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ĐỒNG TÂM

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 August 23,2021

Nhận Dạy Piano, Kèm Học, và Sửa Thiết
Bị Điện Tử
Michael Joseph sẽ nhận dạy Piano, sửa chữa các máy móc
điện tử đặc biệt là Computer,và cell phone tại nhà.
Mọi chi tiết xin liên lạc với Chị Liễu: 314.465.1206 or
678.982.7052

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

Bán Tiệm Nail Ở Khu Mỹ Trắng
Cần bán tiệm nail ở khu Mỹ Trắng, típ cao, khách tốt.
Cũng cần tuyển thợ biết làm chân tay nước. Mọi chi tiết xin
liên lạc: (314) 685.7544 hoặc (314) 489.4796
(Expired on June 10, 2021)

Cần thợ nails biết làm bột và chân tay nước, bao lương.
TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ GIÚP ĐỠ
Mọi chi tiết xin liên lạc: (314) 603 - 7494
NGƯỜI GIÀ, TÀN TẬT VÀ TRẺ EM TẠI NHÀ
(Expired on May 7 2021)
3217 Lemay Ferry Rd, St. Louis, MO 63125
314-329-6099

Văn Phòng Bác Sĩ Mắt

Cần Thợ Nail
Cần nhiều thợ Nails nam nữ biết làm đủ thứ, hoặc dip, gel,
chân tay nước. Bao lương cao hay ăn chia tùy ý. Tiệm ở
Clayton Maplewood giá cao, tiệm rộng thoáng mát. Cách
nhà thờ khoảng 15 phút, không đi xa lộ. Giờ giấc làm việc
thoải mái.
Mọi chi tiết xin liên lạc: (314) 347 - 7479
(Expired on June 21, 2021)

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
*11:30AM: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

Cần Thợ Nail

Dr. Mary Murphy và Dr. Maria Nguyễn chuyên các bệnh về
mắt, đo mắt và làm mắt kiếng. Có Bác Sĩ nói Tiếng Việt và
Tiếng Anh. Mọi chi tiết xin liên lạc:
Ofice: (314).962.1700; Cell: (314).583.5363
9051 Watson Rd-Suite D. St. Louis, MO 63126
(Expired on June 10, 2021)
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GIỜ LỄ:

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)

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

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
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:

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

Tin Mừng: Mt 28, 16-20
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ
trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài
nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên
trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy
muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh
Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và
đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Ý Lễ Trong Tuần
Lễ giỗ lh Maria và lh MariaRaphaella, Liễu Nguyễn, Lh Louis
Nguyễn Công Cảnh, Hà Lê; Lh Anna và lh Phêrô Đức, Mai
Ngọc Châu; Lh Anna Vũ Thị Kính lễ giỗ và các linh hồn, 1
người; Lh Maria, Gđ Bảo Phượng; Các lh nơi luyện ngục, Chi
Nguyễn; Lh Ông Đoàn Yên mới qua đời, Gđ Minh Quý; Tạ ơn
và 2 lh Giuse, Liễu Phan; Tạ Ơn Chúa, Sương Nguyễn; Tôma
Nguyễn Bảo Hoàn, Maria Nguyễn; Các đẳng linh hồn và linh
hồn thai nhi, 1 người; các linh hồn, 1 người; Phêrô và Giuse, 1
người; Thánh Hóa công ăn việc làm, 1 người; Tạ ơn Chúa và
Mẹ, gđ Khiết Loan; Các đẳng linh hồn và linh hồn mồ côi,
Nguyễn Văn Linh, Tôma Nguyễn Bảo Hoàn, AC Phong Nguyễn
- Mỹ Em; Các lh mồ côi, tiên nhân, gia đình bằng yên, Đại dịch
mau qua, Maria Hoàng Uyên; Xin đủ tự tin để thi quốc tịch,
Maria Hoàng Uyên; Ta. Ơn Chúa và Mẹ Maria, Gia đình mạnh
khỏe và bình an, Kim Anh; Con gái mang thai được bằng an,
mạnh khỏe, Thai nhi khỏe mạnh, sanh con được mẹ tròn con
vuông, 1 người

