
   

 

WHO WE ARE AND WHOSE WE ARE 

 The Lenten season is a fresh invitation to explore again who God 
is, who we are, and what it means to be human. We begin by hearing 
the tragic story of the first humans in the book of Genesis. As Paul 
describes in Romans, our struggles started when our ancestors broke 
the bond of unity with God, sought self-sufficiency, and grew apart 
from their true purpose and identity. In Matthew’s Gospel, we see 
how Jesus resists the lure of living outside of unity with God. Jesus 
rejects false promises of possessions, power, and status. Instead,  
he puts his life in his Father’s hands. As our model for living as a fully  
human person, Jesus demonstrates that we are created to live in  
relationship with and trust in God, and in harmony with and for  
all of creation.                                                                Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

TODAY’S READINGS 

  First Reading:          Genesis 2:7-9; 3:1-7  Psalm: 51  
  Second Reading:     Rm 5:12-19; 12, 17-19  Gospel:   Mt 4:1-11  

Pope Francis’  prayer  intention 03/2023 

For victims of abuse  

We pray for those who have suffered harm 
from members of the Church; may they find with-
in the Church herself a concrete response to their 
pain and suffering.                      

                 Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những 
thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo 
Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ. 

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 

Ayen Camilli 
PARISH SECRETARY 

Monday to Friday 

10:00 AM - 3:00 PM 

(706) 886-2819 

Rev. Mr. Greg Ollick, M.A. 
ADULT FAITH FORMATION  

gregollick@aol.com  

(404) 918-7472  

Mrs. Jessica Burger  
PARISH SCHOOL OF RELIGION 

(904) 219-1129 

RECONCILIATION 

Monday - Thursday: After Mass 

Saturday:  9:45 AM; 4:00 PM 

Or:             by appointment 

LITURGY SCHEDULE 

Saturday: 5 PM Vigil Mass 

Sunday:    8:30 AM (English) 

                   12 PM (Tiếng Việt) 

Tue, Thur, Saturday:  9:00 AM 

Mon, Wed, 1st Friay: 6:00 PM 

HOLY HOUR / HOLY ROSARY  

Tuesday, Thursday, Saturday 

                  7:00 AM - 8:45 AM  

Monday; Wednesday; 1st Friday: 

               4:00 PM - 5:45 PM 

DIVINE MERCY CHAPLET 

Saturday:  8:30 AM  

Sunday:     8:00 AM 

Fr. Henry’ Thang M. Pham 
PASTOR 

frhenryofstmary@gmail.com 
(706) 886-2819 ext – 2 

Sacramental Emergency 
770-561-3918  

Anh Hà Quyền 
VIETNAMESE CONNECTION 

(918) 88-2575 
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Mass schedule & Intentions 

Feb 25 - Mar 04, 2023 

SAT:   02/25:   (VIRGIL) FIRST SUNDAY OF LENT 
     CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

 5:00 PM  John Williamson(D) 
   Nancy Williamson 

SUN: 02/26:   FIRST SUNDAY OF LENT 
     CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

 8:30 AM  Joseph Schork (L) Schork family  

 12:00 PM  Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên (D)  
  (Chương & Hài Nguyen’s family)  

MON: 02/27  St. Gregory of Narek;  
   Julian Calendar Lent begins 
 6:00 PM  Johnsen (L) Schork Family  

TUE:  02/28   

 9:00 AM  Joseph Schork (L) Schork Family 

WED: 03/01   

 6:00 PM  Lh. Anna Maria (D)  (Mẹ Sr. Linh)  
              Fr. Henry 
THUR: 03/02    
 9:00 AM  Johnsen (L) Schork Family 

FRI:  03/03  St. Katharine Drexel; Abstinence;  
   First Friday; World Day of Prayer 
 6:00 PM  STATION OF THE CROSS 

SAT:  03/04  St. Casimir; First Saturday  
9:00 AM  Joseph Schork (L) Schork Family 
5:00 PM  Thanksgiving (l) Ayen Camilli’s Family  
 

