
   

 

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 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:       7/9 VIGIL 15

TH
 SUNDAY IN OT 

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 Pherô Thắng Nguyễn (L)  

       (Lan Nguyễn) 

  

MON:      7/11 St. Benedict  

   5:00 PM Adoration 

   6:00 PM Anna-Marie (D) 
      (Linh Phạm) 

         

TUE:      7/12  
            7:00 AM Adoration 

             9:00 AM Mr. Son (L) 

        (Mr. Dương Phạm) 

WED:     7/13 St. Henry 

   5:00 PM Adoration  

   6:00 PM Maria Yeu T. Phan (D)  
                (Vincent Vũ) 

 

THURS: 7/14 St. Kateri Tekakwitha 
           7:00 AM Adoration 

            9:00 AM Agnes Burk (D)  
               (Nancy Williamson) 

FRI:     7/15  St. Bonaventure  

 

SAT:     7/16 Our Lady of Mount Carmel 

   9:00 AM Lucia - Bảy Lê 

        (Fr. Henry) 

 

VIGIL   5:00 PM Sally Studley (D)  

        (The Ladies Guild) 

 

SUN:     7/17 16
TH

 SUNDAY IN ORDINARY TIME 

   CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN 

   8:30 AM 70
th

 Wedding Anniversary 
        (Mildred & Steve Suprak)  

        (People of the Parish) 

   6:00 PM Thanksgiving (L) 

        (Hoa Nguyễn) 
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07.10.2022 (Lc 10:25-37) 
15th SUNDAY IN ORDINARY TIME — C 

Do likewise! 
He said, “The one who showed him mercy.” Jesus said to 
him, “Go and do likewise.” (Lc 10:37)  

07.11.2022 (Mt 10:34-11:1) 
Monday 15th Week in OT 

St. Benedict 
Peace of God 

“Do not think that I have come to bring peace to the 
earth; I have not come to bring peace, but a sword.  
(Mt 10:34) 

07.12.2022 (Mt 11:20-24) 
Tuesday 15th Week in OT 

Woes to Unrepentant Cities 
Then he began to reproach the cities in which most of his 
deeds of power had been done, because they did not  
repent. (Mt 11:20) 

07.13.2022 (Mt 11:25-27) 
Wednesday 15th Week in OT 

St. Henry 
Jesus thanks His Father 

“At that time Jesus said, “I thank you, Father, Lord of 
heaven and earth, because you have hidden these things 
from the wise and the intelligent and have revealed them 
to infants.” (Mt 11:25) 
  

07.14.2022 (Mt 11:28-30) 
Thursday 15th Week in OT 

St. Kateri Tekakwitha  
Learn from Jesus 

Take my yoke upon you, and learn from me; for I am  
gentle and humble in heart, and you will find rest for your 
souls. (Mt 11:29) 

07.15.2022 (Mt 12:1-8) 
Friday 15th Week in OT 

St. Bonaventure  
Open the gate of kindness 

At that time Jesus went through the grainfields on the 
sabbath; his disciples were hungry, and they began to 
pluck heads of grain and to eat. When the Pharisees saw 
it, they said to him, “Look, your disciples are doing what 
is not lawful to do on the sabbath.” (Mt 12:1-2) 

 
07.16.2022 (Mt 12:14-21) 

Saturday 15th Week in OT 
Our Lady of Mount Carmel  
Painting a portrait of Jesus 

He will not break a bruised reed; or quench a smoldering 
wick; until he brings justice to victory. (Mt 12:20) 

Ngày 10 Tháng 7, 2022 (Lc 10,25-37) 
CN TUẦN 15 TN — C 
Hãy làm y như vậy! 

Đức Giê-su bảo: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như 
vậy.” (Lc 10,37)  

Ngày 11 Tháng 7, 2022 (Mt 10,34-11,1) 
Thứ hai tuần 15 TN 

Thánh Bê-nê-đi-tô, viện phụ 
Bình an của Chúa 

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; 
Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem 
gươm giáo.” (Mt 10,34)  

Ngày 12 Tháng 7, 2022 (Mt 11,20-24) 
Thứ ba tuần 15 TN 
Đừng bỏ lỡ cơ hội! 

Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng 
kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám 
hối. (Mt 11,20)  

Ngày 13 Tháng 7, 2022 (Mt 11,25-27)  
Thứ tư tuần 15 TN 
Thánh Hen-ri-cô  

Bé mọn trước thiên Chúa 
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì 
Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết 
những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người 
bé mọn.” (Mt 11,25)  

 
Ngày 14 Tháng 7, 2022 (Mt 11,28-30) 

Thứ năm tuần 15 TN 
Thánh Kateri Tekakwitha 

Học với thầy Giê-Su 
“Hãy học với ta vì ta có lòng hiền hậu và khiêm 
nhường.” (Mt 11,29) 

 
Ngày 15 Tháng 7, 2022 (Mt 12,1-8) 

Thứ sáu tuần 15 TN  
Thánh Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ HT  

Mở cổng nhân ái 
Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua đồng lúa; các 
môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Những người 
Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, 
các môn đệ ông làm điều không được phép làm trong 
ngày sa-bát.” (Mt 12,1-2)  
 

Ngày 16 Tháng 7, 2022 (Mt 12,14-21) 
Thứ bảy tuần 15 TN 

Đức Mẹ núi Cát Minh 
Vẽ chân dung đức Giê-Su 

“Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gẫy; tim đèn leo lét, 
chẳng nỡ tắt đi.” (Mt 12,20)  

 
(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 July 3

rd
, 2022 

The second collection for this week is 
MISSIONARY COOPERATIVE PRGM 

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

 
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 DE PAUL 

Thank you for your generosity! 