Thừa Tác Viên Lời Chúa
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô –6/6/2021
Nguyễn Thanh Minh - Bùi Bích Thủy

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
Suy Niệm:
MẦU NHIÊM TÌNH YÊU
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm tình
yêu thương.
Từ đời đời, Chúa Cha yêu Chúa Con. Tình yêu ấy
lớn lao đến nỗi Chúa Cha đã sinh ra Chúa Con giống
hệt như mình. Con là hình ảnh hoàn hảo, nguyên
tuyền của Cha. Con là chính Cha, nên Đức Giêsu
nói: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Cha có gì
thì ban tất cả cho Con. Nên sau này Đức Giêsu đã
nói: “Tất cả những gì của Cha đều là của Con” (Ga
16,15). Tình Cha yêu Con thật lớn lao, kỳ diệu. Tình
Con đáp lại tình Cha cũng nồng nàn tha thiết không
kém. Những gì Con nhận được do tình yêu của Cha
thì Con dâng lại cho Cha tất cả. Đức Giêsu vì yêu
mến Chúa Cha, nên đã vui lòng xuống thế làm người
để cứu chuộc nhân loại. Trọn cuộc đời, Người luôn
tìm thánh ý Chúa Cha để thi hành. Người luôn tâm
niệm: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng sai
Thầy” (Ga 4,34). Người từ bỏ hết ý riêng mình để
chỉ làm theo ý Chúa Cha. Người nên một với Đức
Chúa Cha trong tâm tình, trong tư tưởng, trong hành
động. “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga
14,10). Trong giờ hấp hối, dù sợ hãi cái chết đến độ
mồ hôi máu tuôn ra, nhưng Đức Giêsu vẫn luôn
vâng theo ý Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được,
thì xin cho Con khỏi uống chén này. Xin đừng theo
ý Con, nhưng theo ý Cha mà thôi” (Mt 26,39).
Thánh Phaolô đã tóm tắt về cuộc đời Người: “Đức
Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ
phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên
Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc
lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như
người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho
đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập
tự” (Phil 2,6-8). Tất cả thái độ vâng phục nói lên sự
dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Cha. Tình yêu nối kết
Chúa Cha và Chúa Con là Chúa Thánh Thần.
Ba Ngôi là lò lửa tình yêu lúc nào cũng ngùn ngụt
cháy. Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu không bao
giờ vơi cạn. Cuộc trao đổi cho đi và nhận lãnh làm
cho tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa ngày càng
sung mãn dồi dào. Tất cả mọi tình yêu đều bắt
nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Tất cả mọi tình yêu muốn
trung thực và bền vững đều phải học theo khuôn
mẫu tình yêu Chúa Ba Ngôi. Hạnh phúc là ta được
tham dự vào bầu khí yêu đương của Chúa Ba Ngôi.
Hạnh phúc sẽ đến khi mọi người biết yêu thương
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nhau trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi.

Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân:

Hôm nay, khi truyền cho ta đi rửa tội cho mọi người
nhân danh Chúa Ba Ngôi, Đức Giêsu muốn ta đem
tình yêu rửa sạch những oán ghét hận thù đang tàn
phá thế giới. Người mong ta đem ngọn lửa tình yêu
thắp sáng những gọc tối t8am chiến tranh, chia rẽ.
Người mong ta đem mưa tình yêu tưới gội những
vùng đất khô cằn vì thiếu vắng tình thương tha thứ.
Người muốn cho tình yêu lên ngôi ngự trị trong hết
mọi tâm hồn.

Giáo xứ sẽ mở lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân vào 2 Chúa Nhật
6/6 và 13/6/2021 từ 1pm-6pm. 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.