SUN: 03/05:    SECOND SUNDAY OF LENT 
   CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY 

8:30 AM Anna Maria (D) (Sr. Linh’s Mom) 
             Fr. Henry 

 12:00 PM Cầu bình an và phúc lành trong   
  Năm Mới (L) (AC Hài & Chương) 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Lv 19:1-2, 11-18; Ps 19:8-10, 15;  Mt 25:31-46 

Tuesday: Is 55:10-11; Ps 34:4-7, 16-19; Mt 6:7-15 

Wednesday: Jon 3:1-10; Ps 51:3-4, 12-13, 18-19;Lk 11:29-32 

Thursday: Est C:12, 14-16, 23-25; Ps 138:1-3, 7c-8;  

 Mt 7:7-12 

Friday: Ez 18:21-28; Ps 130:1-8; Mt 5:20-26 

Saturday: Dt 26:16-19; Ps 119:1-2, 4-5, 7-8;  Mt 5:43-48 

Sunday: Gn 12:1-4a; Ps 33:4-5, 18-20, 22; 2 Tm 1:8b-10; 
 Mt 17:1-9 

Weekly Prayer Intentions 
https://www.usccb.org/events  

1/ 2023 Archbishop’s Annual Appeal (Different from our 
Capital Campaign).                      

Our participation in the AAA is to help our Diocese to  
proclaim the Gospel and support the people in North and 
Central Georgia growing in faith, hope, love, and service 
to the needy. (Please be prayerful and participate in the 
archbishop’s Annual Appeal as the joint mission of the 
Church in the Archdiocese of Atlanta).  

2/ Station Of The Cross:  Friday 02/24/2023, at 6:00 PM 

3/ Holy Anointing of the sick: (During Lent)  

Our Parish will begin the Sacrament of the Holy 
Anointing of the sick in March on the First Firday after 
Station of the Cross and first Saturday after 9:00  
AM Mass. 

 

If you would like to contribute the 

flowers to our Church for Easter, 

in memory or in honor of some-

one, please fill out the Easter 

Flowers Offering Envelope and put 

them into the offertory plate. 

Thank you very much for your 

generous to make our Church 

more beautiful in respect and  

worship  our God! 

EASTER FLOWER OFFERING 
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CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY 02/26/2023 

Suy niệm:  St 2:7-9; 3:1-7 

“Ông bà sẽ nên như những vị thần”.  
(St 3,5) 

Chúng ta biết tội nguyên tổ là gì: Adam và Eva bất 
tuân lệnh Thiên Chúa qua việc ăn trái cấm. Nhưng bạn 
biết cám dỗ đầu tiên là gì không? “Ông bà sẽ nên như 
những vị thần” (St 3,5). 

Đây là cám dỗ luôn quấy rầy nhân loại. Giống như 
các vị thần, chúng ta muốn được kiểm soát. Chúng ta 
muốn quyết định điều gì là đúng và sai. Chúng ta muốn 
quyền lực, danh dự và vinh quang vốn chỉ thuộc về một 
mình Thiên Chúa. 

Đây cũng chính là cám dỗ mà Chúa Giêsu đã chiến 
thắng trong cuộc chiến với Satan nơi hoang địa. Trong 
bài Tin Mừng hôm nay, ma quỷ đã cố gắng cám dỗ Chúa 
Giêsu nổi loạn chống lại kế hoạch của Chúa Cha. Nó chế 
giễu Chúa Giêsu khi nói: “Nếu ông là Con Thiên 
Chúa…” (Mt 4,3.6). Nói cách khác, nếu ông thực sự là 
người mà ông tự nhận, thì đừng đợi Cha ông cho phép. 
Cứ tiến lên và hành động như Thiên Chúa! 

