
   

 

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 

Thirty-first Sunday in Ordinary Time 
October 30, 2022  
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MASS SCHEDULE & INTENTIONS 

10/31– 11/1-5/2022 

 

SAT:   10/29 VIRGIL MASS  

 31st SUNDAY IN OT - CHÚA NHẬT 31 TN 

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

SUN:  10/30 31st SUNDAY IN ORDINERY TIME 

 CHÚA NHẬT 31st THƯỜNG NIÊN 

 8:30 AM:  Christen Cook (L) 
   Ken & Jan Dover 

 12:00 PM:  Alec & Lili Tran Family (L) 
   Lili & Alec Tran 

MON:  10/31  Halloween 

     Larry Hellbaum (D)  
   Fr. Henry 

TUE:   11/01  All Saints    
   Denise Webb (D)  
   June Webb 

WED:  11/02  The Commemoration of All the Faithful 
  Departed (All Souls’ Day) 

   All Souls Novena (Rev. Henry) 

THUR:  11/03 St. Martin de Porres    

   All Souls Novena (Rev. Henry) 

FRI:  11/04  St. Charles Borromeo; First Friday 

   All Souls Novena (Rev. Henry) 

SAT:  11/05 Blessed Virgin Mary; First Saturday 

 9:00 AM: All Souls Novena (Rev. Henry)
5:00 PM:  All Souls Novena (Rev. Henry) 

SUN:  11/06  32nd SUNDAY IN ORDINERY TIME 

 CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN 

 8:30 AM: All Souls Novena (Rev. Henry)
12:00 PM:  All Souls Novena (Rev. Henry) 

 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Phil 2:1-4; Ps 131:1bcde-3; Lk 14:12-14 
Tuesday: Rv 7:2-4, 9-14; Ps 24:1-6; 1 Jn 3:1-3; Mt 5:1-12a  
Wednesday: Wis 3:1-9; Ps 23:1-6; Rom 5:5-11 or 6:3-9;  
 Jn 6:37-40, or any readings from no. 668 or  
 from Masses for the Dead, nos. 1011-1016 
Thursday: Phil 3:3-8a; Ps 105:2-7; Lk 15:1-10 
Friday: Phil 3:17 — 4:1; Ps 122:1-5; Lk 16:1-8 
Saturday: Phil 4:10-19; Ps 112:1b-2, 5-6, 8a, 9;  Lk 16:9-15 
Sunday: 2 Mc 7:1-2, 9-14; Ps 17:1, 5-6, 8, 15;  
 2 Thes 2:16 — 3:5; Lk 20:27-38 *27, 34-38+  

Pope Francis’  
prayer  intention for  November 

Children Who Suffer  
We pray for children who are 
suffering, especially those who 
are homeless, orphans, and 
victims of war; may they be 

guaranteed access to education and the opportunity to 
experience family affection.  

Cầu cho giới trẻ vị thành niên 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những trẻ em đang 
bị đau khổ, đặc biệt là những trẻ em vô gia cư, mồ côi 
và nạn nhân của chiến tranh; xin cho các em can đảm, 
biết chuyên chăm học hành và cho các em được cảm 
nghiệm tình yêu gia đình. 

NOVEMBER THE HOLY SOULS  NOVEMBER THE HOLY SOULS  NOVEMBER THE HOLY SOULS     
IN PURGATORYIN PURGATORYIN PURGATORY   

November is the month 
dedicated to those souls who 
are currently suffering in Pur-
gatory.  There are so many 
things we can do to help them. 
They need our help since they 
cannot help themselves. Not 
only is it a great act of charity 
but the souls you help will be 
powerful intercsors on your 
behalf when they enter Heav-
en. "Ingratitude is unknown in 
Heaven!" Throughout the month of November, the Church 
remembers all her faithful children who have departed from 
this life, but have not yet attained the joys of heaven. St. Paul 
warns us that we must not be ignorant concerning the dead, 
nor sorrowful, "even as others who have no hope ... For the 
Lord Himself shall come down from heaven ... and the dead 
who are in Christ shall rise.   

THÁNG 11 THÁNG 11 THÁNG 11 ---   THÁNG CẦU HỒNTHÁNG CẦU HỒNTHÁNG CẦU HỒN   

Chúng ta có thể làm rất nhiều việc để giúp các linh hồn. Họ 

cần sự giúp đỡ của chúng ta, vì bây giờ họ không thể tự giúp 

mình được nữa. Và đây không chỉ là những làm bác ái, nhưng 

chính các linh hồn chúng ta đang giúp đỡ và cầu nguyện cho 

họ, sẽ là những người cầu nguyện mạnh mẽ nhất cho chúng ta 

khi họ được hưởng Tôn Nhan Chúa, vì khi họ đã được hưởng 

Nước Thiên Đàng, họ sẽ biết chúng ta cần gì. 

