
   

 

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 (English) 

                 12 PM (Tiếng Việt) 

Tues, Thurs, Sat: 9 AM 

Monday; Wednesday: 6PM 

1st Friday Only: 6PM 

DIVINE OFFICE 
 

Tuesday, Thursday, & Saturday 
7:00AM—8:45AM  

Monday; Wednesday; 1st Friday 
4PM-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 

FaceBook: stmarystoccoa 

St Mary 
Catholic Church 
************************************ 

Our time is now 
Let’s grow together 

231 Rothell Rd Ext. Toccoa Ga 30577 
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PRAYER OF THE WEEK 

Almighty ever-living God, grant that we may always 
conform our will to yours and serve your majesty in sin-
cerity of heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, 
who lives and reigns with you  in the unity of the Holy 
Spirit, God, for ever and ever. 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho 
chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại, để 
chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu 
xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là 
Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa 
đến muôn thuở muôn đời. 

Reflection question: 
When do I resist conforming my will to God’s? 

 
Collect text from the English translation of The Roman Missal, © 2010, International Commis-

sion on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved. 
Copyright © J. S. Paluch Company, Inc. 

 INTENTIONS OF WEEKLY MASS 
OCTOBER 09-15-2022 

———————————————————————— 

SAT:  29th SUNDAY IN ORDINARY TIME 
          CHÚA NHẬT 29THƯỜNG NIÊN 

 5:00 PM:  Sally Studley (D) 
  Bob & Pat Defenbaugh 

SUN: Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time  

 8:30 AM:  Leaders in Parish  
  By Father Henry 

 12:00 PM:  Giuse Thi Trần (L) 

   Lili & Alec Trần 

MON: St. Ignatius of Antioch; National Boss’s Day    
  Parents (L) 

   Lili & Alec Trần 

TUE: St. Luke               Thanksgiving (L) 

   Ngon & Nhan Nguyen 

WED: Ss. John de Brébeuf, Isaac Jogues and   
           Companions 
   Parents (D) 
           Lili & Alec Trần 

THUR:  St. Paul of the Cross    
   Joachim-Tường Phạm (L) 
   By Fr. Henry Phạm 

FRI:      

    
SAT:  St. John Paul II; Blessed Virgin Mary  

 9:00 AM: Linh Hon Agustino (D) 
   Anh-Nguyet Nguyen 

   
 5:00 PM:  Teresita Gamao (D) 
   Ayen Camilli 

SUN:  30th SUNDAY IN ORDINARY TIME  
           CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN 

 8:30 AM:    Thu Ngoc Tran (D) 
   Lili & Alec Tran 

 12:00 PM:   Mr. Ngon, Mrs. Nhan’Family (L) 
   Ngon & Nhan Nguyen 

Pope Francis’ 
prayer  intention 

for  October 

A Church Open 
 to Everyone  

 
We pray for the 
Church; ever faithful to, and courageous in preaching 
the Gospel, may the Church be a community of 
solidarity, fraternity and welcome, always living in an 
atmosphere of synodality.  

Cầu cho Giáo hội  biết rộng mở cho tất cả mọi người. 

Chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội; luôn trung 
thành và can đảm rao giảng Tin Mừng, xin cho Giáo Hội 
luôn là một cộng đoàn yêu thương huynh đệ và mãi 
thăng tiến trong tình yêu hiệp thông. 

 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Eph 2:1-10; Ps 100:1b-5; Lk 12:13-21 

Tuesday: 2 Tm 4:10-17b; Ps 145:10-13, 17-18; Lk 10:1-9 

Wednesday: Eph 3:2-12; Is 12:2-3, 4bcd-6; Lk 12:39-48 

Thursday: Eph 3:14-21; Ps 33:1-2, 4-5, 11-12, 18-19; Lk 12:49-53 

Friday: Eph 4:1-6; Ps 24:1-4ab, 5-6; Lk 12:54-59 

Saturday: Eph 4:7-16; Ps 122:1-5; Lk 13:1-9 

Sunday: Sir 35:12-14, 16-18; Ps 34:2-3, 17-19, 23;  

 2 Tm 4:6-8, 16-18; Lk 18:9-14 

NO PEW POTATOES 
Catholicism is not a spectator sport. 

