
Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 

ĐỒNG TÂM 
LM. Chánh Xứ: Gioan Lưu Mai Khiên, SVD 

 

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 

 *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)  

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 

Hội Đồng Mục Vụ  

Chủ Tịch:         ô. Nguyễn Đức Thắng  618.641.1957 

Phó Nội Vụ:     c. Trần Kim Chi 314.546.1495 

Phó Ngoại Vụ:  a. Huỳnh Lót                        314.441.1955 

Thư Ký:            a. Nguyễn Đình Tuấn 314.952.0359 

 

Hội Đồng Tài Chánh 

                       c. Nguyễn Thúy Hải 314.482.4490 

                       c.  Bùi Melisa 314.898.8587 

                       a. Nguyễn Ngọc Khanh  972.800.9165 

 

UV Xã Hội:             c. Lê Thị Phụng 314.277.2859 

TB Phụng Vụ: a. Bùi Hùng 314.783.7266 

TB Âm Thanh: a. Ngô Cường 314.917.5814 

TB Trật Tự: ô. Phạm Viết Sinh   314.351.7939 

 

Trưởng Giáo Khu 

Fatima:                a. Phạm Sỹ Công  314.685.9193 

La Vang:             a. Trần Duy Truynh 314.308.9956 

Lộ Đức:               a. Nguyễn văn Lập 314.398.0581 

Trà Kiệu:            a.  Huỳnh Lót          314.441.1955  

 
Các Hội Đoàn & Chương Trình Công Giáo 

 

Bà Mẹ CG:  b. Nguyễn Thị Nhung      314.773.6967 

CĐ Thánh Phaolô: c. Bùi Kim Loan           314.397.6859 
CĐ Tê-rê-xa:             Sr. Đỗ  Hoa 314.832.2371 

Giúp Lễ:           Lm.  Trần Quang Chinh, SVD   563.580.7881 

LM Thánh Tâm:  ô. Phạm Viết Sinh   314.351.7939 
Song Nguyền:  ô. Bùi Anh Dũng  314.255.6628 

TN Thánh Thể:   a. Nguyễn Linh Yên  209.542.4466 

Hội Canh Tân:   b. Nguyễn Thị Châu  314.544.1886 
Hội Mân Côi b. Nguyễn T.TuyếtSương314.583.3206 

Giáo Lý:  Sr.Nguyễn Thúy  314.832.2371 

Việt Ngữ: Sr. Nguyễn Thúy  832.790.0017 

 

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

  Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên –01/8/2021 Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 

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 

  Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên –01/8/2021 

 

Tin Mừng:  Ga 6, 24-35 

 Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, 

và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến 

Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển 

bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến 

đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các 

ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy 

những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi 

hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn 

tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho 

các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu"...(xem 

tiếp)  

 

 Ý Lễ Trong Tuần   

Cầu cho các đẳng lh và xin ơn thánh hóa việc làm, 1 người; Lh Phê-rô 

Trần Ngọc Châu, Trần Thiệp; Cầu cho các đẳng lh và các lh thai nhi, 1 

người; Xin cho con gái mang thai được bình an mạnh khỏe, thai nhi 

khỏe mạnh phát triển tốt đến ngày sinh được mẹ tròn con vuông, 1 

người; Lh Tôma Nguyễn Bảo Hoàn, Maria Nguyễn; Lh Ta-đi-ô 

Nguyễn Văn Chỉ, Lh Phao-lô Nguyễn Văn Long, Lh An-nê Lê Thị 

Văn và các đẳng lh, Nguyễn Văn Linh; Lh Gioan kim và xin ơn bình 

an cho gia đình, Đinh Thị Hồng Huệ; Lh Giuse và Lh Maria, Ac Diện; 
Lh Catarina và Lh Phê-rô, 1 người; Lh Maria mẹ của con nhân ngày 

giỗ 5 năm, Lý Nguyễn; Xin cho gia đình luôn bình an và xin cho con 

gái nhanh biết đi, Chi Nguyễn; Lh Giuse  Đào Văn Phúc mới qua đời 

bên Việt Nam, Đào Đài; Lh Gioan Baotaxita và Lh Maria, Chị Ngọ; 
Lh Gioan Baotaxita mới qua đời ở Việt Nam, Chị Ngọ; Xin cho em bị 

bệnh mau bình phục và được ơn trở lại với  Chúa, Nhung Phạm; Tạ ơn 

Chúa, Đức Mẹ, và Cha Diệp, Hân Bùi; Lh Lucia Lê Thị Hiện, 1 người; 
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, 1 người; Tạ ơn Cha Phan-xi-cô Trương Bửu 