Trong suốt tháng mười một, Giáo hội tưởng nhớ tất cả 

những người con trung thành của mình đã từ giã cõi đời này, 

nhưng chưa được hưởng  Thiên Đàng. Thánh Phaolô đã từng 

khuyến cáo chúng ta, không được chểnh mảng hoặc không 

quan tâm đến những linh hồn đã qua đời. Cũng không được 

quá buồn phiền, mặc dù có những khi tưởng chừng không còn 

gì để hy vọng… Vì chính Thiên Chúa chúng ta sẽ từ trời ngự 

xuống và chính Ngài sẽ cho họ được phục sinh vinh hiển. 
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Meditation God’s Word  Sunday Oct 30, 2022 

2 Mc 7:1-2, 9-14; Ps 17:1, 5-6, 8, 15;  2 Thes 2:16 - 3:5;  
Lk 20:27-38 *27, 34-38+  

 

“You overlook people’s sins  
that they may repent” (Wisdom 11:23) 

God sure does think differently than we do, doesn’t 
he? Especially when it comes to sin. How many times 
have we been deeply offended by someone’s sins? Even 
if we aren’t the one being sinned against, our sense of 
justice is aroused. We respond with anger. We may 
even imagine just the right retort or act of vengeance 
that we would deliver to the offender. We can be just 
as harsh when it comes to our own sins as well. We are 
often our own worst judge, jury, and executioner! 

But that’s not God’s way. Today’s first reading tells 
us that he chooses to “overlook” our sins and give us 
time to turn back to him. Or he may decide just to 
“rebuke *us+little by little” in the hope that we will  
ultimately repent (Wisdom 11:23; 12:2). 

Today’s Gospel reading shows us this approach in 
practice. Seeing Zacchaeus up in that sycamore tree, 
Jesus said nothing about whatever sins Zacchaeus 
might have committed. He didn’t even tell him to leave 
his job as a tax collector. And if Zacchaeus was  
corrupt, as many people believed, Jesus didn’t com-
mand him to repent. All he did was… invite himself to 
dinner (Luke 19:5). 

It turns out, that’s all Zacchaeus needed. Moved by 
Jesus’ love and openhearted approach, Zacchaeus took 
it upon himself to make restitution. He promised to do 
whatever was necessary to maintain his new relation-
ship with the Lord. And Jesus affirmed that Zacchaeus’ 
acts were signs that “salvation” was indeed his  
(Luke 19:9). 

It may be hard to believe, but Jesus is not up in 
heaven keeping track of your offenses and devising 
your punishment. He’s standing before you, asking you 
to welcome him. He knows that if you do, his  
perfect, unending, personal love for you will bring you 
to a repentance that will bear sweet, abundant fruit. 

“Lord, help me welcome you with an open heart.” 
(Source: WAU, Oct.30,2022) 

Suy niệm Lời Chúa  
Chúa Nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 

“Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài 
người,  để họ còn ăn năn hối cải” (Kn 11,23). 

Thiên Chúa chắc chắn suy nghĩ khác với chúng ta, 
đúng không? Đặc biệt khi nói về tội lỗi. Bao nhiều lần 
chúng ta đã bị xúc phạm cách nặng nề bởi lỗi lầm của ai 
đó? Ngay cả khi chúng ta không phải là người phạm tội 
chống lại, ý thức về sự công chính vẫn được khơi gợi 
lên. Chúng ta phản ứng lại với sự giận dữ. Chúng ta 
thậm chí có thể tưởng tượng ra sự bắt bẻ hoặc hành 
động trả thù chính đáng mà chúng ta dành cho người 
xúc phạm. Chúng ta cũng có thể khắc nghiệt khi nói đến 
tội lỗi của chính mình. Chúng ta thường là thẩm phán, 
bồi thẩm đoàn và tên đao phủ tồi tệ của chính mình! 

Nhưng đó không phải là cách của Thiên Chúa. Bài 
đọc thứ nhất hôm nay nói với chúng ta rằng Người chọn 
để “làm ngơ” tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta thời 
gian để quay trở về với Người. Hoặc Người có thể quyết 
định chỉ “quở trách *chúng ta+ từng chút một” với hy 
vọng rằng cuối cùng chúng ta sẽ hối cải (Kn 11,23; 12,2). 

