Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
Gannam Spa & Skincare
Nâng Niu Vẻ Đẹp Cho Cộng Đồng
Người Châu Á

Những công nghê tiêu biểu như:
Cấy da căng bóng số 1 tại Hàn Quốc
( Mulwang); Đông hủy mỡ an toàn
nhất không cần phẫu thuật; Giảm
Cellulite sần vỏ cam ở đùi, thon gọn
bắp tay, bắp chân; Thon gọn hàm, nâng cơ mặt & xóa
nhăn với máy Hifu; Điêu khắc chân mày (eyebrow
microblading) & nối mi; Nhuộm da nâu, tắm trắng
toàn thân với thảo dược & ủ trắng mặt; Trị mụn thịt,
nốt ruồi, sẹo mụn, lỗ chân lông to, nám, tàn nhang da
bị yếu & di ứng, mụn thâm, mụn ở lưng, nếp nhăn &
lão hóa..
Đến với Gangnam Spa không những các bạn được soi
da miễn phí và trải nghiệm điều trị da với công nghệ
cao, mà còn được thư giãn kết hợp phương pháp Massage nâng cơ mặt và ấn huyệt. Chúng tôi hân hạnh
hợp tác với 1 số bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ lớn tại
khu Gangnam– Hàn Quốc cho những quý vị có như
cầu du lịch kết hợp thẩm mỹ. Mọi chi tiết xin liên hệ:
Shop 314.702.3731 or Manager cell: 636.221.7817
or www.gangnamspallc.com tại 5813-5817 S. Lindbergh Blvd. St.Louis, MO 63123 (Gần South
County Mall).
(Expired on November 30,
2019)
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ĐỒNG TÂM

LM. Chánh Xứ: Gioan Lưu Mai Khiên, SVD
LM. Phó Xứ: Giuse Trần Quang Chinh, SVD

Cần Thợ Nail
Cần thợ nails có kinh nghiệm, hoặc chân tay nước.
Mùa đông ế lương bao $ 4,000 hơn chia. Tiệm ở khu
Mỹ Trắng nên típ rất tốt. Mọi chi tiết xin liên lạc với
Nhàn : (636) 357 - 8344
(Expired on July 30 , 2020)

Cần Người Giữ Trẻ
Cần người giữ trẻ tại nhà. Một bé 2 tuổi và 1 bé 6
tháng. Có chỗ ăn ở. Sẽ nghỉ ngày Chúa Nhật. Mọi chi
tiết xin liên lạc: (314) 556 - 0811
(Expired on November 11, 2019)

3900 Meramec St., St. Louis, MO 63116 — TEL: (314)- 832-7023 — FAX: (314)-832-7024 — Webpage: chuaphucsinh.net
Trường Hợp Khẩn Cấp xin gọi: C. Khiên (408)-966-3019 hoặc C. Chinh (563)-580-7881
GIỜ LỄ:
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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

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại,
đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai
có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người
vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới
vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con.
Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và
đều chết mà không để lại ngườicon nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy
đến ngàysống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người
đều lấy người ấy làm vợ.” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy
chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết,
thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần.
Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại,
thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên
Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không
phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa.”

(trước 6 tháng)

Ý Lễ Trong Tuần

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

Cắt Cỏ và Dọn Sân Vườn
Ai có nhu cầu cắt cỏ và thu dọn sân vườn cho sạch sẽ
xin liên lạc với Trung Nguyễn: (314) 359-4004.
(Expired October13, 2019)

Tipsy Nails - Spa
Cần Thợ Nail

Hội Đồng Mục Vụ
ô. Nguyễn Đức Thắng
c. Tr ần Kim Chi
a. Huỳnh Lót
a. Nguyễn Đình Tuấn

618.641.1957
314.546.1495
314.441.1955
314.952.0359

Hội Đồng Tài Chánh
c. Nguyễn Thúy Hải
c. Bùi Melisa
a. Nguyễn Ngọc Khanh

314.482.4490
314.898.8587
972.800.9165

Chủ Tịch:
Phó Nội Vụ:
Phó Ngoại Vụ:
Thư Ký:

