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Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên –29/8/2021

ĐỒNG TÂM

Văn Phòng Bác Sĩ Mắt

LM. Chánh Xứ: Gioan Lưu Mai Khiên, SVD

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

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

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

Expired on December 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)

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

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)
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GIỜ LỄ:

(trước 6 tháng)

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)

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

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
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. Trần Ngọc Vũ
a. Trần Tiến Thành
a. Nguyễn văn Lập
Ô. Nguyễn Văn Ngay

314.398.9743
314.489.2417
314.648.1353
314.803.7120

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

b. Nguyễn Thị Nhung 314.773.6967
c. Bùi Kim Loan
314.397.6859
Sr. Đỗ Hoa
314.832.2371
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
a. Trân Khang
314 593 8264

Tin Mừng: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ
tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa
với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì
theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi
người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi
công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ
còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các
đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông
không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh
sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các
ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở
xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ
loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài
người".(xem tiếp).

Ý Lễ Trong Tuần
Lh Lucia, Lh Anna, Lh Phi-líp-phê, Lh Giuse, cầu cho các đẳng lh và các lh thai
nhi, 1 người; Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha Diệp, gđ Hân Bùi; Lh Maria, 1 người;
Lh An-nê Nguyễn Thị Nhị mới qua đời bên Việt Nam, gđ Nghĩa Phan; Xin Chúa,
Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp ban cho gia đình các em bên Việt Nam được
bình an và mau lành bệnh, Kim Tu; Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và Thánh Giuse, xin
ban bình an và như ý, Gia Nhung; Lh Maria Nguyễn Thị Hậu lễ giỗ, gđ Nguyễn
Tri; Tạ ơn và xin thánh hóa công ăn việc làm. Cầu cho 2 linh hồn Giuse và Maria
mới qua đời, 1 người; Tạ ơn Chúa Mẹ, 1 người; Lh Tô-ma Nguyễn Bảo Hoàn,
Maria Nguyễn; Xin ơn bình an cho hội viên và gia đình, Hội CBMCG; Lh Đaminh và xin tạ ơn, Thảo Nguyễn; Lh Đa-minh và các đẳng lh, 1 người; Lh Phê-rô,
các lh tiên nhân và các linh hồn mồ côi, Maria Uyên Hoàng; Xin cho gia đình
khỏe mạnh và đại dịch mau qua, Maria Uyên Hoàng; Lh Phê-rô Vũ Văn Nghị lễ
giỗ, Dương Trung; Cầu cho các đẳng lh, Trắng Nguyễn; Tạ ơn và xin ơn bình an,
Hạnh Nguyễn; Cầu cho con gái manh thai được mạnh khỏe đến ngày sinh được
mẹ tròn con vuông, mọi sự tốt lành, 1 người; Cầu cho cháu Trần Quốc Liêm ở
VN bị nhiễm Covid được khỏe và phục hồi sức khỏe, Lý Nguyễn; Lh Mát-ta và
Lh Maria, Tâm Lê; Cầu cho các đẳng lh và các lh thai nhi, 1 người ; Cầu cho các
đẳng lh, Nguyễn Văn Linh; Lh Anna và Lh Phê-rô, Ô. Mai Ngọc Châu; Lh Anna
Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn T.X. Khương; Lh Gioan Baotixita Nguyễn Văn Ngọc,
Nguyễn T.X. Khương; Lh Anna và Lh Gioan, Bà Ngọc; Lh Gioan Baotixita và Lh
Giuse, Bà Ngọc; Lh Giuse Nguyễn Ngọc Khôi, Môn Hằng; Cầu cho các lh mồ
côi, 1 người; Xin cho Ba con bị Covid đang nằm phòng cấp cứu, 1 người; Lh
Maria, 1 người; Câù cho cháu Andrew được ơn chữa lành, 1 người, Lh Louis
Nguyễn Công Cảnh, Lê Hà; Lh Rô-cô và Anna ông bà của Andy, Chị Liễu; Cầu
cho chị thông gia mau bình phục sức khỏe, Trắng Nguyễn; Tạ ơn Chúa Mẹ,
Thánh Cả Giuse và Cha Phan-xi-cô, 1 người; Xin cho gia đình bình an mạnh
khỏe việc làm ổn định vạn sự như ý, 1 người.