—Anonymous 

 HAPPY ARE THEY 
Happy are they who grieve not for what  

they have not, but give thanks for what they do have. 
—Anonymous  

NOTES FOR MASS INTENSION 

If you would like to request a Mass’s intention, please 
mail it to the office two weeks prior to the designated date. 
You can also place a Mass request in the offertory basket at  
least one week prior to the date.  (In case of urgent, please 
meet with Mrs. Christa during the office ours. Thank you.  

MỘT VÀI LƯU Ý VỀ VIỆC XIN LỄ 

Để tiện cho việc sắp xếp các ý Lễ trong tuần, xin mọi 
người xin để ý xin Lễ trước 2 tuần hoặc ít nhất nhất là một 
tuần. Trừ những trường hợp ngoại lệ. 
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PERSISTENCE 
Exodus recounts the journey of the Israelites out of 

slavery in Egypt to the land promised to their ancestors. 
It was not an easy journey. In today’s reading, they are 
attacked by Amalek and his soldiers, members of one 
of the peoples who live in the land through which the 
Israelites are traveling. Moses was on the hilltop with 
his arms raised to invoke the Lord’s assistance in the 
battle below, a powerful illustration of the Lord’s favor 
upon Israel. If the soldiers were to lift up their eyes to 
that hill (see Psalm 121:1), they would be reassured by 
Moses’s presence and posture. Paul urges the Thessa-
lonians to persist in proclaiming the gospel, and Jesus 
likewise commends the widow for her persistence in 
pursuit of the justice due her. Whether they preach or 
pray, the followers of Jesus need persistence through  
periods of difficulty.   (Copyright © J. S. Paluch Co.) 

 

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time 

TREASURES FROM OUR TRADITION  

Although the hours of daylight are rapidly dwindling, 

many people would say that these October days bring the 

year’s most splendid weather. Americans are riders and jog-

gers, not strollers, and so the pleasures of the season are 

often lost on us. This is not the case with many Jewish peo-

ple, who observe an ancient rule in walking to synagogue on 

the Sabbath. On city streets and suburban sidewalks in 

many cities, we may notice around sunset the nicely 

dressed families walking and chatting on Friday afternoon. 

After a short prayer at dusk, the families stroll home again 

for a relaxing and festive meal. They return to synagogue in 

the morning, and then spend an afternoon in family leisure 

until three stars appear in the night sky and Sabbath ends. 

Catholics, on the other hand, pile into the car and drive 

even a short distance to Mass; some even divide the family 

to participate at different hours. For Jews, the leisurely walk 

marks a dividing line between hectic life commitments and 

a day of abundant joy and enrichment. Before we became 

an automobile culture, Catholics embraced a similar pace, 

and in most places walked to church. These lovely days of 

fall invite us to tap into an old and life-giving tradition. If 

you live within a mile of your church, walk next week. If you 

must drive, park at a good distance and walk the rest of the 

way. Talk about your life, greet strangers, notice the crunch 

of leaves under your shoes. You may be surprised at how 

different Sunday Mass feels when it is framed by leisure! 

—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

HÃY KIÊN TRÌ  
Sách Xuất Hành kể lại cuộc hành trình của dân Israel 

thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập để đến miền đất đã hứa 
với tổ tiên của họ. Đó không phải là một cuộc hành trình 
dễ dàng. Trong bài đọc hôm nay, họ bị tấn công bởi Am-
alek và quân đội của ông, những người này đang sống 
trên vùng đất mà dân Israel đi qua. Môi-se ở trên đỉnh 
đồi với cánh tay giơ lên để kêu gọi sự trợ giúp của 
Chúa trong trận chiến bên dưới, một bang chứng cụ thể 
và  mạnh mẽ về sự ưu ái của Chúa đối với dân Israel. 
Nếu các binh sĩ ngước mắt lên ngọn đồi đó (xin xem 
thêm 121: 1), họ sẽ yên tâm trước sự hiện diện và tư thế 
của Môi-se. Còn Thánh Phao-lô kêu gọi người Tê-sa-lô-
ni-ca kiên trì rao truyền phúc âm và Chúa Giê-su cũng 
khen người góa phụ vì bà đã kiên trì theo đuổi công lý. 
Dù rao giảng hay cầu nguyện, những người theo Chúa 
Giê-su cần phải kiên trì vượt qua những giai đoạn khó 
khăn.                        