Phần ta, những môn đệ của Chúa, mỗi khi ta làm dấu
Thánh giá nhân danh Chúa Ba Ngôi, ta hãy xin Ba
Ngôi Thiên Chúa in tình yêu thánh thiện của Người
vào tâm hồn ta. Xin cho ta được tham dự vào tình
yêu vô cùng sung mãn của Người. Xin cho ta trở nên
một đốm lửa trong lò lửa yêu thương của Người.
Được cháy trong lò lửa tình yêu Chúa Ba Ngôi, ta sẽ
trở nên giống như Người, luôn biết cho đi, luôn biết
dâng hiến, luôn mưu tìm hạnh phúc cho tha nhân.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1- Khi cầu nguyện, Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là
Cha. Bạn có cảm thấy Thiên Chúa là người Cha yêu
thương và gần gũi không?
2- Bạn có mong muốn được tham dự vào luồng tình
yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa không?
3- Thiên Chúa dựng nên bạn giống hình ảnh Người.
Bạn đã thực sự là hình ảnh tình yêu thương của
Chúa đối với những người chung quanh chưa?
4- Sau khi đã hiểu rõ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, bạn
sẽ có thái độ nào đối với Chúa và đối với anh em?
ĐTGM Ngô Quang Kiệt
**********************************************

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG SÁU

Thông Báo Quan Trọng Từ Văn Phòng Tòa Tổng
Giám Mục St. Louis:
Trong lá thư gởi cho các Linh Mục và Phó Tế trong Giáo Phận
ngày 13 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Mitchell Rozanski đã cám ơn toàn thể các giáo xứ đã tuân thủ các quy định
về phòng ngừa Covid-19 của Giáo phận và của chính quyền địa
phương cũng như liên bang để tránh bớt những lây nhiễm trong
cộng đồng. Ngài cũng cho biết, Ngài đang tham vấn với mọi cơ
quan chức năng trong Giáo phận và chính quyền, ban y tế các
cấp để chuẩn bị huỷ bỏ sự miễn chuẩn bổn phận tham dự Thánh
lễ Chúa nhật và những ngày lễ trọng đã được ban hành từ 16
tháng 3 năm ngoái. Ngài cũng nói các Cha Xứ khuyến khích tất
cả mọi giáo dân hãy trở lại tham dự Thánh Lễ để cùng hiệp
thông với mọi người trong việc phụng thờ Thiên Chúa và phát
triển giáo xứ sau hơn một năm xa vắng.
Tuy nhiên, trong thời gian này, những ai đi Nhà thờ xin vui
lòng đeo khẩu trang, khử trùng tay và đi sớm để được hướng
dẫn vào chỗ ngồi. Những ai yếu mệt, ho hen, bị lây nhiễm hoặc
tiếp xúc với những người lây nhiễm Covid-19, hoặc không thể
đeo khẩu trang che cả miệng và mũi trong suốt buổi lễ xin ở
nhà và tham dự Thánh lễ online. Cũng xin lưu ý là ngay cả khi
được chích ngừa Covid-19, chúng ta vẫn có thể bị lây nhiễm và
lây nhiễm cho người khác. Vì thế, để bảo vệ sức khỏe cho mình
và người khác cũng như trong tinh thần bác ái Kitô giáo, xin
mọi người hãy tiếp tục tuân thủ các qui định về phòng ngừa
Covid-19 như trước nay.

Thông Báo của Ban Giáo Lý, Việt Ngữ và TNTT:
Xin các phụ huynh muốn cho con em theo học các lớp
Giáo Lý, Việt Ngữ và TNTT niên học 2021-2022 lấy đơn
tại cuối nhà thờ hoặc vào Website của giáo xứ để in đơn
xuống. Sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh ở cuối nhà thờ sau
Thánh Lễ 10:00 sáng vào Chúa Nhật từ ngày 25 tháng 4
năm 2021 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 30 tháng 5
năm 2021.

