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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 
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For Elderly 
We pray for the elderly, who represent the roots and 

memory of a people; may their experience and wisdom 

help young people to look towards the future with hope 

and responsibility.  

Cho Người Cao Tuổi 
 Chúng ta cầu nguyện cho những người cao tuổi, 

những người đại diện cho cội nguồn và ký ức của một 

dân tộc; Mong rằng kinh nghiệm và trí tuệ của họ sẽ 

giúp các bạn trẻ hướng tới tương lai với hy vọng và 

trách nhiệm. 

Pope Francis’ prayer  
intention for June 

 

Ý Chỉ Cầu Nguyện  
Của Đức Giáo Hoàng  

trong Tháng 7 

JULY—THE PRECIOUS BLOOD OF JESUS 

The month of July is dedicated 

to the Precious Blood. The  

Precious Blood which we  

worship is the Blood which the 

Savior shed for us on Calvary 

and reassumed at His glorious 

Resurrection; it is the Blood 

which courses through the 

veins of His risen, glorified,  

living body at the right hand of 

God the Father in heaven; it is 

the Blood made present on our 

altars by the words of Consecration; it is the Blood 

which merited sanctifying grace for us and through it 

washes and beautifies our soul and inaugurates the 

beginning of eternal life in it. 

THÁNG 7 KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU 
Tháng 7 dành để tôn kính Mình Máu Thánh Chúa 

Giêsu. Mình máu thánh chúa mà chúng ta tôn thờ là 

máu mà Đấng Cứu Rỗi đã đổ ra cho chúng ta trên đồi 

Canvê và được tái lập vào lúc Phục Sinh vinh hiển của 

Ngài; Đó là Máu chảy qua huyết quản của thân thể 

hằng sống đã phục sinh, vinh hiển, ngự bên hữu Đức 

Chúa Trời là Cha trên trời; Đó là Máu được hiện diện 

trên bàn thờ của chúng ta bởi những lời Truyền Phép; 

Đó là Máu đã ban ân sủng thánh hóa cho chúng ta và 

qua đó, đã rửa sạch và làm đẹp linh hồn chúng ta và 

khai mạc sự khởi đầu của sự sống vĩnh cửu. 

 MASS SCHEDULE & INTENTIONS    

—————————————————————————  
SAT:       6/25 VIGIL 13

TH
 SUNDAY IN OT 

VIGIL    Mrs. Lawrence & Mr. John Klein 

    (Fr. Henry) 

SUN:     6/26 13
TH

 SUNDAY IN ORDINARY TIME 

    CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN 

    8:30 AM Father’s Day Novena (9) 

    6:00 PM David Trương (L)     
              (Fr. Henry)  

MON:      6/27 St. Cyril of Alexandria 

   5:00 PM Adoration 

   6:00 PM Holy Communion ONLY 

        Poor Souls (D)  
       (Tú Nguyễn)  

TUE:      6/28 St. Irenaeus 

             7:00 AM Adoration 

   9:00 AM Holy Communion ONLY 

        Giuse & Maria (D) 

        (Mrs. Thủy) 

WED:     6/29 Ss. Peter and Paul; Apostle 

   Thánh Phêrô và Phaolô; (Lễ Trọng)
  5:00 PM Adoration  

   6:00 PM Holy Communion ONLY 

        Giuse & Anna (D)  

                                      (Nguyệt Nguyễn) 

THURS: 6/30 The First Martyrs of the  

   Holy Roman Church 
  7:00 AM Adoration 

   9:00 AM Holy Communion ONLY 

        Antôn (D) 

        (AC Thảo & Hải Bùi) 

FRI:     7/1  St. Junípero Serra  

   6:00 PM Greg & Janice Ollick  
       Wedding Anniversary  

        (Jan Ollick) 

SAT:     7/2  

   9:00 AM Pherô & Isave (D)  

        (Nguyệt Nguyễn) 

VIGIL   5:00 PM Denis Burk  

        (Mr. & Mrs. Louis Sabatka) 

SUN:     7/3 14
TH

 SUNDAY IN ORDINARY TIME 

  CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN 

  8:30 AM Ancestors (D)  

