
   

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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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:       6/18 NO VIGIL MASS 

VIGIL          
     

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

   LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ 

  8:30 AM Father’s Day Novena (1) 

    

  6:00 PM Father’s Day Novena (2) 

  

MON:      6/20 Twelfth Week in Ordinary Time 

   5:00 PM Adoration 

   6:00 PM Father’s Day Novena (3) 

          

TUE:      6/21 St. Aloysius Gonzaga  

             7:00 AM Adoration 

             (Holy Communion Service-No Mass) 

   9:00 AM Father’s Day Novena (4) 

    

WED:     6/22 St. Paulinus of Nola;  

   Ss. John Fisher and Thomas More  

   5:00 PM Adoration  

   6:00 PM Father’s Day Novena (5) 

       

THURS: 6/23 The Nativity of St. John the Baptist  
  7:00 AM Adoration 

   9:00 AM Father’s Day Novena (6) 

 

FRI:     6/24 The Most Sacred Heart of Jesus  

    (Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu) 

     6:00 PM Father’s Day Novena (7) 

 

SAT:     6/25 The Immaculate Heart of the   
  Blessed Virgin Mary 

   (Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ) 

   9:00 AM Father’s Day Novena (8) 

    

VIGIL   5:00 PM Mrs. Lawrence &  
      Mr. John Klein 

       (Fr. Henry) 

 

SUN:     6/26 13
TH

 SUNDAY IN ORDINARY TIME 

  8:30 AM Father’s Day Novena (9) 

  6:00 PM First Thanksgiving Mass
          (People of St. Mary) 
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06.19.2022 (Lc 9:11b-17) 
THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST 

Collaborator of miracles 
But he said to them, “You give them something to eat.” They 
said, “We have no more than five loaves and two fish”  
(Lc 9:13)  

06.20.2022 (Mt 7:1-5) 
Monday 12th Week in OT 

Blame yourself 
“Why do you see the speck in your neighbor’s eye, but do not 
notice the log in your own eye?” (Mt 7:3) 

06.21.2022 (Mt 7:6.12-14) 
Tuesday 12th Week in OT 

St. Aloysius Gonzaga  
Narrow gate led to kingdom of God 

“Enter through the narrow gate...but there are few who find It”  

(Mt 7:13-14) 
06.22.2022 (Mt 7:15-20) 

Wednesday 12th Week in OT 
St. Paulinus of Nola; Ss. John Fisher and Thomas More  

Good tree bears good fruit 
“In the same way, every good tree bears good fruit, but the 
bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, 
nor can a bad tree bear good fruit.” (Mt 7:17-18)   

06.23.2022 (Lc 1:57-66,80) 
Thursday 12th Week in OT 

The Nativity of St. John the Baptist  
Religious family 

 “Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown 
his great mercy to her, and they rejoiced with her...Fear came 
over all their neighbors, and all these things were talked about 
throughout the entire hill country of Judea.” (Lc 1:58,65) 

06.24.2022 (Lc 15:3-7) 
Friday 12th Week in OT 

The Most Sacred Heart of Jesus  
Rejoice with every single sheep 

“Which one of you, having a hundred sheep and losing one of 
them, does not leave the ninety-nine in the wilderness and go 
after the one that is lost until he finds it?” (Mt 15:4) 

06.25.2022 (Mt 8:5-17) 
Saturday 12th Week in OT 

The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary 
To be loved though unworthy 

“Lord, I am not worthy to have you come under my roof; but 
only speak the word, and my servant will be healed.”  
(Mt 8:8) 

Ngày 19 Tháng 6, 2022 (Lc 9,11b-17) 
CN LỄ MÌNH MÁU CHÚA Ki-Tô 

Cộng tác viên của phép lạ 
Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: 
“Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá.”  
(Lc 9,13)  

Ngày 20 Tháng 6, 2022 (Mt 7,1-5) 
Thứ hai tuần 12 TN 
Hãy tự trách mình 

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái 
xà trong con mắt mình lại không để ý tới?” (Mt 7,3)  