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

Cần thợ nails có kinh nghiệm làm chân tay nước.
Tiệm ở khu Mỹ Trắng nên típ rất tốt. Chỗ làm vui vẻ,
thoải mái. Tiệm mới, cách St. Louis 30 phút. Bao
lương hoặc ăn chia. Mọi chi tiết xin liên lạc:
(314) 224-9166 or (618) 629- 8236

c. Lê Thị Phụng
a. Bùi Hùng
a. Ngô Cường
ô. Phạm Viết Sinh

314.277.2859
314.783.7266
314.917.5814
314.351.7939

Trưởng Giáo Khu
a. Phạm Sỹ Công
a. Tr ần Duy Tr uynh
a. Nguyễn văn Lập
a. Huỳnh Lót

314.685.9193
314.308.9956
314.398.0581
314.441.1955

Các Hội Đoàn & Chương Trình Công Giáo

(Expired on December 20 ,2019)
(Expired on July 24, 2017)

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

Bà Mẹ CG:
CĐ Thánh Phaolô:
CĐ Tê-rê-xa:
Giúp Lễ:
Lm.
563.580.7881
LM Thánh Tâm:
Song Nguyền:
TN Thánh Thể:
Hội Canh Tân:
Hội Mân Côi
Giáo Lý:
Việt Ngữ:

Lc 20, 27-38

b. Nguyễn Thị Nhung 314.773.6967
c. Bùi Kim Loan
314.397.6859
Sr . Đỗ Hoa
314.832.2371
Trần Quang Chinh, SVD
ô. Phạm Viết Sinh
314.351.7939
ô. Bùi Anh Dũng
314.255.6628
a. Nguyễn Linh Yên
209.542.4466
b. Nguyễn Thị Châu
314.544.1886
b. Nguyễn T.TuyếtSương314.583.3206
Sr.Nguyễn Thúy
314.832.2371
Sr. Nguyễn Thúy
832.790.0017

Lh Ba mẹ Giu-se, Maria, và 39 nạn nhân tại nạn tại Anh: Trần Phương; lh Bê-na-đô
Trần Thành Trung, Tổ tiên ông bà cha mẹ và thân nhân: 1 người; Các linh hồn: 1 gia
đình; Các đẳng linh hồn: Đinh Văn Ngọc; Ông bà cha mẹ và các linh hồn: AC Bùi; lh
Tô-ma và Anna: gd Tá Nhung; lh Joseph Sutterer, Myrtle Sutterer, Gerald Sutterer:
Norman L. Sutterer; lh Maria Trần Thị Liễu lễ giỗ: Thành Hợp; Tạ ơn Đức Mẹ Thánh
Giu-se và Cha Phan-xi-cô, bình an cho gia đình, lh Lucia, Anna, Phi-líp-phê, các đẳng
linh hồn, thai nhi: Hồng Thúy; lh Gioanbaotixita và Matha Ana lễ giỗ: Nguyễn Văn