Nhưng Chúa Giêsu “đã không nghĩ phải nhất quyết 
duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa” (Pl 2,6). Mặc 
dù là Thiên Chúa nhập thể, nhưng Người đã phục tùng ý 
muốn của Chúa Cha mỗi ngày. Cuối cùng, Người đã xóa 
bỏ tội nguyên tổ của Adam khi hiến tế chính mình trên 
thập giá để cứu độ chúng ta (x. Rm 5,12.15). 

Mùa Chay này, hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn 
nhận ra nơi nào bạn đang bị cám dỗ để nổi loạn chống 
lại Thiên Chúa. Đó có thể là điều gì đó tinh vi, giống như 
cứ khăng khăng cố chấp trong một thói quen xấu. Hoặc 
nó có thể là điều gì đó rõ ràng hơn, giống như chống lại 
ý Chúa khi gặp hoàn cảnh khó khăn. 

Đừng nản lòng nếu bạn thấy những dấu hiệu của sự 
nổi loạn. Thay vào đó, hãy để cho lời của Thánh Phaolô 
trong bài đọc thứ hai hôm nay khích lệ bạn: nhờ cái 
chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, tất cả chúng ta 
lãnh nhận được “dồi dào ân sủng” (Rm 5,17). Ân sủng 
đó có thể giúp bạn vượt qua bất kỳ cám dỗ nào – kể cả 
cám dỗ trở thành chúa của chính mình! Mùa Chay này, 
hãy cứ cầu xin ân sủng của Thiên Chúa và tin tưởng rằng 
ân sủng Chúa không bao giờ cạn. 

“Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ân sủng  
để phục tùng Chúa trong mọi sự”. 

 

FIRST SUNDAY OF LENT 02/26/2023  

MEDITATION: Gn 2:7-9; 3:1-7 

“You will be like gods”.  (Genesis 3:5)  

We know what the first sin was: Adam and Eve  
disobeyed God by eating the forbidden fruit. But do you 
know what the first temptation was? “You will be like 
gods” (Genesis 3:5). 

This is the temptation that has always plagued  
humanity. Like gods, we want to be in control. We want 
to decide what’s right and wrong. We want the power, 
honor, and glory that belong only to the Lord. 

This is the same temptation that Jesus conquered in 
his battle with Satan in the desert. In today’s Gospel, the 
devil tries to tempt Jesus to rebel against his Father’s 
plan. He taunts Jesus, saying, “If you are the Son of God . 
. . ” (Matthew 4:3, 6). In other words, If you are really 
who you claim to be, don’t wait for your Father’s  
permission. Go ahead and act like God! 

But Jesus “did not regard equality with God some-
thing to be grasped” (Philippians 2:6). Though he was 
God incarnate, he submitted to his Father’s will each 
and every day. Finally, he undid that first sin of Adam 
when he offered himself on the cross to save us 
(Romans 5:12, 15). 

This Lent, ask the Spirit to help you recognize where 
you are being tempted to rebel against God. It may be 
something subtle, like persisting in a bad habit. Or it may 
be something more obvious, like resisting God’s will in  
a difficult situation. 

Don’t get discouraged if you see signs of rebellion. 
Instead, let the words of St. Paul in today’s second  
reading encourage you: through Jesus’ death and  
resurrection, we have all received an “abundance of 
grace” (Romans 5:17). That grace can help you  
overcome any temptation – including the temptation to 
be your own god! This Lent, just keep asking for God’s 
grace, and trust that it will never run out. 

“Jesus, give me the grace  
to submit to you in all things.” 

(Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ Nguồn: WAU, February, 2023) 



 4 

 

Fast & Abstinence 
• Ash Wednesday and Good Friday are  

obligatory days of fasting and abstinence 

for Catholics.  

• In addition,  Fridays during Lent are oblig-

atory days of abstinence.  

• For members of the Latin Catholic Church, 

the norms on fasting are obligatory from 

age 18 until age 59. When fasting, a person 

is permitted to eat one full meal, as well as 

two smaller meals that together are not equal 

to a full meal. The norms concerning absti-

nence from meat are binding upon  

members of the Latin Catholic Church from 

age 14 onwards. 