Diệp, 1 người; Lh Maria, Lh Phê-rô và các đẳng lh, 1 người; Lh Louis 

Nguyễn Công Cảnh, Lê Hà; Tạ ơn Chúa và xin ơn thánh hóa việc làm, 
1 người; Cầu cho Lh Phê-rô và các đẳng lh, 1 người; Cầu cho hội viên 

còn sống cũng như đã qua đời, Hội Song Nguyền. 

 

Thừa Tác Viên Lời Chúa      
 Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên –8/8/2021   

  Trần Tiến Thành - Hoàng Thị Kim Dung 

 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ GIÚP ĐỠ 

NGƯỜI GIÀ, TÀN TẬT VÀ TRẺ EM TẠI NHÀ 

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)  

Cần Gấp Thợ Nail 

Tiệm ở khu mỹ trắng, đông khách, típ cao, bao 

lương hoặc hơn chia. Cần nhiều thợ nails và 

nhận training. 

  

Mọi chi tiết xin liên lạc: (314) 224-9166 

                                      (Expired on  December 21, 2021 

    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  December 25, 2021 

  

 

  

                                        

 

 

  

 

                              

 
 

 

 

 

 Cần Thợ Nail 

 

Cần nhiều thợ Nails nam nữ biết làm  bột, dip,  chân tay 

nước. Bao lương hay ăn chia tùy ý.   

 

Mọi chi tiết xin liên lạc: (314) 315 - 7247 

                                         (Expired on  August 25, 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 

                                           (Expired on  July 14, 2021)  

 Bán Tiệm Nails  
Về hưu cần bán tiệm Típ Top Nails ở Fairview Heights IL 62208. 

Tiệm mở trên 20 năm, cách nhà thờ Việt Nam 25 phút, địa điểm 

tốt, ngay ngã tư, giá cao, 70% Mỹ trắng, 7 ghế, 8 bàn ( tặng một 

ghế mới). Đồng thới cần thợ nails bao lương bốn mùa $ 1,000 một 

tuần hơn chia hơn. 

Mọi chi tiết xin liên lạc Chị Nhung 

Ofice: ( 618) 632-0660; ( 618) 641-1512    

tel:314-441-1955
http://tinmung.net/CN%20%20XVIII%20TN%20B2.htm
http://tinmung.net/CN%20%20XVIII%20TN%20B2.htm


Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình: 

 

GĐ Dũng - Trang                                           01/8 

GĐ Ông Châu - Chị Chín                              08/8 

GĐ Ông Bà Kỳ                                              15/8 

GĐ Ông Bà Thiết                                          22/8 

Hội CBMCG                                                 29/8 

Qúy vị nào có gì thắc mắc hoặc muốn ghi danh 

chương trình, xin liên lạc với Chị Hà : (314) - 680-

2431.    

 

Lớp Giáo Lý Dự Tòng:  

Giáo xứ sẽ mở lớp Giáo Lý Dự Tòng bắt đầu  vào 

Chúa Nhật tuần thứ hai sau ngay Labor Day 

12/9/2021. Những Anh Chị Em nào muốn học hỏi về 

đạo Công Giáo và gia 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. 
 

ACA: 
Chương trình gây qũy hằng năm của Giáo phận năm nay 

sẽ chắm dứt vào ngày 16 tháng 8. Còn 4 tuần lễ nữa, Giáo 

phận tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của các gia đình trong 

các giáo xứ, Xin Quý quảng đại rộng tay giúp cho các 

chương trình gíáo dục và xã hội Giáo phận đang đảm 

trách để những người thiếu thốn, gìa nua, neo đơn, và côi 

cút nhận được những trợ giúp cần thiết trong thời gian 

vẫn bị ảnh hưởng nhiều về nạn đại dịch hiện tại. 
 