Gia; lh Giu-se: A Lót; lh tiên nhân nội ngoại: gd Nguyễn Tâm Hải; lh Raphael lễ giỗ:
Huỳnh Thị Thanh; Tiên nhân và các linh hồn: Bà Nguyệt; Tổ tiên ông bà cha mẹ nội
ngoại và các linh hồn: Nguyễn Thị Kính; 2 linh hồn Maria, linh hồn Mát-ta: Trang Lê;
Ông bà nội ngoại, dì dượng và cậu: Mai Ngọc Châu; Các linh hồn ông bà cha mẹ và
thân nhân trong gia đình: Trường Thu; lh nội ngoại hai bên, Maria, Vê-rô-ni-ca, Gioanbaotixita, và các linh hồn: gđ Hậu Thu; lh Nguyễn Điệp lễ giỗ 6 năm: Anh Trần; lh
Vinh Sơn, Anna, và Augustino: gđ Thư Nguyệt; Các đẳng linh hồn và thai nhi: 1
người; Các linh hồn: 1 người; lh Maria Nhài: Nguyễn Thị Xuân Khương; Tiên nhân,
cha mẹ và anh chị em nội ngoài: gđ Minh Quý; Tiên nhân: 1 người; Các linh hồn: 1
người; lh Anna lễ giỗ 4 năm: Trung Nguyễn; Cầu cho các giám mục và các linh hồn:
Đinh Văn Ngọc; lh Gia-cô-bê Nguyễn Trọng Anh lễ giỗ: Nguyễn Trọng Hạng; Các
linh hồn: 1 người; lh An-rê Trịnh Văn Hường: Trịnh Thị Lang; Cầu cho 39 nạn nhân
chết tại Anh: 1 người; Các linh hồn: 1 người; Các linh hồn tiên nhân nội ngoại: Trọng
Hồng; Cầu cho ông bà cha mẹ nội ngoại và các linh hồn: bà Thư; Các linh hồn thân
nhân, anh chị, các linh hồn và thai nhi: Nguyễn Soan; lh Gioanbaotixita: Nguyễn
Soan; Cầu cho tiên nhân và các linh hồn: 1 người; Cầu cho ông bà cha mẹ nội ngoại
và các linh hồn: gđ Sinh Kim; Cầu cho gia đình bình an và hạnh phúc, cho em Tâm
được như ý, tiên nhân: Maria Hoang; Tạ ơn các thánh nam nữ: Đinh Văn Ngọc; Tạ ơn
gia đình Thánh Gia: Nguyễn Thị Sâm; Gia đình bình an: Hông Âu; lh. Linh Mục Andrew Biller, SVD: Phan Thúy Mai; lh các Hội Viên đã qua đời và hội viên còn sống,
AC Khiết Loan 45 năm Hôn phối, AC Lập Sâm 34 năm Hôn phối: Hội Song Nguyền;
Gia đình bình an: Hồng Âu; Lh Vincentê Nguyễn Thế Hinh và họ hàng 2 bên, Đào
Thị Hằng