Thừa Tác Viên Lời Chúa
Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên–05/9/2021
Nguyễn Tuấn– Phạm Kim Thu
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Suy Niệm:
VỚI CẢ TÂM TÌNH

Truyện thiền kể có hai nhà sư xuống núi. Dọc
đường các ngài gặp một thiếu nữ đứng bên vũng nước
sâu. Thiếu nữ muốn đi qua mà không sao đi được. Thấy
vậy, một nhà sư liền bế thiếu nữ vượt qua vũng nước. Trở
về gần đến chùa, nhà sư kia trách bạn: “Sao anh lại bế
một thiếu nữ như thế?” Nhà sư trả lời: “Tôi đã để cô ta
lại bên vũng nước, sao anh còn mang cô ta về đến tận
chùa”.
Câu chuyện ý nhị trên đã minh họa rõ nét về hai lối
sống đạo. Lối sống đạo theo hình thức và lối sống đạo
theo nội tâm. Nhà sư trọng hình thức không dám động
đến thiếu nữ, nhưng tâm hồn ông lại nặng vấn vương.
Thế mà ông vẫn yên tâm cho rằng mình đã giữ trọn luật
giới sắc. Ông tự hào về mình và trách móc bạn đã vi
phạm luật tu hành. Ông đã hoàn toàn giữ luật theo hình
thức bề ngoài mà không xét đến nội tâm của mình.
Những người Biệt phái và Luật sĩ trong đạo Do
Thái cũng giữ đạo theo hình thức như thế. Họ rất trọng
những lề luật theo hình thức bề ngoài. Họ cho rằng giữ
những hình thức bề ngoài là đủ. Theo họ, đạo là lề luật.
Giữ trọn lề luật là giữ đạo. Đặc biệt là luật thanh sạch.
Người Do Thái có nhiều cấm kỵ ô uế. Bị coi là ô uế
những người mắc bệnh phong, những người phụ nữ sau
khi sinh con, người ngoại đạo. Ai tiếp xúc với những
người ô uế sẽ bị lây nhiễm ô uế. Ngay cả những đồ vật bị
người ô uế động đến cũng trở thành ô uế. Ai động đến
những đồ vật đã bị ô uế cũng sẽ bị lây nhiễm ô uế. Ô uế
là tội lỗi. Những người bị ô uế sẽ không được dâng lễ vật
cho Chúa. Để tránh ô uế, người Do thái luôn rửa tay, rửa
bát bên ngoài cho sạch.
Đức Giêsu chê trách họ là giả hình. Vì họ chỉ lo giữ
sự trong sạch bề ngoài mà không lo giữ sự trong sạch bề
trong. Họ lo rửa tay chân mà không lo rửa lương tâm. Họ
sợ tiếp xúc với người bệnh nhưng họ vẫn ấp ủ những ý đồ
xấu xa trong tâm hồn. Có lần Đức Giêsu đã sánh ví họ
với những mồ mả, bên ngoài thì tô vôi, sơn phết đẹp đẽ,
nhưng bên trong thì đầy xương cốt hôi hám xấu xa.
Vì quá chú trọng đến những luật lệ tỉ mỉ bên ngoài,
họ biến đạo thành một mớ những nghi thức trống rỗng vô
hồn. Đọc kinh cho đủ bổn phận mà không cầu nguyện.
Ăn chay để giữ đúng luật hơn là để hạn chế tính mê tật
xấu. Làm việc bác ái để phô trương hơn là để chia sẻ với
người anh em cơ nhỡ. Tệ hại nhất là họ giữ đạo mà
không thật lòng yêu mến Chúa. Nên hôm nay, Đức Giêsu
đã nặng lời chỉ trích họ: “Dân này tôn kính Ta bằng môi
bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”.
Những hình thức bên ngoài không phải là không
cần thiết. Nhưng những hình thức bên ngoài, muốn có giá
trị, cần phải phát xuất từ tâm tình bên trong. Nội tâm con
người là nguồn mạch của mọi hành vi. Nội tâm có tốt thì
hành vi mới tốt. Nội tâm có chân thật thì hành vi mới có
giá trị