Ăn Chay và Kiêng Thịt 

- Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh là 

những ngày bắt buộc ăn chay và kiêng thịt đối 

với người Công giáo. 

- Ngoài ra, các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay là 

những ngày kiêng khem bắt buộc. 

- Đối với các tín hữu Công giáo Latinh, các quy 

định về ăn chay là bắt buộc từ 18 tuổi đến 59 

tuổi. Khi ăn chay, một người được phép ăn một 

bữa no, cũng như hai bữa ăn nhỏ cộng lại không 

bằng một bữa no. Các quy tắc liên quan đến việc 

kiêng thịt ràng buộc các thành viên của Giáo hội 

Công giáo Latinh từ 14 tuổi trở đi. 
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SỐNG ĐỨC TIN—HÀNH TRÌNH ĐẾN CHÂN THÁNH GIÁ 

GIÁM MỤC RICKEN CUNG CẤP 10 ĐIỀU CẦN NHỚ CHO MÙA CHAY 

Đức Giám mục David L. Ricken của Green Bay, Wisconsin, cựu chủ tịch Ủy ban Truyền giáo và Giáo 
lý của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), đưa ra “10 điều cần nhớ trong Mùa Chay”: 

1. Nhớ công thức. Giáo Hội đã làm rất tốt việc nắm bắt một số chân lý bằng những danh sách và công thức dễ 
nhớ: 10 Điều Răn, 7 bí tích, 3 ngôi trong Chúa Ba Ngôi. Đối với Mùa Chay, Giáo hội gần như đưa ra cho chúng ta một 
khẩu hiệu:  Cầu nguyện, Ăn chay và Chia sẻ - như ba điều chúng ta cần thực hiện trong suốt mùa Chay này. 

2. Đây là thời gian cầu nguyện. Mùa Chay về cơ bản là một hoạt động cầu nguyện kéo dài hơn 40 ngày. Khi 
chúng ta cầu nguyện, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình, một cuộc hành trình hy vọng sẽ đưa chúng ta đến gần 
Chúa Kitô hơn và khiến chúng ta thay đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Người. 

3. Đây là thời gian ăn chay hãm mình: Ngoài việc buộc ăn chay, kiêng thịt vào thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần 
Thánh, chúng ta cũng phải ăn chay kiêng các ngày Thứ Sáu trong tuần. Mùa Chay là thời gian duy nhất mà nhiều 
người Công giáo ngày nay thực hành ăn chay thực sự. Và có lẽ đó là lý do tại sao mọi người quan tâm. “Bạn đang từ 
bỏ điều gì trong Mùa Chay? Xúc xích? Bia? Kẹo dẻo?" Nó gần như là một sự thử thách đối với một số người trong 
chúng ta, nhưng ăn chay thực sự là một hình thức sám hối, giúp chúng ta từ bỏ tội lỗi và hướng về Chúa Kitô. 

4. Đây là thời gian  rèn luyện tính kỷ luật: 40 ngày của Mùa Chay cũng là một khoảng thời gian tốt để rèn luyện 
kỷ luật cá nhân nói chung. Thay vì từ bỏ điều gì đó, bạn có thể làm điều gì đó tích cực. “Tôi sẽ tập thể dục nhiều 
hơn. Tôi sẽ cầu nguyện nhiều hơn. Tôi sẽ đối xử tốt hơn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của mình.” 

5. Chết đi chính mình: Khía cạnh quan trọng hơn của việc sống kỷ luật trong Mùa Chay, đó  là không chỉ nói về sự 
tự kiểm soát nhìn lại bản thân, mà còn về việc khám phá về chính con người của mình những gì không thuộc về 
Chúa Giêsu Kitô và để chúng chết đi. Sự đau khổ và cái chết của Chúa Kitô hiện lên nhiều nhất trong tâm trí chúng 
ta trong Mùa Chay, vì vậy chúng ta tham gia vào những mầu nhiệm này bằng cách cùng chịu đau khổ, chịu chết với 
Chúa Kitô và hy vọng được phục sinh qua việc thanh tẩy này. 