       (Tú Nguyễn) 

  6:00 PM Phêrô Nguyễn Văn Tú (D) 

       (Nguyệt Nguyễn) 
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06.26.2022 (Lc 9:51-62) 
13th SUNDAY IN ORDINARY TIME — C 

God above all else 
“No one who puts a hand to the plow and looks back is fit 
for the kingdom of God.” (Lc 9:62)  

 
06.27.2022 (Mt 8:18-22) 

Monday 13th Week in OT 
St. Cyril of Alexandria 

Follow God and do not hesitate 
“Follow me, and let the dead bury their own dead.” 
 (Mt 8:22) 

 
06.28.2022 (Mt 8:23-27) 

Tuesday 13th Week in OT 
St. Irenaeus 

On water waves 
“They were amazed, saying, “What sort of man is this, that 
even the winds and the sea obey him?” (Mt 8:27) 

 
06.29.2022 (Mt 16:13-19) 

Wednesday 13th Week in OT 
Ss. Peter and Paul 
Experience faith 

“You are the Messiah, the Son of the living God.” (Mt 
16:16)  

06.30.2022 (Mt 9:1-8) 
Thursday 13th Week in OT 

The First Martyrs of the Holy Roman Church 
Solidarity following God’s example 

 He then said to the paralytic—“Stand up, take your bed 
and go to your home.” (Mt 9:6) 

 
07.01.2022 (Mt 9:9-13) 

Friday 13th Week in OT 
St. Junípero Serra 
The love of Jesus 

And as he sat at dinner in the house, many tax collectors 
and sinners came and were sitting with him and his  
disciples. When the Pharisees saw this, they said to his  
disciples, “Why does your teacher eat with tax collectors 
and sinners?” (Mt 9:10-11) 

 
07.02.2022 (Mt 9:14-17) 

Saturday 13th Week in OT 
St. Bernardino Realino 
Because we love God! 

And Jesus said to them, “The wedding guests cannot 
mourn as long as the bridegroom is with them, can they? 
The days will come when the bridegroom is taken away 
from them, and then they will fast. (Mt 9:15) 

Ngày 26 Tháng 6, 2022 (Lc 9,51-62) 
CN TUẦN 13 TN — C 
Chọn Chúa trên hết 

Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau thì 
không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”  (Lc 9,62)  

 
Ngày 27 Tháng 6, 2022 (Mt 8,18-22) 

Thứ hai tuần 13 TN 
Thánh Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ HT 

Theo Chúa đừng tính toán 
“Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”  
(Mt 8,22)  

 
Ngày 28 Tháng 6, 2022 (Mt 8,23-27) 

Thứ ba tuần 13 TN 
Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo 

Trên sóng nước 
“Người này là người như thế nào mà cả đến gió và biển 
cũng tuân lệnh?” (Mt 8,27)  

 
Ngày 29 Tháng 6, 2022 (Mt 16,13-19)  

Thứ tư tuần 13 TN 
Thánh Phê-rô và Phao-lô, tông đồ 

Cảm nghiệm đức tin 
“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”  
(Mt 16,16)  

Ngày 30 Tháng 6, 2022 (Mt 9,1-8) 
Thứ năm tuần 13 TN 

Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma 
Liên đới theo gương Chúa 

Bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt:  “Đứng dậy, vác 
chõng đi về nhà.”  (Mt 9,6)  

 
Ngày 1 Tháng 7, 2022 (Mt 9,9-13) 

Thứ sáu tuần 13 TN  
Thánh Junipero Serra, Lm 

GIÊ-SU thật đáng mến 
“Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà Mát-thêu, có 
nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với 
Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-
sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh 
lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như 
vậy?” (Mt 9,10-11)  

Ngày 2 Tháng 7, 2022 (Mt 9,14-17) 
Thứ bảy tuần 13 TN 

Thánh Bernardino Realino 
Chỉ vì yêu Chúa mà thôi! 