Weekly Budget      $  2,800 

Offertory     $  3,485 

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 

RIGHT RELATIONSHIPS 

 Our God is about relationships. In the first  
reading, Moses reminds the Israelites that the laws, 

which are already in their hearts, keep them in right  
relationship with the God who loves them so much that 
they always find forgiveness. Centuries later, along 
comes Jesus, whom Paul describes to the Colossians as 

“the image of the invisible God,” the very embodiment of 
this God of love. In his parable about the good  
Samaritan, Jesus explains how the law of love overrules 
the letter of the law. Instead of answering the question 
“Who is my neighbor?” Jesus demonstrates that it is not 
about who is worthy of being loved, but rather loving as 
God loves—about being neighbor, about being the good 
Samaritan. Jesus wants us to continue his work as  
images of this God of love by loving all people, even 
those who seem to be our enemies.   
     Copyright © J. S. Paluch Co. 

MORNING GLORY 
 A morning-glory at my window satisfies me more 
than the metaphysics of books. 
       —Walt Whitman 

REVELATION 
 In the Old Testament, the New Testament lies 
concealed; in the New Testament, the Old Testament 
lies revealed. 
       —St. Augustine 

TREASURES FROM OUR TRADITION 

 On a summer day, with the windows open, we 
may hear the sound of church bells. Bells seem to have 
come into church life in Irish monasteries around the 
seventh century, and spread around the Christian world 
by Irish monks on missionary journeys. By the eighth 
century, bells were standard equipment in even small 
parish churches. An ancient ceremony, once called the 
“baptism of the bells,” recognizes that the church bell 
has a voice to call people to awareness and summon 
them to worship, and even bestows a name on the bell. 

 In a world without clocks or watches, the bell had 
an indispensable role. For calling monks in from the 
fields for prayer, or alerting far‑flung visitors, the bell’s 
voice was enhanced by hoisting it high into a tower. 
Soon it was learned that the sound of several bells 
clanging together in harmony imparted a sense of joy to 
great celebrations, and bell towers prospered, some 
chock full of bells. Different combinations of rings could 
indicate a death, a Mass, a wedding, a fast day, the  
curfew at the end of day, and the Angelus. Before  
electricity, bell-ringing was hard work indeed: the biggest 
bell in the Catholic world, in Cologne, Germany, weighs 
twenty‑seven tons! There’s no substitute for the  
resonant roar of a mighty bell; electric chimes are not 
eligible for blessing! 

          —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, Alice Marold, Kim 
Kellams 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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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 

Phục Hưng Thánh Thể Quốc Gia  

“Ta là bánh hằng sống từ trời 
xuống ” —Gioan 6,51 

Đại hội Thánh Thể lần thứ 25 

năm nay đã khởi đầu cho Giáo 
hội địa phương của chúng ta 
vào Cuộc Phục Hưng Thánh 
Thể Quốc Gia — một phong 
trào tầm cỡ quốc gia kéo dài ba 

năm do các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi để thắp lại ngọn 

lửa đức tin thánh thể và bắt đầu một chương mới của 
việc truyền bá phúc âm hóa dựa trên lòng sùng kính 
thánh thể mới, cuộc sống và phụng vụ.  

Đây sẽ là một nỗ lực kéo dài ba năm, bắt đầu với năm 

một của giáo phận tập trung đặc biệt vào việc cầu 
nguyện, xây dựng ý thức và đào tạo trên toàn giáo phận. 

Năm thứ hai — năm giáo xứ — sẽ là cơ hội để các giáo 
xứ tham gia vào sự Phục hưng sâu sắc hơn thông qua 
các nhóm nhỏ và gia đình.  

Năm thứ ba — năm truyền giáo — sẽ được đánh dấu 
bằng Đại hội Thánh Thể Quốc gia.   

Sứ Mệnh: Đổi mới Giáo hội bằng cách khơi dậy mối quan 
hệ hằng sống với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.  

Tầm Nhìn: Một phong trào của người Công giáo trên 
khắp Hoa Kỳ, được chữa lành, cải đạo, hình thành và hợp 

nhất bằng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong Bí tích 
Thánh Thể và được sai đi trong sứ mệnh “cho sự sống 

của thế giới”.   
—https://archatl.com/revival 

Happy 70
th

 Wedding Anniversary 

(Mildred & Steve Suprak) 

July 20th 1952 at McDuffie County, GA 

 Congratulations on your 

Platinum anniversary. We send 

you all out love on this very  

special day, seventy years of  

giving happiness, love and loyalty 

to each other must not go  

unmarked. Your marriage is a 

blessing and a wonderful  

inspiration. We  wish you many 

more years of love and good 

health together.  

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! 