Bài đọc Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy cách 
tiếp cận này trong thực hành. Nhìn lên ông Giakêu trên 
cây sung, Chúa Giêsu đã không nói gì về bất cứ tội lỗi 
nào mà ông có thể đã phạm. Thậm chí Người cũng 
không bảo ông phải rời bỏ công việc của ông với tư cách 
là một người thu thuế. Và nếu Giakêu đã tham nhũng 
nhận hối lộ, như nhiều người đã nghĩ như thế, Chúa 
Giêsu đã không yêu cầu ông phải hối cải. Tất cả những gì 
Người đã làm là… muốn Giakêu mời Người về nhà ông 
ăn bữa tối (x. Lc 19,5). 

Hóa ra, đó là tất cả những gì Giakêu cần. Được 
đánh động bởi tình yêu và cách tiếp cận cởi mở của 
Chúa Giêsu, Giakêu đã tự ý làm sự đền bù. Ông hứa làm 
bất cứ điều gì cần thiết để duy trì mối tương quan mới 
với Chúa. Và Chúa Giêsu đã khẳng định rằng những 
hành động của Giakêu là dấu hiệu cho thấy rằng “ơn 
cứu độ” đã thực sự là của ông (x. Lc 19,9). 

Có thể khó mà tin, nhưng Chúa Giêsu không ở trên 
thiên đàng mà dõi theo những xúc phạm của bạn và 
nghĩ đến hình phạt dành cho bạn. Người đang đứng 
trước mặt bạn, xin bạn đón tiếp Người. Người biết nếu 
bạn đón tiếp Người, thì tình yêu cá vị, vô hạn, hoàn hảo 
của Người dành cho bạn sẽ đưa bạn đến một cuộc hoán 
cải để sinh hoa trái ngọt ngào và phong phú. 

“Lạy Chúa, xin giúp con đón tiếp Chúa  

với một tâm hồn mở rộng”. 

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương—Nguồn: WAU, Oct.30,2022 — Psalm 145:14 

https://wau.org/meditations/2022/10/30/522906/
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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 

DATE: Nov 04 - 06 2022 

LOCATION:  

St. Joseph College Seminary 

75376 River Rd., Saint Benedict, LA, 70457 

ORGANIZER:SALLY SCARDASIS 

PHONE: (404) 920-7463 

EMAIL: sscardasis@archatl.com 

ADD: ARCHDIOCESE OF ATLANTA 

OFFICE OF VOCATIONS 

2401 LAKE PARK DRIVE, SE 

SMYRNA, GEORGIA 30080 

 

- Young Men ages 16 -25 are  invited 

- to discern the priesthood. 

- to discern God’s call for your life.  

- have the opportunity to speak with priests and seminarians about discerning your vocation 

- pray with other men who are considering the priesthood, as well as seminarians and priests 

- experience seminary life, learn about the school, and much more! 

No cost to you. Meals provided, beds provided (bring bed linens, pillow, towels and personal items), prayer provided. 

We will depart from the Archdiocese in Smyrna at 8:00 a.m. on Friday, November 4 and return at approximately 

Nov 04 - 06 

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  

will have breakfast  

after the 8:30 AM Mass  

on Sunday November 13th.  

Please COME & ENJOY! 

1/ On November 6th  the clocks  

are to be turned back 1 hour. 

2/ Parish Council is meeting Thursday,  
November 3rd at 6:00 PM in the  Social Hall.  

Please come to join with us ! Thank you. 

 

tel:(404)%20920-7463
mailto:sscardasis@archatl.com
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Please keep the  following people in your prayers: 

Joe Franzmathes, Laura Barnett, June Webb, Sharon Cook, 
Eddie Hallford, Jay McAtee, Fred Defenbaugh, John Craton, Rita & 
Gordie Nash, Connie  Tirico, Lucca Fiorillo, 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, Timothy McGlone, Robert McGlone, Laura Meyh, 
Karen Poole, Christen Cook, Karen Poole, Lindsey McDonald,  
Helen Biester, Rebecca Gonzalez 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 worldwide 

organization of Catholic Men who are in com-

munion 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  

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 Nov 06 

PSR Nov 13 

CLASS Nov 20,27 

Confirmation Nov 5 

 
Offertory/Contribution 

Weekend of October 23rd,2022  

The counters for this week are:  

Nancy Williamson, William King & Connie Tirico 

NOVEMBER 01st 

All Saints Day Offering  

NOVEMBER 05th & 06th  

Archdiocesan Seminarians  

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     $2,720.45  

Building Campaign  $6,686.00  

Latin America & Central Eastern Europe      $410.00 

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!    
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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 

 

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 

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 # 

(678) 892-6163 

BIRTHDAY/ANNIVERSARY 

If you would like to have your birthday 
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 

mailto:garycortel@aol.com