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi 
chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị 
đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9,15)  

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

5 PHÚT - LỜI CHÚA MỖI NGÀY 5 MINUTES - DAILY GOSPEL 
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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 
PETER’S PENCE 

The counters for this week are:  
Jerry Bronikowski, Bill Mercure, Connie Tirico 

 
If you would like to volunteer for this ministry, contact  

Nancy Williamson for training via Christa in the office.       

706-886-2819. 
 

The second collection for next week is 
BUILDING FUND 

Thank you for your generosity! 

Weekly Budget      $  2,800 

Offertory     $  2,342 

  

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 

DISCIPLESHIP’S COSTS 

 In today’s first reading, God tells the prophet  
Elijah to prepare Elisha to succeed him. Succeeding  

Elijah will be no easy task; he has spent his life facing 
threats from the kings he has confronted about their  
infidelity to the God of Israel. The psalm illustrates the 
emotional and spiritual distress that the prophets’  

steadfast faithfulness to God brought them. Paul’s  
description of the Christian’s freedom from the law as 
opposed to “the desire of the flesh” puts this struggle at 
the very heart of Christian identity. The reading from 
Luke’s Gospel recounts Jesus’ decision to journey  
toward Jerusalem, where he knows he will meet his 
earthly fate. Following Jesus—like succeeding Elijah as 
prophet—will now become more difficult. Unlike his calls 
to the first disciples, Jesus encounters those who are 
not ready or are not strong enough to journey with him. 
     Copyright © J. S. Paluch Co. 

AT A LOSS 
 When wealth is lost, nothing is lost; when health is 
lost, something is lost; when character is lost, all is lost. 
             —German proverb 

TESTED BY FIRE 
 Since gold and silver, which are only corruptible  
metals, are purified and tested by fire, it is but reasonable 
that our faith, which surpasses all the riches of the world, 
should be tried.         —St. Peter Claver 

TREASURES FROM OUR TRADITION 

 The pilgrim experience of going by foot to  
Santiago de Compostella, the shrine of St. James,  
reaches its high point a month from now at the feast of 
the Apostle. By now, tens of thousands of pilgrims are 
already on the road. Typically, they cover twelve to  
twenty miles a day through rough territory. The difficult 
journey and the often primitive lodging facilities are 
made bearable by the joy of the pilgrims, their songs and 
prayers. When their journey is documented properly, they 
receive the scallop shell, a reminder not only of James 
the fisherman, but also his call to fish for human beings 
and to baptize the nations. In the Middle Ages, those 
who wore this badge on their hats were granted lodging 
and hospitality wherever they went. Next to the palm, the 
sign of a Jerusalem pilgrim, the scallop shell was most 
highly prized. 

 In the Middle Ages, some people so enjoyed the 
pilgrim road, although it was filled with discomfort and 
danger, that they spent most of their lives on the road. 
Today, some people take up the route for exercise, but 
are drawn gradually into the spirituality of the journey. As 
you make your summer travels, always fold in an  
element of pilgrimage: a long walk through beautiful 
countryside, a visit to a church, a prayer of gratitude for 
your journey through life’s hills and valleys. 

          —James Field, 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, Jerry Powell, David Trương 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 at Audience: Christian community 

must visit elderly, help them to serve 

Continuing his catechesis on the value of old age at the 
General Audience, Pope Francis invites the elderly to 
overcome the temptation to stand aside, because the 
Lord never discards them, but rather restores their 
strength to serve. During the Wednesday General  
Audience, Pope Francis continues his catechesis series 
on the elderly, reflecting on the account of the healing of 
Simon’s mother-in-law in the Gospel of Mark. 

“We do not know if it was a mild illness, but in old age, 
even a simple fever can be dangerous,” the Pope said, 
adding “when you are old, you no longer command your 
body. One must learn to choose what to do and what not 
to do.” 

He noted that in old age, the vigor of the body fails and 
abandons us even though our heart does not stop  

yearning and we must then learn “to purify desire: to have 
patience, to choose what to ask of the body, or of life.” 

Illness and the elderly 

Illness weighs on the elderly in a different and new way 
than when one is young or an adult, said the Pope, noting 

that an old person’s illness appears to hasten death and 
diminishes the time we have to live, which is already  
considered short. 