Thông Báo Quan Trọng Từ Toà Tổng Giám Mục: 
Phép chuẩn việc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật và những 

ngày lễ buộc đã được Đức Tổng Giám mục Mitchell Ro-

zanski thu hồi kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Xin vui 

lòng xem những thay đổi dưới đây trong những Thánh lễ 

công cộng tại Tổng Giáo Phận St. Louis.  

 Các Cha xứ có thể phục hồi nhiệm vụ của ban tiếp 

tân, những người xếp chỗ, ban trật tự, ban giúp lễ, các 

Thừa tác viên Ngoại thường trao Mình Thánh Chúa. 

Những cá nhân này phải tuân theo hướng dẫn của 

CDC. Nếu các cá nhân này chưa được tiêm vắc-xin, 

họ phải tiếp tục đeo khẩu trang trong suốt thời gian cử 

hành Thánh lễ. 

 Những ai muốn rước lễ bằng lưỡi, xin tiếp tục đến với 

linh mục chủ tế. Việc rước Máu Thánh Chúa trong 

Thánh Lễ vẫn bị cấm cho đến khi có thông báo mới từ 

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. 

 Việc chúc Bình an có thể được áp dụng trở lại; tuy 

nhiên, để có sự an toàn, chỉ nên cúi đầu, vẫy tay, 

nhưng không bắt tay, hoặc ôm hôn… 

 Cha xứ có thể cho phép dùng lại các sách hát, tài liệu 

in ấn, sách cầu nguyện trên ghế qùy, hoặc thông tin 

hàng tuần của giáo xứ. 

 Việc vệ sinh, sát trùng sau Thánh lễ không còn cần 

thiết dựa trên hướng dẫn của CDC; tuy nhiên tất cả 

nên được làm sạch thường xuyên với khả năng tốt 

nhất của giáo xứ.  

Các Cha xứ sẽ tiếp tục được hướng dẫn bởi các chỉ thị của 

sở y tế địa phương, cũng như trong Giáo phận khi các 

ngài đưa ra quyết định liên quan đến lợi ích tốt nhất cho 

gia đình giáo xứ của họ. 

 

Lưu Ý: 
Tính đến 9 giừ tối Thứ Sáu ngày 30 tháng 7, Tòa Tổng 

Giám Mục St. Louis vẫn chưa có quyết định chính 

thức về việc có bắt buộc mọi người phải đeo khẩu 

trang khi tham dự các Thánh Lễ hay không. 
Chiều Thứ Ba ngày 27/7, trong thông tin gửi cho các Linh 

Mục, Tu Sĩ trong Giáo Phận, văn phòng Toà Giám Mục 

vẫn tiếp tục kêu gọi các thành phần Dân Chúa trong các 

xứ đạo hãy chú trọng đến sức khỏe của mình cũng như 

người khác bằng cách chích ngừa Covid-19 để phòng 

bệnh và tránh lây lan trong cộng đồng nhất là do ảnh 

hưởng của biến chứng dịch bệnh hiện tại. Đồng thời, xin 

mọi người cũng tuân thủ những chỉ dẫn của Bộ Y tế trung 

ương và địa phương trong việc phòng ngừa và chống  sự 

lây nhiễm của con vi trùng đã cướp đi bao nhiêu mạng 

sống của con người trên thế giới. Đặc biệt hơn, là những 

Kitô hữu, chúng ta hãy kiên tâm và cầu nguyện, xin Thiên 

Chúa can thiệp và giúp cho mọi người tên hoàn vũ chóng 

thoát được nạn đại dịch hiện tại và mau chóng được trở về 

cuộc sống bình thường như trước đây. 

Khi có chỉ thị chính thức của chính quyền và Bộ Y Tế địa 

phương, Tòa Tổng Giáo Phận sẽ thông báo ngay cho 

chúng ta. 

 

Quyên Tiền Lần II: 

 

Chúa Nhật tuần này 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. 