Thừa Tác Viên Thánh Thể
Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên – 10/11/2019
4 Sơ Dòng MTG, Ô. Dương, Ô. Trúc, C. Dung, C. Hà
Thừa Tác Viên Lời Chúa
Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên– 17/11/2019
Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Kim Dung

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
Suy Niệm:
SỐNG LẠI
Trong chương trình “Những điều bạn có thể chưa biết” của
đài VTV3 có tường thuật một trường hợp lạ lùng: Một phụ nữ
bị nhồi máu cơ tim. Chị tắt thở. Chị đã chết. Nhưng nhiều giờ
sau, chị tỉnh lại. Các bác sĩ hỏi chị đã thấy gì trong thời gian ấy.
Chị trả lời: chị thấy mình như bay bổng lên cao, và từ trên cao
chị nhìn xuống thấy các bác sĩ, các y tá đang chăm sóc cho
mình, nhìn thấy thân xác mình nằm bất động, nhìn thấy thuốc
men, dụng cụ y tế. Chị cũng nhìn thấy một chiếc giày tennis cũ
màu xanh da trời, đế giày bị mòn ở mép trong bàn chân, giây
giày màu trắng, đầu một sợi dây thòng xuống dưới đáy giày.
Nghe lời tả rất chi tiết của chị, vị bác sĩ chuyên điều tra băn
khoăn để ý tìm kiếm. Một hôm vị bác sĩ đi qua tòa nhà đối diện
nhìn sang bệnh viện, bà giật mình kinh hãi vì thấy ở tầng ba của
tòa nhà, trên một gờ xi măng rất cheo leo, có một chiếc giày
tennis cũ ai đã đặt ở đó tự hồi nào. Vị bác sĩ quan sát kỹ lưỡng
và thấy chiếc giày giống từng chi tiết với chiếc giày mà người
chết kể lại: chiếc giày vải cũ màu xanh, đế giày mòn ở mép
trong, dây giày màu trắng, đầu một dây thong xuống nằm ở
dưới đáy giày.
Đó là một trong 1370 trường hợp trở về từ cõi chết mà các
bác sĩ Đức và Mỹ đã điều tra. Theo những người có kinh
nghiệm về cái chết này thuật lại thì: Cuộc sống ở “cõi bên kia”
hạnh phúc hơn cuộc sống ở đời này. Và sau khi “chết đi sống
lại”, không ai còn sợ chết nữa, không ai muốn kiếm tiền bạc,
danh vọng, lạc thú gì nữa. Điều duy nhất mà họ quan tâm là
sống yêu thương, quảng đại, phục vụ mọi người. Tất nhiên đây
chưa phải là bằng chứng chắc chắn về việc người chết sống lại.
Nhưng nó rất gần với mặc khải của Lời Chúa hôm nay. Và kinh
nghiệm hiếm có của họ rất có thể hữu ích cho ta. Kinh nghiệm
của họ nói với ta hai điều:
1. Có cuộc sống khác ở bên kia cái chết
Kinh nghiệm của họ phù hợp với niềm tin dân gian, nhất là
của người Việt Nam vẫn tin rằng: thác là phế thách, còn là tinh
anh. Vì tin có sự sống ở bên kia cái chết mà chúng ta mới thờ
kính tổ tiên, cúng quảy, giỗ chạp.
Niềm tin ấy phù hợp với giáo lý của Chúa. Khi Môsê thấy
Chúa hiện ra trong bụi gai cháy đỏ. Ông hỏi Chúa là ai. Chúa
trả lời: “Ta là Thiên Chúa của Abraham, Isaác, Giacóp”. Vào
thời của Môsê, Abraham đã qua đời được 5, 6 trăm năm. Vậy
mà Chúa vẫn tự giới thiệu là Thiên Chúa Abraham, tức là Abraham vẫn sống, đang sống bên Chúa. Vì Thiên Chúa là Thiên
Chúa của người sống chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết.
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nhiều lần nhắc đến cuộc sống
sau cái chết như dụ ngôn người giàu có và Lagiarô, trong dụ
ngôn về ngày phán xét, dụ ngôn lúa đồng và cỏ dại. Theo thánh
Phaolô, cuộc sống đời sau mới là đích điểm mà mọi tạo vật
nhắm tới. Trong thư Rôma, Ngài viết: “Muôn loài thọ tạo
những ngong ngóng chờ ngày Thiên Chúa mạc khải vinh quang
của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo,
không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt phải
chịu vậy. Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến nay, muôn loài
thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở.” (Rm8, 1923) Chúng ta rên siết vì cuộc sống hiện tại đầy khổ ải. Chúng ta
mong chờ cuộc sống đích thực ở mai sau. Đời sống này là thời
kỳ thai nghén. Ta phải chịu đau đớn để sinh vào đời sau.
2. Cuộc sống ở bên kia rất khác với cuộc sống hiện tại
Khi Chúa Giêsu trả lời người Sadducêô, Chúa Giêsu đã
mặc khải ba chân lý.