For many elderly people, he explains, doubt begins to 
creep in that they would not recover and they may begin 

to lose hope in the future. 

But the Gospel scene helps us to hope and offers a first 

lesson: that Jesus did not visit the sick woman alone, 
rather, he went there with the disciples. In the same  
manner, “the Christian community that must take care of 
the elderly relatives and friends,” the Pope said. 

Christian community and the elderly 

Pope Francis insists that visits to the elderly should be 
done by many, together and often, especially in these 
days when the number of the elder has increased. 

He adds that we should feel a responsibility to visit the 
elderly who are often alone and present them to the Lord 
with our prayers. “A society truly welcomes life when it 
recognizes that it is also precious in old age, in disability, 
in serious illness and even when it is fading.”  

Thus, Jesus sees the sick woman, takes her by the hand 
and heals her. With this gesture of love, noted the Pope, 
Jesus gives a first lesson to the disciples, that “salvation 
is announced or, better, communicated through attention 
to that sick person; and the woman’s faith shines in  
gratitude for the tenderness of God who bent over her.”  

 

Service by the elderly 

Following the woman’s healing, she “arose and served 
them,” Pope Francis pointed out, indicating that this is 
the second lesson given to us by the woman. 

In this regard, he notes that even elders can and should 
serve the community, cultivating the responsibility to 
serve and overcoming the temptation to stand aside,  
because “the Lord does not reject them; on the contrary, 
he restores to them the strength to serve.” 

He said that elders who preserve the disposition for  
healing, consolation, and intercession for their brothers 
and sisters, are perhaps “the highest testimony to the 
purity of this gratitude that accompanies faith.” 

So, if elders were placed at the center of collective  
attention instead of being rejected and removed from 
community events, they would be encouraged to exercise 
the valuable ministry of gratitude to God. 

The elders' gratitude for the gifts received from God in 

their lives, as Peter's mother-in-law teaches us, “restores 
to the community, the joy of living together and confers 

to the faith of the disciples the essential feature of its 
destination,” the Pope said. 

Service of women 

The Holy Father goes on to highlight that the spirit of  
intercession and service which Jesus prescribes for his 
disciples is not simply a women’s affair, because “there 
is no trace of this limitation in Jesus’ words and deeds. 

”In fact, he notes, the evangelical service of  
gratitude for God’s tenderness is not in any way written  
according to the grammar of the man who is master and 
the woman who serves. 

However, it does not detract from the fact that women, 
with regards to gratitude and tenderness of faith, can 
teach men some things that men may have a hard time 
understanding, and even Peter’s mother-in-law, before 

the Apostles arrived, along the path of following Jesus, 
showed the way to them too. 

He went on to highlight Jesus’ special gentleness of  
taking Simon's mother-in-law "by the hand" and lifting her 
up, which shows his special sensibility to the weak and 
the sick, which he had certainly learned from his mother. 

Concluding, the Pope urged everyone to make efforts to 
bring young and old people together so that the young 
may learn from the wisdom of the elderly.  

 

—https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-06/pope-audience-

catechesis-elderly-christian-community-illness 
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ĐTC Phanxicô: Cộng đoàn Kitô hữu phải thăm 

viếng người già và giúp họ tiếp tục phục vụ 

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư 
15/6/2022 Đức Thánh Cha lên án "văn hoá vứt bỏ" muốn 
loại bỏ người già khi xem họ là gánh nặng và đồng thời mời 
gọi cộng đoàn Kitô hữu thăm viếng người cao tuổi và giúp 
họ tiếp tục phục vụ cộng đoàn, vì họ có rất nhiều điều quý 
giá để trao tặng cho xã hội và cho con cháu. 

Đức Thánh Cha nêu lên hai bài học. Bài học thứ nhất từ 
Chúa Giêsu: khi Chúa cùng các môn đệ đến thăm mẹ vợ 
của thánh Phêrô, Người muốn nhắc nhở chúng ta rằng toàn 
thể cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi hiện diện với anh chị 
em của chúng ta đang gặp khó khăn. Chúng ta công bố ơn 
cứu độ của Chúa Kitô và niềm hy vọng mà Phúc Âm mang 
lại chính bằng cách đến với những người, giống như rất 
nhiều người cao tuổi trong cộng đoàn của chúng ta, đang 
cảm thấy bị cô lập và thậm chí bị bỏ rơi. 