6. Đừng lmuốn thay đổi quá nhiều: Thật hấp dẫn khi biến Mùa Chay thành một khoảng thời gian đầy tham vọng 
để tái tạo cá nhân, nhưng tốt nhất là giữ cho nó đơn giản và tập trung. Đó là lý do Giáo hội thực hành các mầu 
nhiệm này năm này qua năm khác. Chúng ta có cả một cuộc đời để sống ngày càng gần gũi với Chúa hơn. Vì vậy, 
đừng cố nhồi nhét tất cả trong một Mùa Chay, sẽ làm cho bạn thất vọng và thất bại.  

7. Mùa Chay nhắc nhớ sự yếu đuối của con người: Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết rất rõ, ngay cả khi đặt ra 
những mục tiêu đơn giản cho mình trong Mùa Chay, chúng ta vẫn gặp khó khăn trong việc tuần giữ chúng. Chẳng 
hạn khi ăn chay, chúng ta sẽ bị cám dỗ là chỉ cần ăn một bữa là hết đói ngay. Trong cả hai trường hợp, Mùa Chay 
cho chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình. Điều này có thể gây đau đớn, nhưng điều quan trọng là nhận ra mình 
bất lực, yếu đuối như thế nào, để chúng ta cậy dựa vào sự nâng đỡ và trợ giúp của Thiên Chúa.  

8. Hãy kiên nhẫn với chính mình: Khi chúng ta đối mặt với sự yếu đuối của chính trong Mùa Chay, chúng ta dễ bị 
bực bội, thất vọng và cho mình. “Tôi là một người tồi tệ biết bao!” Nhưng đó là quan niệm sai lầm. Thiên Chúa mời 
gọi chúng ta hãy kiên nhẫn và nhìn nhận chính mình như Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta bằng tình yêu vô  
điều kiện. 

9. Hãy thực hành bác ái: Khi chúng ta trải qua  hoặc kinh nghiệm về sự yếu đuối và đau khổ trong Mùa Chay, 
chúng ta nên thay đổi tinh thần về lòng trắc ẩn đối với những người đói khát, đau khổ hoặc gặp khó khăn. Phần thứ 
ba của KHẨU HIỆU TRONG MÙA CHAY: ĐÓ LÀ CHO ĐI—LÀ CHIA SẺ.  Nghĩa là không phải chúng ta ném thêm một vài 
đô la vào rổ thu tiền; mà việc rất quan trọng và giá trị đó là biết tìm đến những người khác, giúp đỡ họ mà không 
thắc mắc như một cách để chia sẻ trải nghiệm về tình yêu vô điều kiện của Chúa đã dành cho chính chúng ta. 

10. Học cách yêu thương như Chúa Kitô. Việc tự hiến mình, chịu đau khổ và từ bỏ chính mình đưa chúng ta đến 
gần hơn với tình yêu như Chúa Kitô, Đấng đã chịu đau khổ và hiến thân vô điều kiện trên Thập giá vì tất cả chúng ta. 
Mùa Chay là một cuộc hành trình qua sa mạc đến chân Thánh Giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Khi chúng ta tìm kiếm 
Chúa, xin Chúa phù hộ và ban ơn để mỗi người chúng ta cố gắng cộng tác, tham dự vào mầu nhiệm đau khổ và học 
cách yêu thương như Người. 
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LIVING FAITH - JOURNEY TO THE FOOT OF THE CROSS   

BISHOP RICKEN OFFERS  10 THINGS TO REMEMBER FOR LENT 
 

 Bishop David L. Ricken of Green Bay, Wisconsin, former chairman of the Committee on Evangelization and 
Catechesis of the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB), offers “10 Things to Remember for Lent”:  

1. Remember the formula: The Church does a good job capturing certain truths with easy-to-remember lists  
and formulas: 10 Commandments, 7 sacraments, 3 persons in the Trinity. For Lent, the Church gives us almost a 
slogan—Prayer, Fasting, and Almsgiving - as the three things we need towork on during the season. 