Chân lý thứ nhất: Chỉ những ai được tuyển chọn mới được
vào Nước Chúa. Sự sống đời sau có đó. Nhưng không phải ai
cũngvào được. Chỉ có những người được xét là xứng đáng mới
được vào. Trong Phúc Âm, nhiều lần Chúa đã nói tới việc tuyển
chọn này. Chúa sẽ loại chiên ra khỏi dê, lúa tốt ra khỏi cỏ dại,
cá tốt ra khỏi cá xấu. Tiêu chuẩn để chọn lựa là Tám mối phúc,
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nhất là giới răn bác ái yêu thương.
Chân lý thứ hai: Người ta sẽ giống như thiên thần. Đời
sống trên trời sẽ không có gì giống với đời sống dưới đất. Sẽ
không còn đói khát nên sẽ không cần ăn uống. Sẽ chẳng có lấy
vợ lấy chồng, sẽ chẳng cần sinh con để nối dõi vì người ta
không bao giờ chết nữa. Nếu vậy, trên trời ta có còn là ta nữa
không hay ta trở thành một người khác, một kiếp khác? Thưa,
tuy có khác nhưng ta vẫn là ta. Đứa bé bụ bẫm hôm nay chẳng
có gì giống với cái bào thai ngọ nguậy trong bụng mẹ hôm qua.
Nhưng cả hai chỉ là một. Bà cụ 90 tuổi hôm nay chẳng còn gì
giống với cô thiếu nữ mà bà đã là cách nay 70 năm. Nhưng cả
hai vẫn là một. Chú bướm xinh đẹp nhởn nhơ bay lượn trên
khóm hoa hôm nay chẳng có gì giống với gã sâu xấu xí lê la
trên đất hôm qua. Nhưng cả hai vẫn chỉ là một. Trên trời, ta
sống một cuộc sống khác, không ăn uống, không lấy vợ lấy
chồng. Nhưng ta vẫn là ta. Có khác biệt nhưng vẫn có liên tục.
Chân lý thứ ba: Ta sẽ trở thành con Thiên Chúa. Sống lại
rồi, ta như đứa con bấy lâu phiêu bạt xa quê nay được trở lại
nhà cha mẹ. Tâm hồn luôn bị dằn vặt vì niềm khao khát vô
biên, nay mới được no thỏa: Thiên Chúa chính là hạnh phúc lấp
đầy được vực thẳm khao khát vô biên của ta. Thánh Augustinô
đã nói: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên lòng con
mãi khắc khoải băn khoăn cho đến khi được nghỉ yên trong
Chúa”. Là con Thiên Chúa, hạnh phúc lớn nhất của ta là được
tham dự vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự sống của
Thiên Chúa Ba Ngôi là cội nguồn hạnh phúc, nên thánh Phaolô
đã nói: “Những đau khổ ta chịu bây giờ không thấm gì so với
hạnh phúc sau này ta sẽ được. Và mọi tạo vật mong tới ngày
được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, để được
cùng con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh
quang.” (Rm 8,22) Vì hạnh phúc ấy mà tám mẹ con trong bài
đọc thứ nhất đã cam chịu mọi khổ hình.
Lời Chúa hôm nay đem lại cho ta bao niềm hy vọng. Chúa
cho ta biết, đời ta sẽ không đi trong bất định, lạc vào hư vô,
nhưng đời ta có một cùng đích, đó là trở về với Thiên Chúa là
cội nguồn của ta. Đời ta sẽ không chìm đắm trong đau khổ,
nhưng sẽ vươn lên hạnh phúc, hạnh phúc làm con Thiên Chúa,
hạnh phúc chia sẻ sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đời ta như
vậy sẽ không đi vào mạt kiếp lụi tàn, nhưng sẽ triển nở trong
vinh quang tự do. Đúng như lời thánh Phaolô nói: “Gieo xuống
thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà
chỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy
thì mạnh mẽ; gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà chỗi dậy là
thân thể có thần khí.” (1Cr 15,43-44)
Lạy Chúa, xin cho con biết sống ở đời này theo đúng Lời
Chúa dạy, để mai sau con xứng đáng được trở nên con của
Chúa. Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1) Cái chết là một thành phần của đời sống. Bạn chuẩn bị và
đón nhận cái chết thế nào?
2) Con người sinh ra không phải để chết nhưng để sống. Bạn
hiểu câu này thế nào?
3) Đời sau ta sẽ sống với Chúa. Ngay từ bây giờ bạn phải làm gì
để chuẩn bị cho cuộc sống với Chúa?
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Giáo Lý Chúa Nhật:
313. Trong Cựu Ước, người ta quan niệm thế
nào về bệnh tật?
Trong Cựu Ước, con người, trong khi bị đau yếu,
cảm nghiệm được sự hữu hạn của mình, đồng thời
cũng nhận ra bệnh tật có liên hệ cách bí nhiệm với

