trung thành với Chúa Kitô và với mọi người 

trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống như Chân phước linh mục 

Pino Puglisi và thẩm phán Rosario Livatino. “Làm sao chúng ta 
có thể bỏ qua công việc thầm lặng, bền bỉ và đầy yêu thương 

của biết bao linh mục giữa những người đang chán nản hoặc 
không có việc làm, giữa những trẻ em hay người già đang ngày 

càng cô đơn?” 

Tiếng gọi của Chúa 

Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục và linh mục Sicilia 

rằng chìa khóa của mọi thứ nằm ở lời kêu gọi của Chúa Giêsu. 

“Nếu chúng ta quay trở lại với lời kêu gọi, chúng ta không thể 

bỏ qua Khuôn mặt mà đã gặp và thu hút chúng ta, cho đến 
hiệp nhất với chính Người.” 

Gần gũi và dịu hiền 

Trước sự cay đắng và thất vọng của người dân, Đức Thánh 

Cha mời gọi các giám mục và linh mục gần gũi với họ, bởi vì 
“gần gũi, cảm thông và dịu hiền là phong cách của Chúa và đó 

cũng là phong cách của người mục tử.” 

Gắn kết với Thánh Thể và với Mẹ Maria 

Đức Thánh Cha cũng khuyên các vị lãnh đạo Giáo hội ở  
Sicilia gắn kết với Thánh Thể mỗi ngày, bởi vì “các linh mục là 

người của quà tặng, trao tặng chính mình, mỗi ngày, không 
ngày nghỉ và không ngừng nghỉ, cũng như gắn bó với Mẹ Ma-

ria”.  “Giữa linh mục và Mẹ trên trời có một cuộc đối thoại bí 
mật được đan xen ngày này qua ngày khác để an ủi và xoa dịu 

mọi vết thương, trên hết là xoa dịu những thăng trầm của cuộc 

sống hàng ngày mà anh em gặp.” (CSR_2434_2022) 

          —https://www.vaticannews.va/vi/pope/news 
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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  

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 Altar flowers is offer in memory of Teresita Gamao 

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. 

Marian devotion of Sicily’s priests 

In conclusion, Pope Francis praised the Marian devotion of 
Sicilians and pointed to two values which it should engender in 

priests and Bishops. The first, he said, is the value of unity in 

the Church in Sicily, which seeks to form priests who know 
how to listen in humility and sincerity. The other value, he  

noted, is that of trust in Mary, expressed in the Rosary and 
heartfelt prayer. “The priest and our Heavenly Mother,” he said, 

“should engage in a daily dialogue which offers comfort and 

binds up every wound.”     —https://www.vaticannews.va/en/pope/news 

Prayer Shawl Ministry Ladies  

On June 2nd some of our Prayer Shawl group traveled to 
Clarksville to meet with the Prayer Shawl Ministry Ladies 
at the United Methodist Church.  We met some  

wonderful ladies and learned some great ways to expand 
our ministry.   
If you would like to join our group or know of someone 
who might like to join (all are invited).  We meet on the 

first and third Thursday at 10:00 in the Parish Hall. 
For more information you can contact Connie Tirico at 
(678) 464-3214 or conniet804@yahoo.com.  

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! 