2. It’s a time of prayer. Lent is essentially an act of prayer spread out over 40 days. As we pray, we go on a journey, 
one that hopefully brings us closer to Christ and leaves us changed by the encounter with him. 

3. It’s a time to fast. With the fasts of Ash Wednesday and Good Friday, meat less Fridays, and our personal  
disciplines interspersed, Lent is the only time many Catholics these days actually fast. And maybe that’s why it gets 
all the attention. “What are you giving up for Lent? Hot dogs? Beer? Jelly beans?” It’s almost a game for some of us, 
but fasting is actually a form of penance, which helps us turn away from sin and toward Christ. 

4. It’s a time to work on discipline. The 40 days of Lent are also a good, set time to work on personal discipline in 
general. Instead of giving something up, it can be doing something positive. “I’m going to exercise more. I’m going 
to pray more. I’m going to be nicer to my family, friends, and coworkers.” 

5. It’s about dying to yourself. The more serious side of Lenten discipline is that it’s about more than self-control—
it’s about finding aspects of yourself that are less than Christ-like and letting them die. The suffering and death of 
Christ are fore most on our minds during Lent, and we join in these mysteries  by suffering, dying with Christ and 
being resurrected in a purified form. 

6. Don’t do too much. It’s tempting to make Lent some ambitious period of personal reinvention, but it’s best to 
keep it simple and focused. There’s a  reason the Church works on these mysteries year  after year. We spend our 
entire lives growing closer to God. Don’t try to cram it all in one Lent. That’s a recipe for failure. 

7. Lent reminds us of our weakness. Of course, even when we set simple goals for ourselves duringLent, we still 
have trouble keeping them. When we fast, we realize we’re all just one meal away from hunger. In both cases, Lent 
shows us our weakness. This can be painful, but recognizing how helplesswe are makes us seek God’s help with  
renewedurgency and sincerity. 

8. Be patient with yourself. When we’re confronted with our own weakness during Lent, the temptation is to get 
angry and frustrated. “What a bad personI am!” But that’s the wrong lesson. God is calling us to be patient and to 
see ourselves as he does, with unconditional love. 

9. Reach out in charity. As we experience weakness and suffering during Lent, we should be renewed in our com-
passion for those who are hungry, suffering, or otherwise in need. The third part of the Lenten formula is almsgiv-
ing. It’s about more than throwing a few extra dollars in the collection plate; it’s about reaching out to others and 
helping them without question as a way of sharing the experienceof God’s unconditional love. 

10. Learn to love like Christ. Giving of ourselves in the midst of our suffering and self-denial bringsus closer to  
loving like Christ, who suffered and poured himself out unconditionally on the Cross forall of us. Lent is a journey 
through the desert to the foot of the Cross on Good Friday, as we seek him out, ask his help, join in his suffering, 
and learn to love like him. 

This article was originally published on www.USCCB.org.  Copyright © 2018, United States Conference of Catholic Bishops, Washington DC. All rights reserved. 
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Offertory/Contribution  
Weekend of FEB 18 & 19, 2023 

The counters for this week are:  
Nancy Williamson , Yvonne Dessauer & Connie Tirico  

No Second collection in this weekend  
This weeken is for  

       2023 Archbishop’s Annual Appeal.  
(Different from our Capital Campaign)                      

Thank you for your generosity! 

Weekly Budget      $3,100.00 

Offertory     $7,223.00 

Capital Campaign $10,396.00 

 CAPITAL CAMPAIGN PLEDGES 
Please remember to keep up with 

your Capital Campaign Pledge contribu-
tion. 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! 

