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Our time is now 
Let’s grow together 
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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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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 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:       7/2 VIGIL 14

TH
 SUNDAY IN OT 

VIGIL  5:00 PM Denis Burk (L) 

                 (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) 

  

MON:      7/4  

  5:00 PM Adoration 

  6:00 PM Antôn (D)  
      (Mrs. Thơm) 

         

TUE:      7/5 St. Anthony Zaccaria;  

           St. Elizabeth of Portugal 

           7:00 AM Adoration 

           9:00 AM Poor Souls (D) 

      (Mrs. Tú Nguyễn) 

WED:     7/6  

   5:00 PM Adoration  

   6:00 PM Dominic & Maria (D)                                       
       (Mrs. Thơm) 

 

THURS: 7/7 St. Maria Goretti  
          7:00 AM Adoration 

           9:00 AM Giuse (D)                                 
     (Nguyệt Nguyễn) 

FRI:     7/8   

 

SAT:     7/9 St. Augustine Z. Rong and Companions; 

   9:00 AM Giuse & Maria (D) 

        (Lê Phạm) 

 

VIGIL   5:00 PM John Williamson (D)  

        (Nancy Williamson) 

 

SUN:     7/10 15
TH

 SUNDAY IN ORDINARY TIME 

   CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN 

   8:30 AM Jeff Camilli (L) 

       (Camilli Family) 

   6:00 PM Phero Thắng Nguyễn (L)  

       (Lan Nguyễn) 
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07.03.2022 (Lc 10:1-12,17-20) 
14th SUNDAY IN ORDINARY TIME — C 

Apostolic baggage 
“Go on your way. See, I am sending you out like lambs 
into the midst of wolves. Carry no purse, no bag, no  
sandals.” (Lc 10:3)  

 
07.04.2022 (Mt 9:18-26) 

Monday 14th Week in OT 
Dreaming heart 

Jesus turned, and seeing her he said, “Take heart, 
daughter; your faith has made you well.” And instantly the 
woman was made well. (Mt 9:22) 

07.05.2022 (Mt 9:32-38) 
Tuesday 14th Week in OT 

St. Anthony Zaccaria and St. Elizabeth of Portugal  
On the road like God 

“Then Jesus went about all the cities and villages, teaching 
in their synagogues, and proclaiming the good news of the 
kingdom, and curing every disease and every sickness” 
(Mt 9:35) 

07.06.2022 (Mt 10:1-7) 
Wednesday 14th Week in OT 

St. Maria Goretti 
All to proclaim the good news 

“As you go, proclaim the good news, ‘The kingdom of 
heaven has come near.’ (Mt 10:7) 
  

07.07.2022 (Mt 10:7-15) 
Thursday 14th Week in OT 

Solidarity following God’s example 
 You received without payment; give without  
payment. Take no gold, or silver, or copper in your belts  
(Mt 10:8-9) 

 
07.08.2022 (Mt 10:16-23) 
Friday 14th Week in OT 
I am with you everyday 

When they hand you over, do not worry about how you 
are to speak or what you are to say; for what you are to 
say will be given to you at that time (Mt 10:19) 

 
07.09.2022 (Mt 10:24-33) 

Saturday 14th Week in OT 
St. Augustine Zhao Rong and Companions 

"Do not be afraid!" and “Be afraid!” 
Do not fear those who kill the body but cannot kill the 
soul; rather fear him who can destroy both soul and body 
in hell. (Mt 10:28) 

Ngày 3 Tháng 7, 2022 (Lc 10,1-12.17-20) 
CN TUẦN 14 TN — C 
Hành trang tông đồ 

Đức Giê-su nói: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em 
như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi 
tiền, bao bị, giày dép.” (Lc 10,3)  

 
Ngày 4 Tháng 7, 2022 (Mt 9,18-26) 

Thứ hai tuần 14 TN 
Quả tim mộng mơ 

Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, 
lòng tin của con đã cứu chữa con.” (Mt 9,22)  

 
Ngày 5 Tháng 7, 2022 (Mt 9,32-38) 