Thông Báo Quan Trọng:
Cầu cho các gia đình
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô hữu
trên khắp thế giới; Xin cho họ hiện diện và cảm
nghiệm được tình yêu thương chứa chan vô điều
kiện mà thăng tiến trong sự thánh thiện trong cuộc
sống thường ngày của họ.

Chiều Thứ Sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021, Tòa Tổng Giám
Mục St. Louis đã ra thông báo sau đây:
Nhiệm vụ đeo khẩu trang hiện chỉ áp dụng cho tất cả các tín
hữu chưa tiêm vắc-xin chống lại vi-rút COVID-19. Theo
hướng dẫn của CDC ban hành ngày hôm qua, các hạn chế về số
người và các biện pháp cách ly giao tiếp xã hội tại các giáo xứ
trong Tổng Giáo Phận sẽ được Linh Mục Chính Xứ quyết định
dựa trên kích thước và cấu trúc của Thánh Đường, và những gì
Ngài cho là cần thiết để tạo một môi trường an toàn nhất có thể.
Những thay đổi trong hướng dẫn này có hiệu lực ngay lập tức.
Tuy nhiên, mốc thời gian để thực hiện tại mỗi giáo xứ sẽ được

Lễ Chúa Ba Ngôi –30/5/2021
xác định bởi Cha Chính Xứ dựa trên nhu cầu cụ thể miễn sao
sự chuyển tiếp được an toàn và phù hợp với hoàn cảnh. Các
thay đổi nên được thực hiện tại tất cả các giáo xứ không trễ hơn
Chủ nhật, ngày 23 tháng 5.
Tổng Giám mục Mitchell Rozanski sẽ quyết định phép chuẩn việc
tham dự Thánh lễ Chúa Nhật vào những ngày sắp tới sau khi bàn thảo
với Các Giám Mục và Hội Đồng Cố Vấn trong Tổng Giáo Phận.

ACA:
Mỗi năm, người công giáo thuộc Tổng Giáo Phận St. Louis hợp
nhất với nhau trong cuộc gây quỹ trong năm. Chương trình này
nhằm hỗ trợ những sinh hoạt và sứ mệnh của Giáo Hội trên
khắp giáo phận St. Louis, đặc biệt để phục vụ những người
thiếu thốn. Năm ngoái, với khoảng 26% gia đình trong giáo xứ,
chúng ta đã đóng góp $13,960. Đức Tổng Giám Mục Mitchell
Rozanski yêu cầu chúng ta mở rộng bàn tay và trái tim của
mình trong việc giúp đỡ thúc đẩy các công việc tốt của chương
trình tổng gây quỹ quan trọng này. Mỗi gia đình hãy lấy những
phiếu đã in sẵn tên gia trưởng ở cuối nhà thờ, điền những chi
tiết cần thiết, và đóng góp vào qũy Giáo phận trong thời gian từ
hôm nay, 18/4 đến cuối tháng 9 năm 2021.
Chầu Thứ Năm Đầu Tháng
Thứ Năm đầu tháng ngày 3/6/2021 Giáo Xứ sẽ đặt Mình Thánh
Chúa từ sau lễ 8g00 sáng đến trước giờ lễ 7g00 tối tại nhà
Nguyện trong Nhà Xứ. Nếu có giờ rảnh rỗi, kính mời Ông Bà
Anh Chị Em đến viếng và trò chuyện với Chúa trong Bí Tích
Thánh Thể.

Quyên Tiền Liền 2:
Chúa Nhật tuần tới chúng ta có quyên tiền lần thứ 2 giúp
cho quỹ Bệnh Viện Nhi Đồng Cardinal Glennon. Xin
quý vị chuẩn bị.

Quỹ Thu Chúa Nhật - 23/5/2021
Tiền Thu CN Hàng Tuần
Tiền Đợt 2
Phát Triển Giáo Xứ
Nến Đức Mẹ

$ 4,520. 00
$ 1,208.00
$ 270 .00
$
33 .00