Ngày 21 Tháng 6, 2022 (Mt 7,6.12-14) 
Thứ ba tuần 12 TN 

Thánh Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ  
Qua cửa hẹp vào nước chúa 

“Hãy qua cửa hẹp mà vào… nhưng ít người tìm được lối 
ấy.” (Mt 7,13-14)  

Ngày 22 Tháng 6, 2022 (Mt 7,15-20)  
Thứ tư tuần 12 TN 

Thánh Gio-an Phi-sơ, giám mục và Tô-ma Mô, tử đạo  
Trồng cây lành, ăn trái ngọt 

“Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt 
không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả 
tốt.” (Mt 7,17-18)  

Ngày 23 Tháng 6, 2022 (Lc 1,57-66.80) 
Thứ năm tuần 12 TN 

Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy giả 
Gia đình có đạo 

Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân 
thích đều chia vui với bà… Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và 
các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. (Lc 1,58.65)  

 
Ngày 24 Tháng 6, 2022 (Lc 15,3-7) 

Thứ sáu tuần 12 TN  
Thánh Tâm Chúa Giê-su  

Vui mừng với từng con chiên 
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất 
một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng 
hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất sao?” (Lc 15,4)  

 
Ngày 25 Tháng 6, 2022 (Mt 8,5-17) 

Thứ bảy tuần 12 TN 
Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ  

Được yêu dù bất xứng 
“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ 
nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,8)  

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

5 PHÚT - LỜI CHÚA MỖI NGÀY 5 MINUTES - DAILY GOSPEL 
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6 lời khuyên của Thánh Gioan Bosco dành 
cho giới trẻ thời đại 

Cha Thánh Gioan Bosco, một linh mục người Ý sống vào 
đầu thế kỷ 19, người đã cống hiến cả cuộc đời cho giới 
trẻ được thừa hưởng sự giáo dục cả về học vấn lẫn tôn 
giáo. Là một linh mục, nhà văn và nhà giáo dục, Thánh 
Gioan Bosco đã truyền đạt cho giới trẻ, các học trò của 
mình những bí quyết cần thiết cho một cuộc sống hạnh 
phúc. Những lời tâm huyết đó vẫn còn phù hợp cho cuộc 
sống giới trẻ như trong thời đại của cha. Sau đây là 6 
tình huống và 6 lời khuyên của cha thánh Gioan Bosco, 
Đấng sáng lập Dòng Salêdiêng: 
 1. Đối phó với bạo lực: 
Bạo lực có thể được đến từ nhiều lĩnh vực của cuộc 
sống: từ TV và trò chơi điện tử, đánh đấm trong sân 
trường. Dù khó để giữ được sự bình thản, nhưng bạn hãy 
nhớ lời khuyên của cha thánh: “Không phải bằng bạo lực, 
mà bằng đối thoại” bạn sẽ tìm được sự bình an… 
2. Khi chán nản học hành: 
Trường học có thể là một thách đố đối với nhiều thanh 
thiếu niên và đôi khi rất khó để thấy được điểm thành 
đạt và lợi ích của việc hoàn tất việc học hành sẽ dẫn 
bạn đến thành công: “Trường học không phải là cùng 
đích; nó là một phương tiện cải thiện cuộc sống và giúp 
thành công trên đường đời." 
3. Suy nghĩ trước khi hành động: 
Thật khó để kiên trì làm điều tốt và đúng nhất. Mục đích 
chúng ta làm điều gì đó là có thể mang lại nụ cười trên 
khuôn mặt của những người thân yêu: “Hãy làm những gì 
hôm nay mà bạn không ân hận xấu hổ vào ngày mai ”. 
4. Đừng trì hoãn: 
Nhiều người trẻ, cũng như người lớn, hay trì hoãn những 
việc cần làm và có thể làm ngay... Điều này thường dẫn 
đến việc dồn công việc lại và làm ta bị căng thẳng. Vì 
vậy: “Đừng để ngày mai những gì bạn có thể làm ngay 
hôm nay. Bạn có thể không có ngày mai”. 
5. Chống lại cám dỗ: 
Ngày nay, giới trẻ bị tiếp cận bởi nhiều tài liệu không 
thích hợp. Thường chúng bắt đầu bằng sự tò mò, nó dẫn 
bạn đi vào những tình cảm và các mối quan hệ không 
đúng đắn. “Hãy gìn giữ đôi mắt của bạn vì chúng là cửa 
sổ linh hồn mà qua đó tội lỗi xâm nhập vào tâm hồn 
bạn." 
6. Nhận định những giá trị cao quí 
Bạn cảm nhận được những áp lực của cuộc sống mong 
muốn làm hài lòng các thầy cô, cha mẹ và bạn bè…Hãy 
luôn nhớ rằng tất cả những nỗ lực và phấn đấu, bạn sẽ 
được đền đáp như lời xác quyết của cha thánh Gioan 
Bosco: “Phần thưởng của bạn trên thiên đàng sẽ khỏa 
lấp tất cả những buồn đau và thiếu xót...” 

