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Nhận Giữ Trẻ

Cần Thợ Nail

Chúng tôi nhận coi trẻ tại địa chỉ:
3816 Bingham Ave
St. Louis, Mo 63116
Mọi chi tiết xin liên lạc: (314)-243-2451
(Expired on August 30, 2017)

Cần Thợ Nail
Cần gấp thợ nail Nam hoặc Nữ biết làm bột và
chân tay nước.
Mọi chi tiết xin liên lạc:
(314) - 315 - 7247
(Expired on August 30,2017)

Cần Thợ Nail
Cần gấp thợ nail Nữ biết làm bột và chân tay
nước.
Mọi chi tiết xin liên lạc:
(314) - 398– 4567
Hoặc ( 314) - 484-5325
(Expired on August 30,2017

CHÂU AGENCY
(314)-280-5142
Farmers Insurance Group
4679 S. Grand Blvd, St. Louis, MO 63111
- Agent đại diện do người Việt tại địa phương
- Bảo hiểm cho Nhà, Xe, Thương Mại & Nhân Thọ.
* Chương trìng Giảm Giá cho mọi trường hợp lên tới
50% Discounts.
*Đặt biệt chương trình Hạ Giá Mới Nhất “SMART”
cuả hãng Farmers.

Cần gấp thợ nail Nam hoặc nữ làm chân tay
nước. Bao lương $3200/tháng, hơn chia. Tại
khu mỹ trắng.
Mọi chi tiết xin liên lạc:
(314) - 229 - 5917
(Expired on August 9,2017)

Cần Thợ Nail
Cần gấp thợ nail Nam hoặc nữ biết làm bột, chân tay
nước. Bao lương hoặc chia, tuỳ thương lượng. Tại
khu mỹ trắng. Cách South County khoảng 40’ lái xe
(có thể đi chung với chủ).
Mọi chi tiết xin liên lạc:
(314) - 489 - 2024
(Expired on August 16,2017)

T– General Contractor– Heating &
Cooling, Llc
Tel: 314– 437– 0099 (24/24)
Liên Lạc: Tú Bùi
* Sửa chữa tổng quát nhà cửa, chung cư, cơ sở thương
mại và tiệm nails:
1. Sửa chữa, thay thế bơm gas– hệ thống máy lạnh, máy
sưởi ( máy lạnh đời mới R– 410 theo EPA yêu cầu.)
2.Sửa chữa và thay thế hệ thống điện cũ Fueses bằng hệ
thống mới an toàn Circuit Breaker.
3.Sửa chữa hoặc thay thế hệ thống nước nóng và thay
bình nước nóng bằng điện hoặc bằng gas.
* Giúp các bạn thủ tục giấy tờ mở tiệm nails, nhà hàng:
Cung cấp máy Credit Card Free- Đại diện công ty
PREMIER PATYMENT RESOURCE và lệ phí hàng
tháng thấp cho 50 tiểu bang ( máy hiệu First Data ) Visa, Debit fee:
Thu nhập hàng tháng: $10,000; $ 20,000; $ 40,000
Lệ phí:
$ 310; $ 410 ; $ 810.
Công ty hoạt động có giấy phép và bảo hiểm.

(Expired on Oct 30, 2018)
(Expired on August 28, 2017)

Quý vị nào muốn quảng cáo trên tờ Đồng Tâm xin liên lạc nhà xứ 314-832-7023

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh

ĐỒNG TÂM
LM. Chánh Xứ: Đa Minh Nguyễn Anh Dũng, SVD
LM. Phó Xứ: Gioan Lưu Mai Khiên, SVD
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GIỜ LỄ:
Thứ 2, 3, 4, 5, 6 : Lễ Mỹ - 8 giờ sáng
Thứ 4, 5 : Lễ Việt - 7 giờ tối tại Nhà Nguyện
Thứ 6 : Chầu Thánh Thể 7 giờ tối và tiếp theo
là thánh lễ tại nhà thờ / tiếng Việt.
Thứ 7 : Lễ Việt 8 giờ sáng tại Nhà Nguyện
Chúa Nhật :
*8:00AM: Thánh Lễ Mỹ.
*10:00AM: Thánh Lễ Việt Người Lớn
*12:00PM: Lễ Song Ngữ Trẻ Em(tháng 9-tháng 5)
GIẢI TỘI : 9g15 - 9g45 sáng Chúa Nhật,
hoặc xin gọi làm hẹn trước.
RỬA TỘI : Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ.
HÔN PHỐI : Xin liên lạc với Giáo Xứ

(trước 6 tháng).