Bài học thứ hai xuất phát từ hành động của mẹ vợ thánh 
Phêrô: khi lành bệnh, với lòng biết ơn, bà đã đáp lại lòng 
thương xót của Thiên Chúa bằng cách trỗi dậy và phục vụ 
những vị khách của bà. Đức Thánh Cha nói rằng trong cộng 
đoàn Kitô hữu, người cao tuổi cho chúng ta thấy sự phục 
vụ quý giá bằng chính tấm gương của họ về lòng biết ơn đối 
với món quà đức tin và kinh nghiệm về sự chữa lành của 
Chúa trong cuộc sống của họ. Họ dạy chúng ta rằng việc là 
môn đệ của Chúa Giêsu được thể hiện qua các hành động 
bác ái, được khơi nguồn từ lòng biết ơn đối với tình yêu 
thương xót đã chạm đến và biến đổi cuộc sống của chúng 
ta. 

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha   
Anh chị em thân mến, chào anh chị em! Chúng ta đã lắng 
nghe câu chuyện đơn giản và cảm động về việc chữa lành 
bệnh cho mẹ vợ của ông Simôn - khi đó chưa được gọi là 
Phêrô - trong Phúc Âm thánh Marcô. Câu chuyện ngắn cũng 
được thuật lại trong hai Phúc Âm Nhất lãm khác, với những 
khác biệt nho nhỏ nhưng đề ra cho chúng ta những ý tưởng. 
Thánh Marcô viết: “Mẹ vợ của ông Simôn đang nằm trên 
giường vì bị sốt.” Chúng ta không biết liệu đó là một bệnh 
nhẹ hay không, nhưng đối với người già, ngay cả một cơn 
sốt đơn giản cũng có thể gây nguy hiểm. Khi già, chúng ta 
không còn điều khiển được cơ thể của mình nữa. Cần phải 
học cách lựa chọn những gì nên làm và những gì không nên 
làm. Sức sống của cơ thể ngày càng yếu đi và rời bỏ chúng 
ta, ngay cả khi trái tim của chúng ta không ngừng khao 
khát. Do đó, cần phải học cách thanh lọc ý muốn: kiên nhẫn, 
lựa chọn những gì cần cho cơ thể, cho sự sống. Khi về già, 
chúng ta không thể làm như khi chúng ta còn trẻ: cơ thể có 
một nhịp điệu khác, và chúng ta phải lắng nghe cơ thể và 
chấp nhận các giới hạn. Tất cả chúng ta đều có điều này, 
đúng không? Bây giờ tôi cũng phải chống gậy… 

Chúa Giêsu thăm người bệnh 

Bệnh tật đè nặng lên người già theo cách khác và mới so 
với khi chúng ta còn là thanh niên hay người trung niên. Nó 
giống như một cú đánh mạnh giáng xuống một thời điểm 
vốn đã khó khăn. Căn bệnh của người già dường như đẩy 
nhanh cái chết và do đó làm giảm thời gian sống mà khi đó 
chúng ta thấy đã ngắn ngủi. Sẽ xuất hiện nỗi nghi ngờ rằng 
chúng ta sẽ không hồi phục, rằng “lần này sẽ là lần cuối 

cùng tôi bị bệnh ...”. Chúng ta không thể mơ về niềm hy 
vọng vào một tương lai mà bây giờ dường như không tồn tại 
nữa. Một nhà văn nổi tiếng người Ý, Italo Calvino, đã nhận 
xét về sự cay đắng của người già: họ đau khổ khi mất đi 
những điều kỷ niệm hơn là vui mừng vì điều mới mẻ đến với 
họ. Nhưng đoạn Tin Mừng mà chúng ta đã nghe giúp chúng 
ta hy vọng và đưa ra cho chúng ta một bài học đầu tiên: 
Chúa Giêsu không một mình đến thăm bà cụ bệnh tật đó, 
Người đến đó với các môn đệ. 