Thứ ba tuần 14 TN 
Thánh Antôn Giacaria và Thánh Elizabeth 

Lên đường như Chúa 
Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy 
trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và 
chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 9,35)  

 
Ngày 6 Tháng 7, 2022 (Mt 10,1-7)  

Thứ tư tuần 14 TN 
Thánh Maria Goretti 

Tất cả để loan báo tin mừng 
“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Thiên Chúa đã 
đến gần.” (Mt 10,7)  

 
Ngày 7 Tháng 7, 2022 (Mt 10,7-15) 

Thứ năm tuần 14 TN 
Đem tin mừng biếu không 

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không 
như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt 
lưng.” (Mt 10,8-9)  

 
Ngày 8 Tháng 7, 2022 (Mt 10,16-23) 

Thứ sáu tuần 14 TN  
Thầy ở cùng anh em mọi ngày 

“Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói 
làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ 
cho anh em biết phải nói gì.” (Mt 10,19)  
 

Ngày 9 Tháng 7, 2022 (Mt 10,24-33) 
Thứ bảy tuần 14 TN 

Thánh Âu-tinh Dao Rong, linh mục và các bạn tử đạo 
“Đừng sợ!” và “Hãy sợ!” 

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết 
được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu 
diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,28)  

 
(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 26

th
, 2022 

The second collection for this week is 
BUILDING FUND 

The counters for this week are:  
Nancy Williamson, William King, Cathy Staley. 

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 
MISSIONARY COPERATIVE PRGM 
Thank you for your generosity! 

Weekly Budget      $  2,800 

Offertory     $  2,449 

Peters Pence $     323 

Building Fund — June $  7,817 

PARISH MINISTRIES 
* Parish Council meeting this Thursday July 7th at 6 PM.  
The list of ministries and contact information is  
available in the Narthex of the Church and published on 
our church website: www.stmarystoccoa.org 

GOOD NEWS IS ON THE WAY 

 This week, in the midst of summer, the scriptures 
greet us with joy, peace, mercy, and more peace! Sounds 

a little like Advent, doesn’t it? We often associate the 
prophet Isaiah with that preparatory season, and our first 
reading rings with such words as exult, comfort, and  
rejoice. The Israelites had reason to rejoice, for they had 

returned, come home, to a rebuilt Jerusalem from their 
exile in Babylon. In the Gospel, the seventy-two disciples 
who were sent out have their own “homecoming,”  
returning to Jesus from spreading the Good News of the 
Kingdom and preparing people for the “advent” of Jesus 
into their cities and towns on his long road to Jerusalem. 
Like the exiles in Isaiah, the disciples return rejoicing. 
The Good News, the Kingdom of God, is coming, even in 
summer. As today’s psalm reminds us, “Shout joyfully to 
God, all the earth!”   
     Copyright © J. S. Paluch Co. 

FREEDOM 
 Those who deny freedom to others deserve it not for 
themselves. 
—Abraham Lincoln 
 
WISDOM 
 Wisdom has been defined as knowing the difference 
between pulling your weight and throwing it around. 
—Anonymous  

TREASURES FROM OUR TRADITION 

 It’s high summer now, school is out, the pace of 
work slows, and some people drift away. There are visi-
tors in the churches every summer, and familiar faces 
are “among the missing.” Some find the summer’s call 
more appealing than the summons of the church bells. 
Many, however, would not dream of missing a Sunday, 
and so they make their way to Mass in unfamiliar places, 
watching the locals for clues as to when to sit or stand, 
where the Communion stations are. In answering the 
call, they keep the “sabbatical” rhythm of the Christian 
life: every seventh day, the Body of Christ assembles for 
worship. 

 For centuries, there was no obligation to Sunday 
Mass in the sense of a written law, but Christians have 
always yearned to be together on Sunday. In the city of 
Abitina, during a persecution by the Emperor Diocletian, 
a group of Christians were urged to stop worshiping  
together on Sundays. They responded, “Then take our 
lives, for without the Sunday we cannot live.” By a  
curious coincidence, the appointed readings today  
center us on thoughts of peace. On our Independence 
Day, the experience of worship situates us in community, 
and evokes a commitment from us to be advocates of 
peace in all aspects of our society’s life. 