Chúa Nhật 29 Thường Niên  
KHO TÀNG CỦA TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI. 

Mặc dù số giờ của ánh sáng ban ngày đang giảm đi nhanh 
chóng, nhưng nhiều người vẫn cho rằng những ngày tháng 
10 này có thời tiết đẹp nhất trong năm. Người Mỹ là những 
tay đua và chạy bộ, không phải người đi bộ dạo phố, vì thế 
chúng ta thường để vuột mất những niềm vui của mùa có 
thời tiết tuyệt vời này.  Đây không phải là trường hợp của 
nhiều người Do Thái, họ tuân theo một quy tắc cổ xưa khi đi 
bộ đến Hội đường vào ngày Sa-bát. Trên đường phố và vỉa 
hè ngoại ô ở nhiều thành phố vào lúc hoàng hôn, chúng ta có 
thể thấy các gia đình ăn mặc đẹp đi dạo và trò chuyện vào 
chiều thứ Sáu. Sau một buổi cầu nguyện ngắn vào lúc chạng 
vạng, các gia đình lại cùng nhau đi bách bộ về nhà để thưởng 
thức một bữa ăn mừng lễ và thư giãn. Sáng hôm sau, họ trở 
lại hội đường và cùng gia đình thư giãn từ sau bữa trưa đến 
khi có ba ngôi sao xuất hiện trên bầu trời đêm và ngày Sa-bát 
kết thúc. Mặt khác, người Công giáo lại thường ngồi nhồi 
nhét trong một chiếc xe để đến dự Thánh lễ cho dù quãng 
đường rất ngắn; một số gia đình thậm chí còn chia nhau ra 
để tham dự thánh lễ vào các giờ khác nhau.  

Đối với người Do Thái, thú vui đi tản bộ là sự đánh dấu 
lằn ranh giữa những bận rộn tất bật với những bổn phận 
hàng ngày với một ngày của niềm vui thư giãn và nạp thêm 
năng lượng. Trước khi chúng ta trở thành một nền văn hóa ô 
tô, người Công giáo từng tuân giữ một nếp sinh hoạt tương 
tự là ở hầu hết các nơi, mọi người đều đi bộ đến nhà thờ. 
Những ngày đáng yêu của mùa thu này mời gọi chúng ta trở 
lại với một truyền thống lâu đời và đầy sức sống. Nếu bạn 
sống trong vòng một dặm từ nhà thờ của bạn, hãy đi bộ vào 
tuần tới. Nếu bạn phải lái xe, hãy đỗ xe ở một khoảng cách 
tốt và đi bộ hết đoạn đường còn lại. Chia sẻ về cuộc sống của 
bạn, chào hỏi những người lạ, và nhận ra tiếng vỡ vụn của 
những chiếc lá khô dưới đôi giày của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên 
khi cảm nhận sự khác biệt của Thánh lễ Chúa nhật khi nó 
được diễn ra trong sự thanh thản vui tươi.  
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Benefits of the Rosary—15 Promises of the Rosary  Given to St. Dominic and Blessed Alan de la Roche 