Chúa đến với các môn đệ: Cộng đoàn thăm viếng và quan 
tâm đến người già  

Chính cộng đoàn Kitô hữu phải chăm sóc người già: họ 
hàng và bạn bè, là cộng đoàn. Việc thăm hỏi người già phải 
được thực hiện bởi nhiều người, cùng nhau và thường 
xuyên. Chúng ta đừng bao giờ quên những dòng Tin Mừng 
này. Đặc biệt là ngày nay khi số người cao tuổi đã tăng lên 
đáng kể, so với người trẻ, bởi vì trong mùa đông dân số 
này người ta không sinh con cái. Và có nhiều người già hơn 
và ít người trẻ hơn... Chúng ta phải cảm thấy trách nhiệm 
thăm viếng những người già thường ở một mình và dâng họ 
cho Chúa qua những lời cầu nguyện của chúng ta. Chính 
Chúa Giêsu sẽ dạy chúng ta cách yêu thương họ. “Một xã 
hội thực sự chào đón sự sống khi nhận ra rằng nó quý giá 
ngay cả khi già yếu, khuyết tật, bệnh tật hiểm nghèo và khi 
nó đang kết thúc” (Sứ điệp gửi Hàn lâm viện Toà Thánh về 
Sự sống, 19/2/2014). Sự sống luôn luôn quý giá. 

Khi thấy người phụ nữ cao tuổi bị bệnh, Chúa Giêsu cầm tay 
bà và chữa lành: Người thực hiện cùng một cử chỉ mà 
Người đã làm để hồi sinh bé gái đã chết: Người cầm tay em 
và đỡ em dậy, chữa lành cho em. Với cử chỉ yêu thương dịu 
dàng này, Chúa Giêsu đưa ra bài học đầu tiên cho các môn 
đệ: ơn cứu độ được loan báo, hay đúng hơn là được thông 
truyền qua sự quan tâm chăm sóc người bệnh; và đức tin 
của người phụ nữ đó tỏa sáng trong lòng biết ơn đối với sự 
dịu hiền của Thiên Chúa, Đấng đã cúi xuống trên bà. 

Nền văn hoá vứt bỏ người già  

Tôi trở lại một chủ đề mà tôi đã lặp lại trong loạt bài giáo lý 
này: văn hóa vứt bỏ dường như xóa sổ người già. Đúng, nó 
không giết họ, nhưng nó xóa bỏ họ về mặt xã hội, như thể 
họ là một gánh nặng phải mang: tốt hơn là làm cho họ biến 
mất đi. Đây là sự phản bội lại chính nhân tính, đây là điều 
tồi tệ nhất, đây là lựa chọn sự sống theo ích lợi, theo tuổi trẻ 
chứ không phải theo sự sống như nó vốn là, với sự khôn 
ngoan của người cao tuổi, với giới hạn của người già. Người 
già có rất nhiều điều để trao tặng cho chúng ta: họ có sự 
khôn ngoan của cuộc sống; có rất nhiều điều để dạy chúng 
ta: Đây là lý do tại sao chúng ta phải dạy con cái, ngay từ 
khi còn nhỏ, để chúng quan tâm chăm sóc họ, để chúng 
đến với ông bà của chúng. Đối thoại giữa người trẻ, các trẻ 
em với ông bà là nền tảng cho xã hội, cho Giáo hội, cho sự 
lành mạnh của cuộc sống. Nơi nào không có đối thoại giữa 
người trẻ và người già thì thiếu một điều gì đó và một thế hệ 
lớn lên mà không có quá khứ, tức là không có cội nguồn.  