Giờ Văn Phòng Của Nhà Xứ
Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:00am - 05:00pm
Thứ Bảy - Chúa Nhật: Đóng Cửa.
Xin quý vị gọi điện thoại lấy hẹn trước khi đến
Hội Đồng Mục Vụ
a. Nguyễn Thành Vượng
c. Trần Kim Chi
c. Ngô Minh Hà

314.954.1770
314.546.1495
314.680.2431

Hội Đồng Tài Chánh
c. Nguyễn Thúy Hải
c. Vũ Lindy
a. Nguyễn Ngọc Khanh

314.482.4490
314.680.7119
972.800.9165

Chủ Tịch:
Phó Nội Vụ:
Thư Ký:

UV Xã Hội:
TB Phụng Vụ:
TB Âm Thanh:
TB Trật Tự:
Fatima:
La Vang:
Lộ Đức:
Trà Kiệu:

c.Phạm T. Lệ Thanh
a. Bùi Hùng
a. Ngô Cường
ô. Phạm Viết Sinh
Trưởng Giáo Khu
a. Phạm Sỹ Công
a. Trần Duy Truynh
a. Nguyễn văn Lập
a. Trần Huỳnh Lót

314.445.4039
314.783.7266
314.917.5814
314.351.7939
314.685.9193
314.308.9956
314.398.0581
314.441.1955

Các Hội Đoàn & Chương Trình Công Giáo
Bà Mẹ CG:
CĐ CTTĐVN:
CĐ Tê-rê-xa:
Giúp Lễ:
LM Thánh Tâm:
Song Nguyền:
TN Thánh Thể:
Hội Canh Tân:
Hội Mân Côi
Giáo Lý:
Việt Ngữ:

b. Nguyễn Thị Nhung 314.773.6967
c. Lai Thị Cúc
314.312.8162
Sơ Đỗ Thị Hoa
314.832.2371
Lm. Nguyễn Anh Dũng, svd
ô. Phạm Viết Sinh
314.351.7939
ô. Bùi Anh Dũng
314.255.6628
a. Nguyễn Hảo
314.374.8498
b. Nguyễn Thị Châu
314.544.1886
b. Nguyễn T.TuyếtSương314.583.3206
Sơ Nguyễn Thị Thúy
314.832.2371
b. Nguyễn Thị Nhung
314.773.6967

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và
Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình
trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở
nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với
Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy,
chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm
ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn
đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ
trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta,
các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp
xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các
ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các
ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ
trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con
không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi
chết sống lại". (Mt 17, 1-9).

Ý Lễ Trong Tuần
Lh Maria Hoàng T. Quyền, Trọng - Hồng; Lh Maria Lễ Giỗ 1 năm,
Nguyễn T. Lý; Lh Maria Lễ Giỗ 1 năm, Khiết Loan; Lh Giuse Nguyễn
V. Hà và các lh Việt Nam chiến sĩ cộng hoà, gđ Sỹ Vũ; lh Giuse
Nguyễn V. Hà, Cao t. Phương; Lh Phêrô nguyễn hữu phước, Cao t.
Phương; Lh Giuse Nguyễn V. Hà, Gia đình; Lh Giuse Nguyễn V. Hà,
Anh Chị Luân – Dung; Các đẳng lh và các lh mồ côi, 1 người; lh Anna
và Phêrô, 1 người; Cầu nguyện cho các lh nơi luyên ngục và xin cho
Mẹ mau hết bệnh, 1 người; lh Micae, 1 người; lh Phêrô, 1 người; lh
Phêrô và Các đẳng lh nơi luyện ngục, 1 người; Xin ơn bình an cho gia
đình, B. Phan Sai; Xin cho Danny Bùi Dũng đi mổ mắt được thành
công và mọi sự bình an, Danny Bùi Dũng; Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và
xin ơn bình an cho gia đình, Nguyện T. Ngọc huyền;Tạ ơn Chúa và
Đức Mẹ, B. Phan Sai.