1. Whoever shall faithfully serve me by the recitation of the Rosary, shall receive powerful graces. 
2. I promise my special protection and the greatest graces to all those who shall recite the Rosary. 
3. The Rosary shall be a powerful armor against hell, it will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies 
4. It will cause virtue and good works to flourish; it will obtain for souls the abundant mercy of God; it will  
withdraw the hearts of people from the love of the world and its vanities, and will lift them to the desire of  
eternal things. Oh, that souls would sanctify themselves by this means. 
5. The soul which recommends itself to me by the recitation of the Rosary, shall not perish. 
6. Whoever shall recite the Rosary devoutly, applying Himself to the consideration of its Sacred Mysteries shall 
never be conquered by misfortune. God will not chastise Him in His justice, he shall not perish by an unprovided 
death; if he be just, he shall remain in the grace of God, and become worthy of eternal life. 
7. Whoever shall have a true devotion for the Rosary shall not die without the Sacraments of the Church. 
8. Those who are faithful to recite the Rosary shall have during their life and at their death the light of God and 
the plentitude of His graces; at the moment of death they shall participate in the merits of the Saints in Paradise.  
9. I shall deliver from purgatory those who have been devoted to the Rosary. 
10. The faithful children of the Rosary shall merit a high degree of glory in Heaven. 
11. You shall obtain all you ask of me by the recitation of the Rosary. 
12. All those who propagate the Holy Rosary shall be aided by me in their necessities. 
13. I have obtained from my Divine Son that all the advocates of the Rosary shall have for intercessors the entire celestial court during their 
life and at the hour of death 
14. All who recite the Rosary are my children, and brothers and sisters of my only Son, Jesus Christ. 
15. Devotion of my Rosary is a great sign of predestination. 
 

 
1. Ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh Mân Côi, sẽ nhận được những ân sủng dồi dào.  
2. Mẹ hứa sẽ bảo vệ cách đặc biệt và ban những ân huệ lớn lao cho tất cả những ai đọc kinh Mân Côi.  
3. Kinh Mân Côi sẽ là một áo giáp mạnh mẽ chống lại hỏa ngục. Kinh Mân Côi tiêu diệt thói hư tật xấu, giải thoát khỏi tội lỗi, và phá tan các 
lạc thuyết. 
4. Kinh Mân Côi sẽ làm cho các việc lành phúc đức sinh hoa kết quả; Kinh Mân Côi mang lại cho các linh hồn dồi dào tình thương hải hà của 
Thiên Chúa nhất; Kinh Mân Côi sẽ đổ tràn tình yêu của Thiên Chúa vào trong trái tim con người thay cho lòng quyến luyến thế gian và sự hư 
không của nó; đồng thời nâng tâm hồn họ khao khát những của cải trên trời. Quả thật, Kinh Mân Côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn 
tuyệt vời biết bao. 
5. Linh hồn tín thác vào mẹ qua việc đọc kinh Mân Côi sẽ không bị hư mất.  
6. Bất cứ ai đọc kinh Mân Côi một cách thành kính và áp dụng các Mầu Nhiệm Thánh vào chính đời sống mình sẽ không bao giờ bị đè bẹp 
bởi những bất hạnh. Họ sẽ không bị Thiên Chúa trừng phạt trong sự công thẳng của Ngài. Họ sẽ không bị chết bất đắc kỳ tử nhưng được ơn 
hoán cải; nếu họ sống công chính họ sẽ được ở lại trong ân sủng của Thiên Chúa và trở nên xứng đáng với sự sống đời đời.   
7. Ai có lòng sùng kính Kinh Mân Côi sẽ không phải chết trước khi được lãnh nhận các Bí tích của Hội thánh.  
8. Những ai trung thành đọc kinh Mân Côi sẽ có được ánh sáng của Thiên Chúa hướng dẫn và nhận được các ân sủng của Người trong suốt 
cuộc đời và giờ chết. Khi chết, họ sẽ được dự phần vào công nghiệp của các Thánh trên Thiên đàng.   
9. Mẹ sẽ giải thoát những ai đã hết lòng sùng kính Kinh Mân Côi khỏi lửa luyện ngục.  
10. Các con cái trung thành của Kinh Mân Côi sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên Thiên Đàng.   
11. Các con sẽ nhận được tất cả những gì các con kêu xin Mẹ  bằng cách đọc kinh Mân Côi.  
12. Tất cả những ai truyền bá Kinh Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong những khi cần thiết.  
13. Mẹ đã xin Con Chí Thánh của Mẹ rằng tất cả những người sùng kính Kinh Mân Côi sẽ được người cầu bầu trước toàn thể tòa thiên đàng 
trong suốt cuộc đời của họ và trong giờ chết.  
14. Những ai trung thành đọc Kinh Mân Côi đều là con cái dấu yêu của Mẹ và là anh chị em của Chúa Giêsu Kitô.  

