Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
Tipsy Nails - Spa Cần Thợ Nail
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
(Expired on June 5 ,2020)

Cần Thợ Nail
Cần thợ nails Nam Nữ, bao lương $900/ tuần trên chia và thợ làm chân
tay nước.Khách của tiệm là người mỹ trắng nên típ cao. Mọi chi tiết xin
liên lạc : (314)- 603-7494
(Expired on March 15,2020)

Cần Thợ Nail
Cần thợ nails Nam Nữ có kinh nghiệm, bao lương $1,400- $ 2,200/ tuần
trên chia. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Hùng: (314)- 708-9366
(Expired on July 9,2020)

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 Thợ Nail
Cần thợ nails làm full time hay part time. Khách của tiệm là người Mỹ
trắng và đông khách. Lương $1,300/tuần, hơn chia. Mọi chi tiết xin liên
lạc: (314)– 685 - 6648 or (314)-629-2185
(Expired on July 2 ,2020)

Cần Sang Tiệm Nails ở O’Fallon IL
Gồm 8 bàn, 8 ghế và 2 ghế kids. Giá sẽ thương lượng.
Mọi chi tiết xin liên lạc Đăng : (314) 398 - 3250; Vân ( 314) 3978035
(Expired on March 22, 2020)
Máy có độ bền 25 đến 30 năm. Bảo trì
5 năm. Chi phí chỉ với 55 cent một
ngày mà cả gia đình xử dụng được
bảy nguồn nước. Nếu quí vị muốn sở
hữu chiếc máy này thì xin liên lạc với
chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quí vị
một cách tốt nhất.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Anh Huỳnh Lót:

314 4411955

Let’s bring this medical device to your house, and it will change your
lifestyle by drinking alkaline and anti-oxidant water. This machine provide seven types of water. It is the best machine ever. The oval office
machines does is improve your health feels better and surely it prevent
cancer.
Please contacts us:
Mr. Lot Huynh :
314 441 1955
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ĐỒNG TÂM

Chop-Suy

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

Cần người xào cơm và lấy order.
Mọi chi tiết xin liên lạc : (314)- 868-8041; Cell ( 951)345-0608
(Expired on April 1,2020)

Eureka Nail
Cần tuyển hai thợ có kinh nghiệm làm được bột. Tiệm cách khu
Bayless 20 phút lái xe. Mọi chi tiết xin liên lạc với Tina: (636) 5872955; text: ( 314) 480-2363
(Expired on May 1,2020)

Cần Thợ Nail
Cần thợ nails Nam Nữ, bao lương $900/ tuần trên chia và thợ làm chân
tay nước.Khách của tiệm là người mỹ trắng nên típ cao. Mọi chi tiết xin
liên lạc : (314)- 315-7247
(Expired on March 15,2020)

TJ PHARMACY
Phone: 314-875-0121 Fax: 314-875-0203
3900 S Grand Blvd, St. Louis, MO 63118
(Trong chợ Quốc Tế World Market): Tiệm thuốc tây
đầu tiên của người VN trong toàn vùng Saint Louis.
Địa điểm tiện lợi để dành phục vụ cho quí khách người Việt. Dược Sĩ
người Việt 20 năm kinh nghiệm tận tình tư vấn sức khoẻ, và giải thích
chi tiết các loại thuốc & cách dùng để quí khách đạt được sức khoẻ tốt
nhất. Có bán đầy đủ loại thuốc có toa hoặc không toa. Nhận tất cã các
hãng bảo hiểm & Medicare. Đặc biệt có chương trình giảm giá cho
những những quí vị không có bảo hiểm. Giao thuốc tận nhà không thêm
cước phí.
Mời quí vị đồng hương cùng ủng hộ, hãy đến tiệm & tham khảo cùng
Dược Sĩ Lê Quang Tuấn.
(Expired on June 22,2020)

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ GIÚP ĐỠ
NGƯỜI GIÀ, TÀN TẬT VÀ TRẺ EM TẠI NHÀ

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

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

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

Hội Đồng Mục Vụ
ô. Nguyễn Đức Thắng
c. Trần 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:

3217 Lemay Ferry Rd, St. Louis, MO 63125
314-329-6099
Mọi dịch vụ hoàn toàn miễn phí và không ảnh hưởng đến tiền già, tiền
bệnh hay food- stamp.Điều kiện: * Có thẻ Medicaid. *Người lớn trên
65 tuổi.*Người tàn tật trên 18 tuổi. * Người nghỉ hưu hoặc không đi
làm.
Các dịch vụ:
 Giúp đỡ người già bởi người thân trong gia đình hoặc bạn bè.
 Giúp đỡ người già bởi nhân viên được huấn luyện.
 Giúp đỡ những sinh hoạt thường ngày như ăn uống, mặc, vệ
sinh cá nhân.
 Giúp lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ.
 Y tá đến nhà hằng tuần kiểm tra sức khỏe và thuốc.
 Luôn bảo đảm sẽ có dịch vụ 24/7.
 Nhân viên được huấn luyện để giúp đỡ những trường hợp
riêng biệt.
 Có y tá đến nhà chăm sóc cho người bệnh đặc biệt.
 Giúp giấy tờ cho Medicaid, Food-stamp, SSI, xin tiền gas.
 Giúp đỡ những em nhỏ tàn tật hay tự kỷ tại nhà với nhân viên
đã được huấn luyện.
(Expired on November 15, 2021)
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GIỜ LỄ:

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

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. Trần Duy Truynh
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
Bà Mẹ CG:
CĐ Thánh Phaolô:
CĐ Tê-rê-xa:
Giúp Lễ:
Lm.
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. Bùi Kim Loan
314.397.6859
Sr. Đỗ Hoa
314.832.2371
Trần Quang Chinh, SVD 563.580.7881
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

Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người
Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết,
nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".
Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt,
Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ
Giuđêa". Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin
Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa
Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả
bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy".
Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ
chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự
sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không
chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy
là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian". Người xúc động và
hỏi: "Ðã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu
rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có
mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm
được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó
là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là
chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại
nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của
Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói:
"Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng
Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con".
Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn
quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh
ấy đi". Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa
Giêsu làm, thì đã tin vào Người.
Ðó là lời Chúa.

Ý Lễ Trong Tuần
LH Maria NT Trâm, Nguyễn Thị Dung; Tạ ơn và gia đình bầng an, 1 người;
Inê Lê Thị Tràng, 1 người; Giuse Phan Phúc Lộc, 1 người; Các linh hòn mồ
côi và các linh hồn, 1 người; Các đẳng linh hồn và cho thế giới bằng an, Ac
Dũng; Giuse và Maria, bà Phan Sai; Vincente và Maria, bà Phan Sai; bình an
cho gia đình, bà Phan Sai; Bình an cho gia đình và thế giới, Gđ Bùi Mạnh
Quý

Thừa Tác Viên Thánh Thể
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Thừa Tác Viên Lời Chúa
Chúa Nhật Lễ Lá - 05 /04/2020

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
Suy Niệm:
MỞ CỬA MỘ
Tai họa ngày 11 tháng 09 năm 2001 trên đất Mỹ đã
trở thành một nỗi ám ảnh đối với mọi người. Trong phút
chốc, hai tòa tháp chọc trời đổ sập xuống, trở thành ngôi
mộ khổng lồ chôn vùi mấy ngàn sinh mạng. Ngôi mộ
gieo tang thương. Ngôi mộ gieo kinh hoàng. Ngôi mộ
làm rung chuyển thế giới.
Ngôi mộ không chỉ hiện hữu từ khi toà tháp đôi đổ
xuống. Trước đó ngôi mộ đã hiện diện trong trái tim của
những người khủng bố. Sau đó ngôi mộ vẫn phủ màn u
ám trên cuộc sống thân nhân bạn bè.
Như thế, ngôi mộ không chỉ xây bằng gạch đá. Nó
được xây bằng những lực lượng chết chóc như sự hận
thù, sự áp bức, sự độc ác… Ngôi mộ không chỉ chôn vùi
sự sống. Nó chôn vùi cả niềm tin, cả niềm hy vọng.
Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu đã dõng dạc mở cửa
mộ và truyền cho người chết chỗi dậy bước ra. Việc
Chúa Giêsu mở cửa mộ cho Lagiarô mở ra những chân
trời mới cho đời sống con người.
Khi mở cửa mộ, Người đã mở cánh cửa sự sống.
Thông thường, ngôi mộ là vương quốc của tử thần. Cửa
mộ là cửa mở vào thế giới chết chóc. Ai đã vào đó chẳng
còn hy vọng thoát ra. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu đã mở
cửa mộ để Lagiarô không phải bước vào sự chết nhưng
bước vào sự sống. Khi mở cửa mộ, Người phá tan sào
huyệt Thần Chết. Khi tháo những dải băng liệm cuốn
quanh thân thể Lagiarô, Người giải phóng ông khỏi dây
trói ràng buộc của tử thần.
Khi mở cửa mộ, Người đã mở cánh cửa niềm tin.
Trước đó, niềm tin của Mácta chỉ là một niềm tin mơ hồ,
chung chung của đa số người Do thái thời ấy. Nhưng sau
khi thấy Lagiarô sống lại, niềm tin của bà trở nên cụ thể,
sống động và vững vàng. Trước đó, nhiều người Do thái
chưa tin vào Chúa Giêsu. Nhưng sau khi được chứng
kiến Lagiarô từ cõi chết sống lại, họ không thể nào không
tin. Tảng đá lấp cửa mồ tung ra cũng làm bật tung tảng đá
nghi ngờ che lấp trái tim, đưa họ tới tin nhận Chúa là
Thiên Chúa.
Khi mở cửa mộ, Người mở ra cánh cửa niềm vui.
Chết chóc gieo tang tóc u buồn. Ngôi mộ bao giờ cũng
gợi lên nỗi buồn. Buồn ly biệt. Buồn mất mát. Buồn thất
bại. Cái buồn vốn hay lây. Nước mắt người thân dễ làm
cay mắt ta. Nên Chúa Giêsu không ngăn được dòng lệ.
Nhưng khi Lagiarô bước ra, cả một trời vui. Đám tang
bỗng biến thành đám hội. Lời chia buồn đổi thành lời
chúc mừng. Thiên Chúa đã biến tang tóc thành niềm vui.