          —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: Interreligious dialogue  

'a providential sign of our times' 

In greetings intended for the International Jewish  
Committee on Interreligious Consultations, Pope Francis 
emphasizes the importance of Christians and Jews  
encountering one another and working together to  
counter negative trends in western society.   
 

“Interreligious dialogue is a sign of the times,” Pope  
Francis says, adding that he considers it “a providential 
sign, in the sense that God Himself, in His wise plan, has 
inspired, in religious leaders and in many others, the  
desire to encounter and come to know one another in a 
way respectful of religious differences.”  

Called to bear witness together 

The Pope’s remarks come in a text prepared for his  
meeting with the International Jewish Committee on  

Interreligious Consultations. The Holy Father was unable 
to deliver his greetings in person, as worsening pain in 
his knee forced the cancellation of the audience. 

His printed remarks were formally conveyed to the  

Committee by Cardinal Kurt Koch in the Pope's name. 

“It is critical," says Pope Francis, "that Jews and  
Christians encounter one another more frequently and 

work together in an effort to counter certain negative 
trends found in our western societies,” noting that Jews 
and Christians “are called to bear witness together to the 
God of mercy and justice, who loves and cares for all 

persons.” 

Violence and hatred incompatible with faith 

The Pope also affirmed, “Our religious traditions bid us 
address disagreements, differences and conflicts not in 
a confrontational way, but without prejudice, with  
peaceful intentions and with the aim of finding areas of 
agreement acceptable to all.” 

He insists that hatred and violence “are incompatible 
with our faith” in a merciful and gracious God, and  
renewed once again the Church’s commitment “to  
oppose every form of antisemitism.” 

Interreligious dialogue, the Pope says in conclusion, “is a 
privileged path to the growth of fraternity and peace in 
our world,” which can help combat extremism, including 

religious extremism. He called for prayer “that the Lord 
will continue to guide us on this path of dialogue and  
fraternity.” 

 

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

ĐTC Phanxicô: Đối thoại liên tôn 'một 

dấu hiệu quan trọng của thời đại chúng ta' 

Trong lời chào mừng dành cho Ủy ban Quốc tế của Do 
Thái về Tham vấn Liên tôn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc các Kitô hữu và người Do Thái 
gặp gỡ nhau và cùng nhau làm chứng cho Thiên Chúa, 

chống lại các xu hướng tiêu cực trong xã hội Tây 
phương.  

Đức Thánh Cha đã lên chương trình gặp gỡ Ủy ban 

Quốc tế của Do Thái về Tham vấn Liên tôn vào sáng 
30/6/2022, nhưng vì đau đầu gối nên ngài phải huỷ buổi 
tiếp kiến. Bài chia sẻ của Đức Thánh Cha đã được Đức 
Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, 
trao cho các thành viên của Uỷ ban.  

Đối thoại - dấu hiệu của sự quan phòng 

Theo Đức Thánh Cha, "đối thoại giữa các tôn giáo là một 
dấu hiệu của thời đại" và đó là "một dấu hiệu của sự 
quan phòng, theo nghĩa là chính Thiên Chúa, trong kế 
hoạch khôn ngoan của Người, đã gợi lên trong lòng các 
nhà lãnh đạo tôn giáo và nhiều người khác ước muốn 
gặp gỡ và hiểu biết nhau theo cách tôn trọng sự khác 
biệt tôn giáo." 

Làm chứng cho Thiên Chúa của lòng thương xót và công 
lý 

Ngài lưu ý rằng người Do Thái và Kitô hữu "được kêu gọi 
cùng nhau làm chứng cho Thiên Chúa của lòng thương 
xót và công lý, Đấng yêu thương và chăm sóc tất cả mọi 
người." 