Người già phục vụ cộng đoàn  

 Nếu bài học đầu tiên được Chúa Giêsu nêu lên, thì 
bài học thứ hai được trao cho chúng ta bởi một người phụ 
nữ cao tuổi, người đã “trỗi dậy và bắt đầu phục vụ họ.” Ngay 
cả khi là một người cao tuổi, người ta có thể, đúng hơn là, 
phải phục vụ cộng đoàn.  
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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 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 

 Điều đáng mừng là những người lớn tuổi vẫn luôn 
trau dồi trách nhiệm phục vụ, vượt qua cám dỗ thoái lui. 
Chúa không từ chối họ, trái lại Người ban cho họ sức mạnh 
để phục vụ. Và tôi muốn lưu ý rằng các thánh sử không 
nhấn mạnh điểm đặc biệt nào trong câu chuyện: đó là điều 
bình thường của việc đi theo Chúa, điều mà các môn đệ sẽ 
học, trong trọn vẹn ý nghĩa của nó, dọc theo hành trình 
huấn luyện mà họ sẽ theo tại Trường học của Chúa Giêsu.  

Những người cao tuổi mà vẫn tiếp tục sẵn sàng chữa lành, 
an ủi, khẩn cầu cho anh chị em của mình—Dù họ có thể là 
các môn đệ, các đại đội trưởng, hay những người bị tà thần 
quấy nhiễu, những người bị vứt bỏ- có lẽ họ là chứng tá cao 
nhất về sự tinh tuyền của lòng biết ơn này, điều đi kèm với 
đức tin. Nếu những người cao tuổi được đặt vào trung tâm 
của sự quan tâm của tập thể, thay vì bị vứt bỏ và bị gạt ra 
khỏi bối cảnh của những sự kiện đánh dấu đời sống của 
cộng đoàn, thì họ sẽ được khuyến khích thực hiện hành 
động biết ơn đối với Thiên Chúa, Đấng không quên bất cứ 
ai. Lòng biết ơn của những người cao tuổi về những ơn 
nhận được từ Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, như bà 
mẹ vợ của thánh Phêrô dạy chúng ta, khôi phục niềm vui 
chung sống cho cộng đoàn, và mang lại cho đức tin của 
các môn đệ đặc điểm thiết yếu trong mục đích của nó. 

Sự nhạy cảm của người nữ về lòng biết ơn và sự dịu dàng 

 Nhưng chúng ta phải hiểu rõ rằng tinh thần chuyển 

cầu và phục vụ, mà Chúa Giêsu dạy cho tất cả các môn đệ, 
không chỉ là vấn đề dành cho nữ giới: không có giới hạn 
trong lời nói và hành động của Chúa Giêsu. Hành động biết 
ơn vì sự dịu hiền của Thiên Chúa, được diễn tả trong Tin 
Mừng, hoàn toàn không được viết theo cách thế diễn tả 
người đàn ông như là ông chủ và người phụ nữ như là đầy 
tớ. Tuy nhiên, điều này không loại bỏ thực tế rằng các phụ 
nữ có thể dạy cho người nam về lòng biết ơn và sự dịu 
dàng của đức tin, những điều mà người nam cảm thấy khó 
hiểu hơn. Trước khi các tông đồ đến thăm mẹ vợ của thánh 
Phêrô, dọc trên hành trình theo Chúa Giêsu, bà cũng đã chỉ 
đường cho họ. Và sự tế nhị đặc biệt của Chúa Giêsu, 

Đấng đã “cầm tay bà” và “nâng bà dậy”, ngay từ đầu đã 
cho thấy rõ sự nhạy cảm đặc biệt của Chúa đối với những 
người yếu đuối và bệnh tật, điều mà Con Thiên Chúa chắc 
chắn đã học được từ Mẹ của mình.  

Hãy dạy con cháu gần gũi ông bà 

 Xin hãy tìm cách để những người già, các người 
ông người bà gần gũi với con cháu, với lớp trẻ để truyền 
cho họ ký ức cuộc sống, để truyền kinh nghiệm sống, 
truyền sự khôn ngoan của cuộc sống này. Sẽ có nhiều hy 
vọng hơn cho tương lai của xã hội chúng ta theo mức độ 
mà chúng ta kết nối người trẻ và người già. Xin cảm ơn.  
—https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-06/dtc-phanxico-
tiep-kien-chung-cong-doan-kito-huu-nguoi-gia 

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! 