Thừa Tác Viên Thánh Thể
Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Dung – 06/08/2017
3 Sơ Dòng MTG; C. Lý; C. Loan; C. Hợp; Ô. Dương; Ô. Thất;
B. Lập.
Thừa Tác Viên Lời Chúa
Chúa Nhật 19 Thường Niên – 13/08/2017
Ngô Cường và Bùi Trúc
Bổn Mạng Các Bà Mẹ Công Giáo
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tột cùng. Chúng ta cũng được biến hình,
được bừng sáng, nếu chúng ta dám yêu, dám
Trong các hình ảnh người ta vẽ Ðức từ bỏ cái tôi ích kỷ, để cái tôi đích thực được
Giêsu, ta thường thấy Ngài có vòng hào lộ ra, trong ngần.
quang trên đầu. Thật ra Con Thiên Chúa đã
nên giống chúng ta. Ngài mang khuôn mặt
Chúng ta cần có lần lên núi cao, thanh
bình thường như ta. Chính nơi khuôn mặt vắng, để nhìn thấy khuôn mặt ngời sáng của
này mà ta thấy Thiên Chúa.“Ai thấy Ta là Ðức Giêsu, nhờ đó chúng ta dễ đón nhận
thấy Cha” (Ga 14,9). Khuôn mặt con người khuôn mặt bình thường của Ngài khi xuống
có thể phản ánh khuôn mặt Thiên Chúa. Nơi núi, và khuôn mặt khổ đau của Ngài trên
khuôn mặt Ðức Giêsu, khuôn mặt như mọi thập tự. Thế giới hôm nay không thấy Chúa
người, ta có thể gặp thấy Thiên Chúa vô biến hình sáng láng, nhưng họ có thể cảm
hình, Ðấng ngàn trùng thánh thiện và vô nghiệm được phần nào khi thấy các Kitô hữu
cùng siêu việt.
có khuôn mặt vui tươi, chan chứa niềm tin,
tình thương và hy vọng. Sám hối là đổi tâm
Ba môn đệ đã quá quen với khuôn mặt hồn, đổi khuôn mặt để chính tôi và cả Hội
Thầy Giêsu, khuôn mặt dãi dầu mưa nắng vì Thánh mang một khuôn mặt mới.
sứ vụ, khuôn mặt chan chứa mọi thứ tình
cảm của con người. Chính vì thế họ ngây Cầu nguyện:
ngất hạnh phúc khi thấy khuôn mặt ấy rực
sáng vinh quang. Họ muốn dựng lều để ở lại Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến
tận hưởng. Tiếng từ đám mây phán ra như đổi con từ từ qua cầu nguyện.
một lời giới thiệu và nhắn nhủ: “Ðây là Con Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt
yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các con. Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi
ngươi hãy vâng nghe lời Người. ”Thầy Giêsu môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa,
vừa là Con, vừa là Người Tôi Trung (Is xin biến đổi tai con.
42,1), vừa là vị ngôn sứ đã từng được Môsê Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn
loan báo (Ðnl 18,15). Phêrô không quên sau mỗi lần gặp Chúa.
được kỷ niệm độc đáo này. Ông viết: “Chúng Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của
tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu
của Người... Chúng tôi đã nghe thấy tiếng từ dàng của Chúa trong lời nói của con.
trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh Thế giới hôm nay không cần những kitô hữu
với Người” (2Pr 1,16-18).
có bộ mặt chán nản và thất vọng.
Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng
Ðức Giêsu được biến hình sau khi đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo
chấp nhận cuộc khổ nạn, sau khi thắng được đường gập ghềnh. Amen.
cơn cám dỗ của Phêrô (Mt 16,23), và kiên
quyết đi trên con đường Cha muốn. Biến
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
hình là một bừng sáng ngắn ngủi, bất ngờ,
báo trước vinh quang phục sinh sắp đến.
Thân xác Ðức Giêsu sẽ được vào vinh quang
viên mãn khi thân xác ấy chịu lăng nhục và
đóng đinh vì yêu Cha và yêu con người đến
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Suy Niệm:

Giáo Lý Ngày Chúa Nhật:
350. Tại sao gia đình Kitô hữu được gọi là Hội
thánh tại gia?
Gia đình Kitô hữu được gọi là Hội thánh tại gia vì gia
đình biểu lộ và sống bản chất "hiệp thông và gia đình"
của Hội thánh như gia đình của Thiên Chúa. Mọi thành
viên trong gia đình, tùy theo vai trò riêng của mình, thực
thi chức tư tế được lãnh nhận từ Bí tích Rửa tội, góp phần
xây dựng gia đình thành một cộng đoàn ân sủng và cầu
nguyện, một trường dạy các đức tính nhân bản và Kitô
giáo, là nơi đầu tiên đức tin được loan truyền cho con cái.
351. Các á Bí tích là gì?
Ðó là những dấu chỉ thánh thiêng do Hội thánh thiết
lập để thánh hóa một số hoàn cảnh trong cuộc sống. Các á
Bí tích gồm một lời cầu nguyện, kèm theo là dấu thánh
giá và những dấu chỉ khác. Trong số các á Bí tích, quan
trọng nhất là các phép lành. Các phép lành này là một lời
ca ngợi Thiên Chúa và một lời khẩn nguyện để kêu xin
những hồng ân của Thiên Chúa; cũng có những việc
thánh hiến con người cũng như các đồ vật được dùng vào
việc thờ phượng Thiên Chúa.
352. Nghi thức Trừ tà là gì?
Người ta gọi là nghi thức Trừ tà, khi Hội thánh, với
thẩm quyền của mình, nhân danh Chúa Giêsu, kêu xin để
một người hay một vật được Thiên Chúa bảo vệ khỏi ảnh
hưởng của Ác thần và giải thoát khỏi ách thống trị của nó.
Trong cử hành Bí tích Rửa tội, có một nghi thức Trừ tà
đơn giản. Nghi thức Trừ tà trọng thể chỉ được thực hiện
bởi một linh mục, với sự cho phép của Giám mục.
353. Ðâu là những hình thức đạo đức bình dân
kèm theo đời sống Bí tích của Hội thánh?
Cảm thức tôn giáo của dân Kitô giáo trong mọi thời
đại đều có những cách diễn tả lòng đạo đức của mình qua
nhiều hình thức khác nhau luôn đi kèm theo đời sống Bí
tích của Hội thánh, như việc tôn kính các di tích thánh,
kính viếng các đền thánh, những cuộc hành hương, những
cuộc rước kiệu, chặng đàng thánh giá, kinh Mân côi.
Dưới ánh sáng đức tin, Hội thánh soi sáng và cổ võ những
hình thức chính đáng của lòng đạo đức bình dân.

Cầu nguyện cho người đau ốm: Xin mọi người cầu
nguyện cho c. Phan Mai mới vào nhà thương St. Anthony
vì bị tai biến nhẹ. Xin Chúa cho chị chóng bình phục.

Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình:
Bà Nguyễn Thị Thư
Ông Bà Sang -Anh
Anh Chị Vũ Vân
Anh Chị Trọng – Phúc

06/08
13/08
20/08
27/08

Qúi vị nào có gì thắc mắc hoặc muốn ghi danh chương
trình, xin liên lạc với anh Đoàn Phúc Lai (314) 599-9298.
Thông Báo Của Ban Giáo Lý:
Ban Giáo Lý sẽ tiếp tục nhận đơn ghi danh cho các em
đến Chúa Nhật (14/05/2017). Sau ngày đó, nếu ai muốn
ghi danh sẽ nộp tại văn phòng giáo xứ và nộp phạt $50
cho mỗi đơn. Sẽ không nhận học sinh ghi danh sau
Chúa Nhật (ngày 24 tháng 9, 2017).
Lớp Giáo Lý Tân Tòng:
Giáo xứ sẽ mở lớp Giáo Lý Tân Tòng bắt đầu vào Chúa
Nhật tuần thứ hai sau ngay Labor Day 10/9/2017. Những
Anh Chị Em nào muốn học hỏi về đạo công giáo và ra
nhập vào gia đình công giáo, theo luật của Giáo Hội buộc
phải tham dự lớp này. Xin điền đơn để ở kệ cuối nhà thờ
rồi nộp lại cho văn phòng Giáo Xứ.
Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân:
Giáo xứ sẽ mở lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân vào 2 Chúa
nhật 20/8 và 24/9 từ 1pm-6pm.(Lớp chỉ bắt đầu nếu có đủ
người ghi danh.). Những Anh Chị nào muốn kết hôn theo
luật của Giáo Hội phải tham dự lớp này. Xin điền đơn để
ở kệ cuối nhà thờ rồi nộp lại cho văn phòng Giáo Xứ
cùng với lệ phí $75/1 người.
Quyên Tiền Lần II:
Chúa Nhật tuần hôm nay chúng ta sẽ có quyên tiền lần II
để giúp cho công cuộc truyền giáo của Tổng Giáo Phận
St. Louis tại Châu Mỹ La Tinh. Xin Qúi Vị rộng tay.

Quỹ Thu Chúa Nhật - 30/07/2017
Tiền Thu CN Hàng Tuần

$

3, 166.00

Dâng Cúng Nến cho Đức Mẹ

$
$

61.00
60.00

Quảng Cáo