Đức Thánh Cha cũng khẳng định, "Truyền thống tôn 

giáo của chúng ta yêu cầu chúng ta giải quyết những bất 

đồng, khác biệt và xung đột không theo cách đối đầu, 

nhưng theo cách không thành kiến, với ý hướng hòa bình 
và với mục đích tìm kiếm các lĩnh vực thỏa thuận được 
tất cả mọi người chấp nhận." Ngài nói thêm rằng hận thù 
và bạo lực "không phù hợp với đức tin của chúng ta" vào 
một Thiên Chúa thương xót và nhân từ, đồng thời tái lập 
lại cam kết của Giáo hội "chống lại mọi hình thức chống 
chủ nghĩa bài Do Thái." 

Đối thoại và tình huynh đệ 

Đức Thánh Cha kết luận rằng đối thoại liên tôn "là một 

con đường đặc biệt để phát triển tình huynh đệ và hòa 
bình trong thế giới của chúng ta," điều có thể giúp chống 
lại chủ nghĩa cực đoan, bao gồm cả chủ nghĩa cực đoan 
tôn giáo. Ngài kêu gọi cầu nguyện để "Chúa sẽ tiếp tục 
hướng dẫn chúng ta trên con đường đối thoại và tình 
huynh đệ này." 

 
—https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-07 
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Archbishop Hartmayer offers statement  

following Dobbs ruling 

ATLANTA—Archbishop Gregory J. Hartmayer, OFM 
Conv., released the following statement regarding June 

24th Supreme Court decision in Dobbs v. Jackson  
Women’s Health Organization: 

“We rejoice today that the Supreme Court ruling in Dobbs 
vs. Jackson Women’s Health will uphold some  
protection for unborn babies, their vulnerable mothers 
and fathers and the communities where abortion tears 
families apart, however, there is still work to be done. I 
applaud today’s ruling and urge further action to promote 
pro-life causes. 

No matter how the court ruled today, we will never stop 
working to protect women and their babies. Whether or 
not abortion is legal, we want women to know that we 
are here to support you, to accompany you and to love 
you and your babies. This support goes beyond the  
sidewalk outside the clinic. It goes beyond the delivery 
room and it goes beyond those first days after a baby is 
born. 

The Archdiocese of Atlanta has a number of programs to 
support pregnant and parenting families. If you need 
help, we hope you will contact one of these groups. 

As we now face months of uncertainty and confusion 
over how the court’s decision will be applied, we ask all 
people to pray and act in a way that will build a greater 
respect for life. While politicians and judges wrestle with 
words, benchmarks and legal challenges, let us redouble 

our efforts to help pregnant women, expectant fathers 
and families so that they can choose life and thrive. 

Laws alone cannot establish a culture of life in our  
nation. Catholics and people of goodwill must dedicate 
ourselves to this work. All human life is sacred. No civil 
law can counter this truth. 

We also ask you to respond with love and in peace to 
those who wish to debate. There has been so much  
violence in this country in the last few months. We  

cannot counter violence with violence. If we are a pro-life 
people, this should show in how we act in all situations, 
including ones we are passionate about. 

We urge you to contact your state representatives and 
ask for laws that protect babies and their mothers, to  
support pro-life and parenting ministries with your time, 
talent and treasure and to dedicate yourselves to prayer 
for mothers and babies in crisis.” 

 
—https://georgiabulletin.org/news/2022/06/archbishop-hartmayer-
offers-statement-following-dobbs-ruling 

Đức Tổng Giám mục Hartmayer đưa ra tuyên bố 

sau phán quyết của Dobbs 

ATLANTA — Đức Tổng Giám mục Gregory J. Hartmayer, 

OFM Conv., Đã đưa ra tuyên bố liên quan đến quyết định 

của Tòa án Tối cao ngày 24 tháng 6 vừa qua trong vụ kiện 

giữa hai Tổ chức Y tế Phụ nữ Jackson và Dobbs :  

 “Hôm nay chúng tôi vui mừng vì phán quyết của 

Tòa án Tối cao trong vụ Dobbs Women’s Health kiện 

Jackson Women’s Health sẽ đề cao một số biện pháp bảo 

vệ cho thai nhi, những người cha và người mẹ dễ bị tổn 

thương của chúng và cộng đồng nơi phá thai khiến các gia 

đình tan nát, tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi 

hoan nghênh phán quyết hôm nay và kêu gọi hành động 

manh mẽ hơn nữa để thúc đẩy các hoạt động vì sự sống. 