6 advices from St. John Bosco for youth in 
modern era 

St. John Bosco, an Italian priest living in the early 19th 
century, dedicated his life to young people inheriting 
both academic and religious upbringing. 
As a priest, writer, and educator, St. John Bosco  
imparted to young people and his students the secrets 
needed for a happy life. Those words of enthusiasm are 
still as relevant for young people's life as in his time.  
Below are 6 situations and advices of St. John Bosco, 
Founder of the Salesian Order:  
1. Coping with violence:  
Violence can come from many areas of life: from TV and 
video games to fighting in school grounds. Although it is 
difficult to stay calm, remember the saint's advice: "Not 
by violence, but by dialogue" you will find peace …  
2. When bored with studying: 

School can be a challenge for many young people and it 
can sometimes be very difficult to see the benefits and  

life value added of completing your studies that will lead 
to success: “School is not the end stop; but a means to 
improve and succeed in life." 

 

3. Think before you act: 

It's hard to persevere in doing what is best and right. Our 
purpose when something is to bring smiles on the faces 
of loved ones: "Do what today, you will not regret  
tomorrow.” 

4. Don’t procrastinate: 

Many young people, as well as adults, procrastinate on 
things that need to be done and can be done right 
away... This often leads to pooling of tasks and making 
us feel overwhelmed. Therefore: “Don't put off until  
tomorrow what you can do today. You may not have a 
tomorrow.”  
5. Resist temptation: 
Today, young people are exposed to many inappropriate  

materials. Often begin with curiosity, then leads you into 
false emotions and bad relationships. “Take care of your 
eyes because they are the windows to your soul through 
which sin enters.” 

6. Appreciate noble values 

You feel the pressures of a life wanting to please  
teachers, parents and friends...Always remember that all 
your hard works and efforts will be rewarded as saint 
John Bosco's affirms: "Your reward in heaven will over-
come all the sorrow, pain, and loss..." 
         —http://www.vietcatholic.net/Media 

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

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh 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 

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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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 19

th
, 2022 

The second collection for this week is 
ST VINCENT DEPAUL 

The counters for this week are:  
Nancy Williamson, 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 next week is 
PETER’S PENCE 

Thank you for your generosity! 

Weekly Budget      $  2,800 

Offertory     $  2,481 

  

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 

THE GIFT OF THE EUCHARIST 

 Today we hear how Abram encounters  
Melchizedek, “king of Salem . . . and a priest of God 
Most High” (Genesis 14:18). Melchizedek appears  
nowhere else in scripture, but is nonetheless significant. 
Psalm 110 declares of the great King David, “You are a 
priest forever, in the line of Melchizedek,” a description 

later given (in the letter to the Hebrews) to Christ as High 
Priest. Early Christians saw in Melchizedek’s bread and 
wine the bread and wine of the Eucharist; Paul’s account 
of the Last Supper (in today’s second reading) is the  
oldest one in scripture. In the Gospel, Luke describes 
Jesus providing bread for a crowd in words similar to 

Paul’s, words still used by the Church: Jesus takes 
bread, gives thanks, breaks it. Together, these three 
readings reveal how Christian priesthood, Christ’s Real 
Presence, and the call to serve those in need are all 
found in the gift of the Eucharist.  
     Copyright © J. S. Paluch Co. 