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
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Đạo Chúa không phải là hình thức. Đạo Chúa là
tình yêu. Tình yêu chân thật phát xuất từ đáy lòng. Giữ
hình thức mà không có tình yêu thì chưa phải là giữ đạo.
Làm những việc lớn lao mà không có tình yêu cũng chỉ là
vô ích, như lời thánh Phaolô dạy: “Giả như tôi có nói
được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi
nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì
thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng. Giả như
tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí
nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến
chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng
chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà
bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà
không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi”.
Vì thế, khi làm việc gì, điều cần thiết là cho cử chỉ
phản ánh trung thực tâm hồn. Tất cả mọi việc làm lời nói
ra bên ngoài phải phát xuất từ tâm hồn chân thực. Nhất là
phải làm sao cho mọi nghi thức tôn giáo phát nguồn từ
trái tim yêu mến chân thành. Việc từ thiện phải phát
nguồn từ một tình yêu mến huynh đệ, thành thực muốn
chia sẻ. Lời cầu nguyện phải phát xuất từ một trái tim yêu
mến của người con hiếu thảo đối với Cha trên trời. Việc
ăn chay phải khởi đi từ ý muốn chế ngự các nết xấu. Nghi
thức thanh tẩy phải cử hành trong tâm tình sám hối. Có
như thế, khi môi miệng đọc kinh, lòng ta mới gần gũi
Chúa. Khi ăn chay, tâm hồn ta mới tan nát vì tội lỗi. Khi
làm việc bác ái, ta tránh được thói phô trương. Khi rửa
tay, tâm hồn ta mới được thanh tẩy nên trong trắng.
Với tất cả tâm tình, những nghi thức mới trở nên có
hồn, thành thực. Với tất cả tâm tình, ta mới thực sự sống
đạo. Với tất cả tâm tình, đạo mới đưa ta đến gần Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho con thêm lòng yêu mến
Chúa.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1) Rửa tay hay rửa linh hồn, điều nào quan trọng
hơn?
2) Điều gì quan trọng nhất trong đạo? Làm những
việc phi thường hay là mến yêu Chúa và yêu thương anh
em?
3) Bạn thường đi lễ cho đầy đủ bổn phận hay đi lễ
vì yêu mến Chúa?
4) Bạn làm việc thiện vì yêu mến người nghèo hay vì
muốn khoe khoang?
ĐTGM. Giuse 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.

Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình:
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.

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. Ban
Giáo Lý, Việt Ngữ và TNTT vẫn tiếp tục nhận đơn tại văn
phòng Giáo Xứ.
*** Các Em Việt Ngữ, Giáo Lý và TNTT sẽ bắt đầu Niên Học
Mới 2021-2022 vào Chúa Nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021.
Những phụ huynh nào đã ghi danh cho các em thì xin chuẩn bị
sãn sàng cho các em nhập học, quý phụ huynh nào chưa ghi
danh cho các em xin tiếp tục ghi danh đến hết ngày 12 tháng 9
nắm 2021.
*** Vì Đại dich Covid nên xin quý phụ huynh lưu ý một vài
điều sau đây:
1. Khi các em nhập học gia đình phải chắc chắn em đó hoặc gia
đình hiện không ai đang bị mắc Covid.
2. Khi gia đình phát hiện em đó từng tiếp xúc với người đang
mắc Covid,xin báo ngay cho nhà trường và Thầy Cô có trách
nhiệm biết.
3. Các em sẽ mang khẩu trang khi tham gia các lơp học và sinh
hoạt của Thiếu Nhi Thánh Thể.