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
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Niềm vui ấy trọn vẹn.

Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình:

Khi mở cửa mộ, Chúa Giêsu mở cánh cửa hy vọng.
Thiên Chúa đến biến đổi số phận con người. Con người
không còn bị giam hãm trong thân phận hay chết, nhưng
được thênh thang tự do trong cõi sống. Con người không
sinh ra để chết đi nhưng để sống, sống mãi, vì Chúa là
“sự sống”, “ai tin sẽ sống đời đời”. Con người không sinh
ra để tàn lụi, nhưng để triển nở đến vô biên.
Trong mỗi người chúng ta có nhiều nấm mộ.
Chúng ta bị giam hãm trong những nấm mộ tội lỗi, gian
tham, ích kỷ, bất công, đam mê, ghen ghét hận thù, nghèo
đói, thất học… Có những nấm mộ kiên cố, tự sức mình
không thể phá nổi. Ta hãy xin Chúa đến mở những cửa
mộ, lăn những tảng đá đè nặng đời ta, để ta được sự sống
dồi dào của Chúa nuôi dưỡng. Đồng thời, ta cũng phải
tiếp tay với Chúa, phá đi những nấm mộ vây bọc anh chị
em chúng ta, để mọi người được sống và sống dồi dào
như lòng Chúa mong ước, như định mệnh Chúa dành cho
ta, những người con cái Chúa.
GỢI Ý CHIA SẺ
1) Tôi còn bị giam cầm trong những ngôi mộ nào?
2) Tôi còn muốn xây những ngôi mộ nào để chôn
vùi anh em?
3) Hôm nay tôi phải làm gì để mở cửa mộ cho tôi
và cho anh em?
4) Việc Chúa cho Lagiarô chết bốn ngày sống lại
có ảnh hưởng gì trên tôi?

ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

AC Huy - Điệp

29/03/2020

Qúy vị nào có gì thắc mắc hoặc muốn ghi danh chương trình, xin liên
lạc với Chị Hà : (314) - 680-2431.

Những Luật Buộc của Tổng Giáo Phận St. Louis
về Mùa Chay Thánh:
Đức Giáo Hoàng và các Giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra những
luật buộc ăn chay và kiêng thịt như sau:
Thứ Tư Lễ Tro (26/02/2020) và Thứ Sáu Tuần Thánh
(10/04/2019) là những ngày buộc kiêng thịt cho mọi người
Công Giáo trên 14 tuổi. Trong hai ngày này, những tín hữu từ
18- 59 tuổi buộc phải ăn chay và kiêng thịt. Ăn chay có nghĩa là
trong một ngày chỉ được ăn một bữa no với hai bữa ăn nhẹ và
không được ăn dặm gì khác giữa những bữa ăn này (thức uống
được cho phép). Không người Công Giáo nào được phép tự
giảm bớt cho mình những điều buộc trên.
Tất cả những ngày thứ Sáu khác trong Mùa Chay là những
ngày buộc phải kiêng thịt. Một lần nữa, những người Công
Giáo sẽ không được tự giảm bớt những điều buộc trên cho
chính mình. Nhưng nếu trường hợp bị bệnh trầm trọng, những
luật buộc trên sẽ không phải áp dụng.

Đi Đàng Thánh Giá Mùa Chay 2020:
Trong mùa Chay giáo xứ sẽ đi đàng thánh giá vào mỗi thứ Sáu
trước lễ (thay giờ Chầu) và vào lúc 9giờ 15 mỗi Chúa Nhật
trước Thánh Lễ. Xin mọi người thu xếp tham dự hầu hiệp thông
sâu xa với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong Mùa Chay
Thánh này.

Chén Giạo Tình Thương:
Mùa Chay là thời gian đặc biệt chúng ta ăn chay, cầu nguyện và
làm việc lành phúc đức. Giáo xứ kêu gọi mỗi gia đình mang
một chén giạo tình thương về nhà để mỗi ngày chúng ta bỏ vào
đó những đồng tiền tiết kiệm. Sau khi hết Mùa Chay chúng tôi
sẽ gom lại và giử số tiền đó đến với những anh chị em kém may
mắn.