15. Việc yêu mến và trung thành lần hạt Mân Côi là một dấu chỉ chắc chắn cho phần rỗi linh hồn. 

Offertory/Contribution 
Weekend of October 9th,2022  

The counters for this week are:  
Jerry Bronikowski, Flora Butler and Jack Marcinick 

Next weekend collection is for  
Chr. Latin America/Central/Eastern Europe/World Mission   

If you would like to volunteer for this ministry, contact Nancy  
Williamson for training via Christa in the office. 706-886-2819. 

Thank you for your generosity! 

Weekly Budget      $ 2,800.00  

Offertory     $ 1,907.47  

Building Campaign $ 3,176.78  

Donations from Raffle     $ 279.00  

CAPITAL CAMPAIGN PLEDGES 

Please remember to keep up with your Capi-
tal 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) 
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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, Lucca Fio-
rillo, Yvonne Dessauer, Melissa Grigg, James Meyn , Dan Dwyer, 
Calvin Isbell, Jerry Powell, Alice Marold, Kim Kellams, Danny 
Carter, Joachim Phạm Tường, Davis Trương HD, Chip O’Neil, Tim-
othy McGlone, Robert McGlone, Laura Meyh, Michael Weiss, 
Karen Poole, Christen Cook, Karen Poole, Lindsey McDonald, Hel-
en Biester, and for all others not mentioned here.  

If you want to submit an individual for Prayer  Intentions, 
please contact Christa (706) 886-2819. 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. 

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 

The Knights of Columbus is a world-
wide 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 infor-
mation 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  

Knights of Columbus 
Joseph M. Malik—Council 9975 

 

 

 

 
PARISH SCHOOL OF RELIGION  

Confirmation Sat: 6:00 PM—8:30 PM  

Grades PK-9 Sun:  9:30 AM—11:30 AM 

 Class Date 

PSR Oct 16 

PSR Oct 23 

PSR Oct 30 

Confirmation Oct 22 

THE MASS 101—LITURGY AND LIFE 
Sunday, October 23rd  at 10:00am 

 

Full Paticippation  

will change everything 

Deacon Greg Ollick M.A 

PARISH MINISTRIES 

•  Please check parish’s website for detail information 
for each role in the Committee/Subcommittee and 
take part in our  family church! 

•  The list of ministries and contact information is 
available in the Narthex of the Church and published 
on our church   
website: www.stmarystoccoa.org/parish-council 

Less than 25% of American Catholics attend Mass 
every Sunday.  Many people just show up and go 
through the motions.  If you don’t really understand the 
Liturgy of the Mass, you can’t fully participate.  Join me 
at 10:00am on Sunday, October 23rd and learn how to 
fully participate in every aspect of the Mass, because full 
participation in the Mass will put you in full communion 
with God and your brothers and sisters in Christ.  This is 
what can make all the difference. 
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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 

Saint Vincent de Paul Society 

Saint Mary Toccoa 

Conference 

 

Help Telephone # 

BIRTHDAY/ANNIVERSARY 

If you would like to have your birth-
day and/or  anniversary announced 
on WNEG radio/Connie Gaines, 
please use the sign up sheet is in 
the narthex. Questions? Contact 
Gary Cortellino  (678) 360-2545  or 
garycotel@aol.com 

BULLETIN SUBMISSIONS   

Bulletin Submission are to be sent to 
Justin Bach at:   
Justinbach.smt@gmail.com NO LATER 
THAN noon on Wednesday for the bulle-
tin. Late submissions may not be able 
to be placed. 

mailto:garycortel@aol.com
mailto:bachthaibao1989@gmail.com