ĐTC PHANXICÔ CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH
Ở AFGHANISTANVÀ KÊU GỌI LIÊN ĐỚI VỚI
HAITI SAU TRẬN ĐỘNG ĐẤT
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin Tin trưa Chúa Nhật 15/8, , ĐTC
Phanxicô bày tỏ lo lắng về tình hình ở Afganistan. Ngài kêu gọi
hợp ý với ngài cầu xin Thiên Chúa của Hòa bình để tiếng ồn ào
của vũ khí sẽ chấm dứt và các giải pháp có thể được tìm thấy tại
bàn đối thoại. ĐTC Phanxicô nói: “Chỉ bằng cách này, người
dân của đất nước bị tàn phá đó – đàn ông, phụ nữ, người già và
trẻ em – mới có thể trở về nhà của họ, sống trong hòa bình và
an toàn với sự tôn trọng lẫn nhau”.
Tiếp đến ĐTC Phanxicô nhắc đến trận động đất ở Haiti khiến
cho khoảng 2000 người chết. Ngài nói: “Trong những giờ qua,
một trận động đất mạnh đã xảy ra ở Haiti, khiến nhiều người
thiệt mạng, bị thương và thiệt hại lớn về vật chất. Tôi muốn bày
tỏ sự gần gũi của mình với những người dân thân yêu bị ảnh
hưởng nặng nề bởi trận động đất. Khi dâng lời cầu nguyện với
Chúa cho các nạn nhân, tôi gửi lời động viên tới những người
sống sót, hy vọng rằng cộng đồng quốc tế cùng quan tâm đến
họ: sự liên đới của tất cả mọi người có thể làm giảm bớt hậu
quả của thảm kịch”. ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu hiện
diện đọc kinh Kính Mừng cầu nguyện cho Haiti.

Lưu Ý:

Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên–29/8/2021
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.

Rao Hôn Phối:
Có anh Nguyễn Andy con ông Nguyễn Ngọc Linh và bà Buì
Kim Nguyệt cư ngụ tại 1336 Flintshire Ln., Lake, MO
63367 muốn kết hôn với chị Nguyễn Thị Bảo Trâm,
con ông Nguyễn Minh và bà Trần Xuân cư ngụ tại 1242 Flintshire Ln., Lake, MO 63367.
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.

Quyên Tiền Lần II:
* Chúa Nhật tuần này chúng ta sẽ có quyên tiền lần 2 giúp
cho anh chị em ở Haiti trong cơn động đất ngày 14 –8 vừa
qua. Xin quý vị rộng tay.
*Chúa Nhật tuần tới chúng ta sẽ có quyên tiền lần 2 giúp cho
các trường đại học công giáo của Mỹ. Xin quý vị chuẩn bị.

Lưu Ý Chầu Chúa Nhật Đầu Tháng:
Chúa Nhật đầu tháng ngày 5/9/2021 Giáo Xứ sẽ đặt Mình
Thánh Chầu từ 9:15 sáng đến 9:45 sáng tại Nhà Thờ. Xin
kính mời Ông Bà Anh Chị Em, đặc biệt các gia đình của Khu
Fatima đến tham dự giờ chầu và trò chuyện với Chúa trong Bí
Tích Thánh Thể. Giờ Chầu do Khu Fatima dẫn chầu. Khu
Fatima gồm các Zip Codes sau: 62002, 62208, 62221,

62269, 62656, 63104, 63105, 63108, 63109, 63111,
63118, 63139.

Quỹ Thu Chúa Nhật - 22/8/2021
Tiền Thu CN Hàng Tuần
$ 3,677.00
Phát Triển Giáo Xứ
$
130.00
Nến Đức Mẹ
$
266.00
Dâng Cúng
$
35.00
Trái Cây
$
998.00
Thực Phẩm
$
3,174.00