PARISH SCHOOL OF RELIGION   ON MARCH 2023 

Confirmation Sat: 6:00 PM—8:30 PM  

Grades PK-9 Sun:  9:30 AM—11:30 AM 

Class Date 

PSR MAR 05 

PSR MAR 12 

PSR MAR 19 

PSR MAR  26 

Confirmation MAR  18 

LOVE AND DEEDS 
God doesn’t want our deeds;  

God wants the love that prompts them. - St. Teresa of Avila 

GOOD TIMING 
The best time to do something worthwhile is  
between yesterday and tomorrow. - Anonymous 

BULLETIN SUBMISSIONS   
Bulletin Submission are to be sent to:  

stmarystoccoa@gmail.com 
NO LATER THAN noon on Wednesday for the bulletin. 

Late submissions may not be able to be placed. 

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 

“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) 

 

Please keep the  following  
people   in your prayers 

Joe Franzmathes, Laura Barnett, June 
Webb, Sharon Cook, Eddie Hallford, Jay 
McAtee, John Craton, Lucca Fiorillo, Melis-
sa Grigg, James Meyn , Dan Dwyer, Calvin 
Isbell, Jerry Powell, Alice Marold, Kim Kellams, Danny 
Carter, Joachim Phạm M.Tường, Chip O’Neil,  Tim McGlone 
Sr., Timothy McGlone Jr., Robert McGlone, Laura  
Meyh, Christen Cook, Lindsey McDonald,  Helen Biester, 
Rebecca Gonzalez, Joy Powell  and for all others not  
mentioned here.  

If you want to submit an individual for Prayer  Inten-
tions, please contact Mrs. Ayen Camilli ((706) 886-2819  
ext – 1 or Mrs. Gerrie Chalk at:  706 -963–0050 for a  
loved one who is sick. Our homebound Ministers are 
please to bring you the Holy Communion and  
Weekly Bulletin. 

 ST. PATRICK'S DAY CELEBRATION! MARCH 18th 

Mark your Calendar for Saturday, March 18, 2023. St. Mary 
Community  will celebrate the  Irish Patron, St. Patrick Party 
after the Vigil Mass. There are now two events:  
- Seated Dinner at 6 PM (corned beef and 
all the fixings, limited seats). 
- Sing Along and dessert and coffee at 8 
PM (open to everyone) 

Irish Karaoke and Sing Along at 8 PM 
(Irish coffee, adult beverages,  desserts and all the fun, parish 
party).  Hosted by the Ladies of St. Mary's.Contact Donna 
Smith (678-851-7170) or Stephanie Cortellino with questions. 
See you there! 

 

      MONTHLY MEETING 

1/ Parish Council will have the meeting on Thursday, March 
02, 6:00 PM, at Social Hall. All registered parishioners  
are invited. 
2/ The Ladies of St. Mary’s will have the  monthly meeting  on 
Wednesday 03/08/2023; at 10 AM in Parish Hall.  If you need 
more information, please cotact Co-Presidents:  
Martha Barrs:  (770) 540-6820 Helen Biester:  (706) 391-0462 
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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 
Toccoa, GA                                      mercure@bellsouth.net 

 

 

 

 

 

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 

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 

 

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:  2
nd

 Wed/ month (Sept—May)  
 at 10 AM in Parish Hall 

Co-Presidents: 

Martha Barrs:  (770) 540-6820 
Helen Biester:  (706) 391-0462 

In Memory of 

Matilde  

In Loving 
Memory of  
Don Cook 

The Knights of Columbus is a worldwide 
organization of Catholic Men who are in 
communion with the Church and func-
tion 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.   

Meeting & Activities  

Membership Meetings  

the 4th Tuesday /1 month 

Parish Breakfasts: 

 on the 1st or 2nd Sunday/1month 

 The Knights of Columbus  
Joseph M. Malik 

Council 9975 

BIRTHDAY/ANNIVERSARY 
If you would like to have your birth-
day and/anniversary announced on 
WNEG radio/ Connie Gaines, please 
use the signup sheet is in the nar-
thex.  Questions?  Contact Gary 
Cortellino: 678) 360-2545  

garycortel@aol.com 

mailto:garycortel@aol.com