  

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh   Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên –01/8/2021 Giáo Xứ Chúa Phục Sinh  Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên –01/8/2021 

Quỹ Thu Chúa Nhật - 25/7/2021 

 

Tiền Thu CN Hàng Tuần        $     3,017.00 

ACA                                         $      13,095.00 

Phát Triển Giáo Xứ                  $           50.00 

Nến  Đức  Mẹ                          $            99.00 

Bí Tích                                     $           50.00 

Quảng Cáo                               $           100.00 

Bán Thực Phẩm (11/7)       $        2,874.16 

Suy Niệm:  
  

TÌM KIẾM GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 

 

Cách đây khoảng 10 năm, tại bang California bên Mỹ, 

có hiện tượng thanh niên tự tử hàng loạt. Tất cả đều là những 

thanh niên trẻ tuổi, con nhà giàu, có học thức. Nguyên nhân tự 

tử là vì họ mong về Thiên đàng. Năm ấy có sao chổi xuất hiện. 

Họ cho rằng sao chổi chính là chuyến xe về Thiên đàng. Mấy 

mươi năm mới có một chuyến, nên họ vội vàng ra đi, sợ nhỡ 

chuyến. 

Tính tỉ lệ những người tự tử, ta thấy thanh niên các 

nước giàu tự tử nhiều hơn thanh niên các nước nghèo. Hiện nay 

trong nước ta, tại các thành phố lớn, đang có hiện tượng các 

thanh niên đua xe gắn máy, liều lĩnh coi thường mạng sống. 

Kết quả các cuộc điều tra cho thấy đó là những thanh niên con 

nhà giầu có. 

Những hiện tượng đó đáng cho ta suy nghĩ. Những 

người nghèo đói thật vất vả khổ sở. Họ chỉ mong sao cho có đủ 

cơm ăn áo mặc. Có cơm ăn áo mặc đã là hạnh phúc. Nhưng khi 

người ta đã có đủ cơm đủ áo, đủ mọi phương tiện, người ta vẫn 

không hạnh phúc. Nhìn những thanh niên giầu có chán đời đi 

tìm cái chết; nhìn những thanh niên chán cảnh nhà cao cửa 

rộng, chăn êm nệm ấm đeo ba-lô đi du lịch bụi đời, ta thấy rằng 

vật chất không phải là tất cả. Và những khao khát của con 

người là vô tận. Hôm nay tôi chưa đủ ăn thì tôi mong cho có đủ 

ăn. Ngày mai đủ ăn rồi, tôi lại muốn ăn ngon hơn. Hôm nay 

còn đi bộ, tôi mong được một chiếc xe đạp. Có xe đạp rồi tôi 

mong có xe máy. Có xe máy rồi tôi mong có ô - tô. Có ô - tô rẻ 

tiền rồi, lại mong có cái tốt hơn, tiện nghi hơn, chạy nhanh hơn, 

êm ái hơn. Có tất cả rồi, người ta vẫn chưa hài lòng. Cuộc đời 

vẫn còn thiếu một cái gì đó. Bao tử hết bị hành hạ, thì lập tức 

tâm hồn cảm thấy những cơn đói khác dày vò: đói bình an, đói 

tình yêu, đói hạnh phúc, đói ý nghĩa cuộc đời, đói những điều 

cao thượng. Những cơn đói khát tinh thần này rất mãnh liệt. 

Nên con người mãi mãi khắc khoải đi tìm. Mà hạnh phúc 

dường như luôn luôn ở ngoài tầm tay với. 

Hôm nay, đứng trước đoàn người hăm hở đi tìm lương 

thực, Đức Giêsu đã cảnh báo họ: “Đừng lo tìm những thứ lư-

ơng thực hay hư nát, nhưng hãy tìm lương thực đem lại hạnh 

phúc trường sinh”. Vì Người đã rõ giá trị tạm bợ của miếng 

cơm manh áo. Người cũng thấu rõ tâm hồn con người mau 

chán những gì đạt được. Người đã tạo dựng tâm hồn con 

người, nên Người hiểu lòng khao khát của con người là vô 

biên. Chỉ có những giá trị tuyệt đối mới có thể lấp đầy những 

khát khao ấy. Người đã mở đường để tâm hồn con người thoát 

khỏi những ràng buộc của vật chất, vươn lên tìm kiếm những 

giá trị thiêng liêng cao cả, xứng với tầm vóc con Thiên chúa. 