 Cho dù ngày hôm nay tòa án có phán quyết như thế 

nào, chúng tôi cũng sẽ không ngừng nỗ lực để bảo vệ phụ 

nữ và trẻ sơ sinh còn trong bụng mẹ. Cho dù phá thai có 

hợp pháp hay không, chúng tôi muốn phụ nữ biết rằng 

chúng tôi ở đây để hỗ trợ, đồng hành, và yêu thương họ và 

thai nhi của họ. Việc hỗ trợ này vượt ra ngoài vỉa hè bên 

ngoài phòng khám. Nó vượt ra khỏi phòng sinh và nó vượt 

xa những ngày đầu tiên sau khi một đứa trẻ được sinh ra. 

 Tổng Giáo phận Atlanta có một số chương trình hỗ 

trợ các  phụ nữ mang thai và gia đình nuôi dạy con cái. Nếu 

quí vị cần giúp đỡ, xin liên hệ với một trong những nhóm 

này. 

 Hiện chúng ta đang đối mặt với trời gian dài trong 

sự thiếu quyết đoán và khó khăn về cách áp dụng quyết 

định của tòa án, chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người hãy cầu 

nguyện và hành động theo cách sẽ xây dựng sự tôn trọng 

hơn đối với cuộc sống. Trong khi các chính trị gia và thẩm 

phán vật lộn với các từ ngữ, tiêu chuẩn và thách thức pháp 

lý, chúng ta hãy nhân đôi nỗ lực giúp đỡ những phụ nữ 

mang thai, những ông bố tương lai và gia đình để họ có thể 

lựa chọn cuộc sống và phát triển.  

 Chỉ riêng luật pháp thì không thể thiết lập một nền 

văn hóa cuộc sống ở đất nước chúng ta. Người Công giáo 

và những người có thiện chí phải cống hiến hết mình cho 

công việc này. Tất cả cuộc sống của con người là thiêng 

liêng. Không có luật dân sự nào có thể chống lại sự thật 

này. 

 Chúng tôi cũng yêu cầu mọi người đáp lại bằng tình 

yêu thương và hòa bình cho những người muốn tranh luận. 

Đã có rất nhiều bạo lực ở quốc gia này trong vài tháng qua. 

Chúng ta không thể chống lại bạo lực bằng bạo lực. Nếu 

chúng ta là một người ủng hộ cuộc sống, điều này sẽ thể 

hiện ở cách chúng ta hành động trong mọi tình huống, kể 

cả những tình huống mà chúng ta đam mê.  

 Chúng tôi khuyến khích tất cả hãy liên hệ với đại 

diện tiểu bang của mình và yêu cầu luật bảo vệ trẻ sơ sinh 

và người mẹ, để ủng hộ các chương trình bảo vệ cuộc 

sống và nuôi dạy con cái bằng thời gian, tài năng và kho 

báu của mình và để hiến mình cầu nguyện cho các bà mẹ 

và trẻ sơ sinh trong cơn khủng hoảng. " 
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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 

National Eucharistic Revival 

“I am the living bread that 

came down from heaven”  
—John 6:51 

This year’s 25th Eucharistic 
Congress launched our local 

Church into the National  
Eucharistic Revival—a three 
year national movement called 

by the bishops of the United States to rekindle the fire of 
our eucharistic faith and to begin a new chapter of  
evangelization grounded in renewed eucharistic  
devotion, life and service. 

 This will be a three-year effort, starting with a diocesan 
year to focus especially on prayer, building awareness, 
and formation across the archdiocese. The second 
year—the parish year—will be an opportunity for parishes 
to engage the Revival more deeply through small groups 
and families. 

The third year—the year of mission or sending—will be 
marked by a National Eucharistic Congress. 

Mission: To renew the Church by enkindling a living  
relationship with the Lord Jesus Christ in the Holy  
Eucharist. 

Vision: A movement of Catholics across the United 

States, healed, converted, formed, and unified by an  
encounter with Jesus in the Eucharist and sent out in 

mission “for the life of the world.” 

—https://archatl.com/revival 

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! 