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
tội lỗi. Các tiên tri đã thoáng nhận ra rằng bệnh tật
cũng có thể có một giá trị cứu chuộc các tội lỗi cá
nhân của mình và của người khác. Vì thế người ta
đón nhận bệnh tật trước tôn nhan Thiên Chúa và kêu
cầu Ngài chữa lành.
Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với các bệnh
nhân và nhiều việc chữa lành Người đã thực hiện là
một dấu chỉ chứng tỏ, nơi Người, Nước Thiên Chúa
đã đến, và như vậy, đã đến lúc chiến thắng tội lỗi,
đau khổ và cái chết. Bằng cuộc khổ nạn và cái chết
của Người, Chúa Giêsu đem lại cho đau khổ một ý
nghĩa mới, đó là, nếu được kết hợp với sự đau khổ
của Người, thì đau khổ có thể trở thành một phương
tiện thanh luyện và cứu độ cho chúng ta và cho
những người khác.
Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình:
AC Châu Ngọc
AC Trọng Võ - Phúc Tô
Bổn Mạng Hội LMTT

10/11
17/11
24/11
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rissant, MO 63033.
Vậy ai biết đôi này có ngăn trở gì không thể kết hôn
với nhau theo luật Công Giáo buộc lương tâm phải
trình báo cho Cha Xứ.
VỀ LINH MỤC & DIỄN GIẢ Ở NƠI KHÁC
ÐẾN
Theo yêu cầu của Tổng Giáo phận St. Louis và Tỉnh
Dòng Chicago, các linh mục đến cử hành bí tích
trong địa phận hoặc các giáo dân đến diễn thuyết,
phải có giấy giới thiệu hoặc chứng nhận “không có
gì ngăn trở” từ Giám Mục, bề trên hoặc giới chức
thẩm quyền của họ. Giấy chứng nhận phải được cấp
vài tuần lễ trước khi vị đó đến giáo phận. Quý Ông
Bà và Anh Chị Em trong Giáo xứ khi có các linh
mục thân quen đến thăm, xin vui lòng nhắc nhở các
ngài để các ngài chuẩn bị trước giấy chứng nhận mà
Giáo phận yêu cầu nếu muốn đồng tế hoặc dâng lễ
tại Nhà Thờ hoặc trong Nhà Nguyện Giáo Xứ.

Qúy vị nào có gì thắc mắc hoặc muốn ghi danh
chương trình, xin liên lạc với Chị Hà : (314) - 6802431.

Quyên Tiền Lần II:

Tháng Các Linh hồn:

Chúa Nhật tuần này chúng ta sẽ có quyên tiền lần
thứ hai giúp quỹ cho những người phục vụ trong
quân đội. Xin Quý Vị Quảng Đại.

Xin Quý Ông Bà và Anh Chị Em ghi tên những
người Thân mình đã qua đời vào sổ ở dưới nhà thờ
để được nhớ tới trong các Kinh Nguyện và Thánh Lễ
tại Giáo Xứ Chúa Phục Sinh.

Phân Ưu:
Được tin Cha Andrew Biller, SVD được Chúa gọi về
ngày 2/11/2019 tại Techny, Illinois hưởng thọ 87
tuổi. Ngài nhập Tiểu Chủng Viện Ngôi Lời năm
1949; khấn lần đầu năm1953; thụ phong Linh Mục
năm 1961 và được gởi sang truyền giáo tại Philippines trong nhiều năm. Khi trở về Mỹ, Cha Andrew
có giúp Giáo xứ Thánh Tôma Aquinô Giáo Xứ với
nhiệm vụ Phó xứ tử năm 2002 đến năm 2004.
Nguyện xin Chúa là Cha Nhân Từ chóng đưa linh
hồn Linh Mục Anrê về Thiên Đàng sau những tháng
năm trung thành phục vụ Thiên Chúa, Giáo Hội vả Quỹ Thu Chúa Nhật - 03/11/2019
trong Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời.

Tiền Thu CN Hàng Tuần $
Quyên Tiền Lần 2
$
Rao Hôn Phối: (lần 2)
Phát Triển Giáo Xứ
$
Có anh Dương Thanh Phong con ông Dương Tấn
$
Phát và bà Võ Thị Thùy Nga cư ngụ tại 1043 Fern- Nến Đức Mẹ
wood Trl Ct., Florissant, MO 63031 muốn kết hôn Dâng cúng
$
với chị Phạm Nguyễn Thanh Nguyên ông Phạm Lợi
và bà Trần Trinh cư ngụ tại 3520 Santiago Dr., Flo-

3,679.00
335.00
1,032.00
64.00
70.00