PATIENCE 
 Patience is the ability to idle your motor when you feel 
like stripping your gears. 
       —Anonymous 
FATHERHOOD 
 A father carries pictures where his money used to be. 
       —Anonymous 

TREASURES FROM OUR TRADITION 

 We owe today’s beautiful feast to a valiant  
woman who suffered a great deal to establish a feast 
out of her love for the Eucharist. Juliana was a nun in 
Belgium in the thirteenth century. She served in a  
hospital for lepers. She became convinced through her 
prayer that the liturgical year was incomplete because it 
had no feast for the Eucharist. Her efforts were not  
welcome, and a supervising priest sought to punish her 
for promoting a feast that “nobody wanted.” He even had 
her accused of financial mismanagement and banished 
her from her convent. 

 Shortly after she was exiled, the bishop approved 
the feast. It quickly spread through Europe. In those 
days, people very seldom received Holy Communion, and 
so the processions through the streets with the  
eucharistic bread not only led to an awareness of 
Christ’s hunger to be with us, but prepared the way for a 
deeper desire to receive Christ’s Body and Blood in more 
frequent Communion. The feast grew rapidly, but Juliana 
disappeared into poverty and a hidden life. She ended 
her days as an “anchoress,” a woman living in seclusion 
in a room attached to a parish church. Imagine her  
delight at seeing us gathered at the table of the Lord on 
this day, aware of Christ’s presence in our midst, sharing 
fully in Christ’s Body and Blood. Our celebration today 
invests her struggle and sorrows with dignity and  
meaning. 

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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ĐTC mời gọi Giáo hội đồng hành gần gũi 

với những đôi tiến tới hôn nhận 

 Trong lời tựa viết cho tài liệu chuẩn bị hôn nhân 

được Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống ban hành hôm 

15/6/2022, Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo hội giúp chuẩn 
bị tốt hơn cho những người vợ / chồng tương lai để tránh 
những đau khổ do gia đình tan vỡ. 

 Đức Thánh Cha viết trong tài liệu được xem là 

kết quả của Năm Gia đình Amoris laetitia, năm được 
ngài khởi xướng nhân kỷ niệm 5 năm ngài ban hành tông 
huấn Amoris laetitia về gia đình: “Giáo hội, trong mọi thời 

đại, được mời gọi tái công bố vẻ đẹp và sự dồi dào của 

ân sủng chứa đựng trong Bí tích Hôn nhân và đời sống 
gia đình tuôn trào từ đó, đặc biệt là cho những người 
trẻ.” 

 Tài liệu mới, theo Đức Thánh Cha, vạch ra một 
con đường hướng tới một “sự chuẩn bị bí tích” thực sự, 
dựa trên mô hình của việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa 
tội cho người lớn, được áp dụng từ thời xa xưa, để giúp 
họ xây dựng hôn nhân của mình trên nền tảng đức tin. 

Giảm các cuộc hôn nhân không thành hay không hạnh 
phúc 

 Đức Thánh Cha lưu ý rằng nhiều cặp đôi chỉ 

nhận được sự chuẩn bị hời hợt trước đám cưới và do đó 
có nguy cơ đặt hôn nhân của họ trên những nền tảng yếu 

đến mức “tan vỡ trong thời gian ngắn và không thể chịu 

đựng được ngay cả những khủng hoảng đầu tiên không 

thể tránh khỏi.” 

 “Thất bại trong hôn nhân gây nên đau khổ nặng 

nề và để lại những vết thương lòng sâu sắc trong con 
người. Họ trở nên vỡ mộng, cay đắng và trong những 
trường hợp đau đớn nhất, thậm chí là không còn tin vào 
ơn gọi yêu thương do chính Thiên Chúa ghi khắc trong 

trái tim con người.” 