Lưu Ý:
Các em học sinh theo học các lớp Việt Ngữ, TNTT và Giáo Lý
cũng sẽ nhận được một chén giạo tình thương. Kính mong quý
phụ huynh nhắc nhở, cộng tác và tập cho các em có thói quen
tốt biết quảng đại chia sẻ cho những người kém may mắn.
Thông Báo
Chiều Thứ Bẩy ngày 21 tháng Ba vừa qua, Đức Tổng Giám
Mục Robert Carson đã cho biết các Thánh Lễ công cộng tại tất
cả các Nhà Thờ trong Tổng Giáo Phận, các trường Công Giáo,
và các sinh hoạt trong Giáo xứ sẽ tạm đình chỉ đến ngày 22
tháng 4. Đức Tổng Giám Mục miễn chuẩn việc tham dự Thánh
lễ cho mọi người Công giáo trong Giáo phận St. Louis trong
giai đoạn này.
 Mỗi Thứ Năm, Quý Cha sẽ đặt Mình Thánh Chúa Trong
Nhà Nguyện từ 8g30 sáng đến 6g30 chiều. Quý Ông Bà và
Anh Chị Em có thể chia phiên nhau đến Chầu Mình Thánh
Chúa. Nên tránh không quy tụ một lúc quá 10 người và
không ngồi gần nhau để khỏi lây bệnh cho nhau.

Chúa Nhật V Mùa Chay – 29/03/2020


Nếu cần Xức Dầu Thánh và Trao Mình Thánh Chúa cho
Kẻ Liệt, xin liên lạc trực tiếp qua số điện thoại cầm tay của
Quý Cha. (Cha Khiên 408-966-3019; Cha Chinh: 563-5807881.)
 Văn Phòng Giáo Xứ vẫn mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ
chiều. Xin liên lạc với văn phòng để hẹn gặp Quý Cha, xin
lễ, hoặc xin quảng cáo trên tờ Đồng Tâm.
 Nhà Nguyện Giáo Xứ vẫn mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ
chiều cho những ai muốn cầu nguyện cá nhân.
 Ai muốn xưng tội, xin liên lạc với số điện thoại của văn
phòng hoặc gọi trực tiếp cho quý Cha vào những ngày
trong tuần.
Giáo xứ vẫn thực hiện tờ Đồng Tâm hàng tuần. Xin mở
website trang: https://chuaphucsinh.net/ để đọc tin.
 Xin liên lạc với Cha Chính xứ về Việc Rửa Tội Trẻ Em,
Đám Cưới hay Tang Chế.
 Xin tiếp tục đóng góp cho giáo xứ hàng tuần bằng check
(Chi phiếu) qua bưu điện hoặc tại văn phòng vào những
giờ làm việc.
Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng:
Lạy Chúa Giêsu, Con tin có Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh
Thể cực thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con mong
muốn được rước Chúa vào tâm hồn con. Giờ đây vì con không thể
rước Chúa cách trực tiếp, xin đến với trái tim con cách thiêng liêng.
Con xin tha thiết hiệp thông với Chúa như Ngài đã ngự thật trong
lòng con. Xin đừng để con rời xa Chúa. Amen

Thánh Lễ Trực Tuyến
Để giúp Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong Giáo Xứ dễ dàng
hiệp thông tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật Mùa Chay - Phục
sinh, đặc biệt là Tam Nhật Vượt qua năm nay, Giáo Xứ Chúa
Phục Sinh sẽ thực hiện “Thánh Lễ Trực Tuyến” bắt đầu từ
Chúa Nhật V mùa Chay, 29.3.2020.
Chương trình như sau:
* Mỗi Chúa Nhật có Thánh Lễ lúc: 10g00
TUẦN THÁNH
* Tam Nhật Vượt Qua:
– Thứ Năm: 20g00’.
– Thứ Sáu: 20g00’
– Thứ Bảy: 20g00’
Xin anh chị em phổ biến tin này đến với những anh chị em
trong các ban nghành đoàn thể và toàn giáo xứ. Xin chân thành
cám ơn, kính chúc Cộng đoàn hiệp thông tham dự sốt sắng
Chúc Mừng Sinh Nhật:
Mừng Sinh Nhật đến tất cả Quý Ông Bà và Anh Chị Em sinh
trong Tháng Ba. Xin Chúa chúc lành cho Quý Vị

Quỹ Thu Chúa Nhật - 22/03/2020
Tiền Thu CN Hàng Tuần $
Dâng Cúng
$
Nến Đức Mẹ
$

335
50.00
45.00