Thế nhưng ta tìm đâu ra những giá trị tuyệt đối để lấp 

đầy nỗi khao khát vô biên? Ta tìm đâu ra thứ bánh làm dịu 

được cơn đói hạnh phúc? Hôm nay, Đức Giêsu giới thiệu cho 

ta thứ bánh đó. Đó là bánh đích thực, vì ăn rồi ta sẽ không bao 

giờ đói nữa. Đó là bánh ban sự sống, ai ăn sẽ không chết nữa. 

Đó là bánh ban hạnh phúc, ăn vào sẽ không còn khao khát điều 

gì khác. Đó là bánh Thiên Chúa ban chứ loài người không ban 

được. Đó là bánh từ trời chứ trần gian không sản xuất được. 

Tấm bánh đó là chính bản thân Người, Đức Giêsu Kitô. 

Những người Do thái đã sai lầm khi đi tìm Đức Giê-su 

để được ăn bánh. Đức Giêsu đã cảnh tỉnh họ khi cho họ biết 

rằng không nên tìm bánh, vì như thế họ sẽ thất vọng. Bánh ăn 

rồi sẽ lại đói. Nhưng phải tìm chính Đức Giê-su. ở đây ta nhớ 

tới bài học Chúa đã dậy tổ phụ Ápraham. Thoạt tiên, Chúa kêu 

gọi tổ phụ Ápraham đi theo Chúa và hứa cho ông được một đất 

nước chảy sữa và mật và một dòng dõi đông như sao trên trời 

như cát dưới biển. Nghe theo lời hứa, tổ phụ đã lên đường. 

Nhưng khi ông sinh được một người con trai duy nhất trong 

tuổi già, Chúa lại bảo ông phải sát tế dâng cho Chúa. Đây là 

một thử thách lớn lao, nhưng cũng là một lời mời gọi vươn lên. 

Ápraham được mời gọi thoát khỏi sự ràng buộc của lợi lộc vật 

chất. Theo Chúa chỉ vì Chúa chứ không phải vì lợi lộc vật chất. 

Ông hoàn toàn có lý vì ông đã chọn Chúa là sự Thiện tuyệt đối 

chứ không chỉ lựa chọn một vài sự thiện tương đối. Ông đã lựa 

chọn Chúa là nguồn mạch hạnh phúc chứ không đuổi theo 

những ảo ảnh của hạnh phúc. Đức tin của ông hoàn toàn trưởng 

thành, nên ông đã trở thành Cha của những kẻ tin. 

Hôm nay, Chúa mời gọi tôi, hãy noi gương tổ phụ 

Ápraham. Đừng tìm những mảnh vụn hạnh phúc, nhưng hãy đi 

đến nguồn mạch hạnh phúc. Đừng lo nắm giữ những của cải 

phù du, nhưng hãy tìm chiếm giữ kho tàng bền vững mối mọt 

không đục khoét được. Đừng đuổi theo những giá trị tương đối, 

nhưng hãy biết tìm kiếm giá trị tuyệt đối là chính Chúa. Chính 

Chúa sẽ làm ta no thoả. Chính Chúa sẽ lấp đầy những khát 

vọng của ta. Chính Chúa ban cho ta hạnh phúc tràn đầy, vĩnh 

viễn. 

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với thánh Âucơtinh: 

“Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên tâm hồn con 

mãi khắc khoải băn khoăn, cho đến khi được nghỉ yên trong 

Chúa”. Amen. 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 
1) Có một thời người ta nói: “Đi đạo kiếm gạo mà 

ăn”. Bạn nghĩ gì về câu nói đó? 

2) Mơ ước một đồ vật. Khi được rồi lại chán. Bạn có 

kinh nghiệm đó không? 

3) Bạn có những khao khát về vật chất cũng như tinh thần. Khi 

đến với Đức Giêsu, bạn có thấy được thoả mãn phần nào 

không? 

 

                                                 ĐTGM. Ngô quang Kiệt 

********************************************** 

 

Ý CẦU NGUYỆN  THÁNG  TÁM 

 

 Cầu cho Giáo Hội: 
 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội, để nhờ 

lãnh nhận ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh 

Thần, Giáo hội canh tân chính mình dưới ánh 

sáng Tin Mừng.  

 

 

 

 

 

 

 