Giáo hội đồng hành với các đôi chuẩn bị kết hôn 

 Do đó Giáo hội phải dành nhiều thời gian và sức 
lực để đồng hành với các cặp đôi muốn kết hôn trong 

Giáo hội. 

 Đức Thánh Cha lặp lại mong muốn của mình đối 

với các Giáo hội địa phương để thiết lập một “tiến trình 

chuẩn bị thực sự cho các cặp vợ chồng tương lai, bao 
gồm tất cả các bước của hành trình bí tích: thời gian 

chuẩn bị cho hôn nhân, cử hành bí tích và những năm 
ngay sau đó,” với “mục tiêu là cùng các cặp đôi đi trên 
một đoạn đường quan trọng trong cuộc hành trình của 
cuộc đời, kể cả sau đám cưới, đặc biệt là trong những 
thời điểm khủng hoảng hoặc chán nản.”   

   

—https://www.vaticannews.va/ 

Pope: ‘Church must walk closely with  
couples toward marriage’ 

Pope Francis pens the preface for guidelines to create 
“Catechumenal Itineraries for Married Life”, and urges the 
Church to help better prepare future spouses for marriage 
so as to avoid the suffering caused by broken families. 
The Dicastery for Laity, Family and Life on Wednesday  
released new pastoral guidelines for local Churches, which 
lay out a path toward the creation of “Catechumenal  
Itineraries for Married Life”. Pope Francis wrote the preface 
for the Document, saying it represents a “fruit” of 
the Amoris Laetitia Family Year marking his Apostolic  
Exhortation on the family. 

Reducing number of null or failed marriages 
The Pope said the Document charts a path toward a true 
“catechumenate”, based on the model of the ancient  
baptismal catechumenate for adults, in order to help them 
build their marriage on the rock of faith. Many couples, he 
noted, receive only superficial preparation before their  
wedding and therefore risk setting their marriage on such 
weak foundations that it “falls apart in a short space of 
time and cannot withstand even the first inevitable crises.” 

Mother Church accompanies couples 
In response, said Pope Francis, the Church must  
accompany couples who seek to marry in the Church,  
animated by a desire for justice. 
Just as no mother plays favorites among her children,  
neither does the Church treat her children differently. 
Therefore, the Church must devote considerable time and 
energy to accompanying engaged couples toward  
marriage, as she does men who seek to become priests or 
women and men who enter religious life. 
Married couples, he said, “are truly ‘guardians of life’, not 
only because they beget children, raise them, and  
accompany their growth, but also because they care for the 
elderly in their family, and devote themselves to the service 
of people with disabilities and frequently to people living in 
poverty with whom they come into contact.” 

Walking stretch of road together 
Pope Francis then repeated his desire for local Churches to 
set up a “true catechumenate for future spouses which  
includes all the steps of the sacramental path: time of  
preparation for marriage, its celebration, and the years  
immediately thereafter.” “The goal is to walk an important 
stretch of road together with couples in the journey of life, 
even after the wedding, especially during moments of crisis 
or discouragement,” said the Pope. 

Gift and responsibility 
The Document, he added, is both a gift and a responsibility, 
because it offers a wealth of abundant material while  
requiring local Churches to adapt its guidelines into  
concrete programs based on cultural sensibilities. 
Pope Francis concluded his preface for the “Catechumenal 
Itineraries for Married Life” document by urging the 
Church’s pastors to be courageous in the face of this new 
responsibility. “Let us put our minds and hearts at the  
service of future families,” he said. “I assure you that the 
Lord will sustain us, give us wisdom and strength, make our 
enthusiasm grow, and above all, allow us to experience the 
‘delightful and comforting joy of evangelizing’, as we  
proclaim the Gospel of the family to new generations.”
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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  

narthex. Questions? Contact Gary Cortellino       

(678) 360-2545  or   garycortel@aol.com 

Parish Activities 2022 

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! 


