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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 September 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 September 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

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

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:

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần
biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ
câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ
ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào
tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước
mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là
"Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta
được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền
cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan
truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt
đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!"

Ý Lễ Trong Tuần

Giờ Văn Phòng Của Nhà Xứ

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

Tin Mừng: Mc 7, 31-37

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

Lh Giuse Từ Khắc Minh mới qua đời bên VN, Kim Từ; Lh Giuse mới qua đời
bên VN, 1 người; Cầu cho hội viên còn sống và hội viên đã qua đời. Chúc

Mừng Anh Chị Nhãn Hương 49 năm hôn phối, Hội Song Nguyền; Lh Giuse
Hoàng Trọng Nam, các lh và các lh mồ côi. Xin cho gia đình bình an, Hoàng
Mai Chị; Lh Giuse lễ giỗ, gđ Mạnh -Mỹ; Lh Maria Đức, 1 người; Lh Anna và
lh Gioan Baotixita, gđ Minh Quý; Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Xin ơn bình an
cho gia đình, gđ Việt-Vy; Tạ ơn Đức Mẹ, Chúa Thánh Thần và Cha Phan-xicô, Dân Thanh Nguyễn; Lh Phê-rô Nguyễn Hữu Phước, tạ ơn Chúa Mẹ và
xin ơn bình an cho gia đình, Cao Thị Phượng; Xin ơn bình an cho gia đình, 1
người; Xin cho Ba Mẹ con và các cháu được ơn chữa lành, 1 người; Tạ ơn và
xin ơn thánh hóa việc làm. Xin dâng năm học mới và cầu cho các lh, 1 người;
Lh Đa-minh, AC Phùng Đinh; Cầu cho đại dịch tại Việt Nam, 1 người; Lh
Tôma Nguyễn Bảo Hoàn, Maria Nguyễn; Tạ ơn Chúa đã ban cho Hoàng Kim
Sanh con tốt lành, xin cho Lina khỏe mạnh và chóng lớn, Lý Nguyễn; Cầu
cho các lh mồ côi và các lh thai nhi, Nguyễn Soan; Lh Anna Hoàng Thị Sim,
Nguyễn Soan; Cầu cho các đẳng lh và các lh thai nhi, 1 người; Lh Giuse
Thịnh, A.C Thanh; Tạ ơn Các Thánh, 1 người; Cầu cho các đẳng lh, 1
người; Xin cho gia đình được bình an và cầu cho các lh nơi luyện ngục, Chi
Nguyễn; Lh Đa minh, Lh An-tôn, các lh tiên nhân và các lh, 1 người; Cầu cho
các lh, 1 người; Lh Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quý, Nguyến Soan; Lh
Maria Mai Phương và Maria Sr. Thảo Linh, 1 người; Các thành viên trong
nhóm LCTX xin Chúa gìn giữ và ban bình an. Cầu cho lh Phê-rô Trần Quy,
Chi Trần; Lh Phan-xi-cô, Lh Lucia và lh tiên nhân, 1 người; Lh Rô-cô Phan
Văn Định và Lh An-nê Nguyễn Thị Nhi, gđ Anh Nghĩa Phan, Lh Louis
Nguyễn Công Cảnh, Lê Hà;Lh Maria Nguyễn Thị Thái Thảo lễ giỗ đầu, Thủy
Hồ-Trâm Hồ; Xin cho gia đình bình an sức khỏe để vượt qua đại dịch, Nghĩa
Nguyễn.

Thừa Tác Viên Lời Chúa
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Nguyễn Đức Thắng– Trần Kim Chi
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Suy Niệm:
HÃY MỞ RA
Khi ở nước ngoài, có dịp gặp những người Việt sinh
sống xa quê hương xứ sở, tôi hỏi họ: "Sống ở nước ngoài,
điều gì khiến ông bà buồn khổ nhất". Họ trả lời: "Khổ nhất
là chúng con sống như những người điếc và ngọng. Không
biết tiếng nên ngọng nghiụ, nói chẳng nên lời, thành ra
không làm cho người ta hiểu được mình. Người ta nói gì
mình cũng chẳng hiểu, thật y như người điếc".
Nghe và nói là hai cánh cửa. Nói là cánh cửa mở tâm
hồn mình ra thông giao với thế giới bên ngoài. Có gì tích
chứa trong lòng, phải nói ra thì người khác mới hiểu. Nghe
là cánh cửa mở ra đón nhận thông tin từ thế giới bên ngoài.
Phải nghe mới hiểu được người khác. Không nghe không
nói cũng giống như đóng kín cánh cửa cảm thông. Mình
không hiểu người mà người cũng không hiểu mình. Sống
bên nhau mà không hiểu nhau thì thật đáng buồn và đáng
sợ.
Nếu điếc và ngọng thể lý đã đáng buồn và đáng sợ,
thì điếc và ngọng tâm lý còn đáng buồn và đáng sợ gấp bội.
Có nhiều thứ điếc.
Có thứ điếc vì khác biệt ngôn ngữ và văn hoá. Nghe
mà không hiểu. Hoặc nghe tưởng là hiểu hoá ra lại hiểu sai.
Trường hợp này còn tệ hại hơn là không nghe thấy gì.
Có thứ điếc vì định kiến. Đã có sẵn định kiến với ai,
ta không muốn nghe người ấy nói nữa. Người ấy có nói hay
đến đâu, ta cũng cho là dở. Người ấy có nói tốt đến đâu, ta
cũng cho là xấu. Những ý kiến của người ấy không thể lọt
vào tai ta. Nếu có vào thì chỉ vào những phần xấu.
Có thứ điếc vì bịt tai không muốn nghe. Đây là
trường hợp của người tự làm cho mình trở thành điếc. Mất
tin tưởng vào anh em. Tuyệt vọng vì cuộc sống. Tự đóng
kín trong vỏ ốc của bản thân. Đoạn tuyệt với mọi người.
Sau cùng, có thứ điếc thiêng liêng không nghe được
Lời Chúa. Không nghe được Lời Chúa vì thiếu học hỏi.
Nhưng nhất là không nghe được Lời Chúa vì cứng lòng. Vì
để nghe Lời Chúa, mở tai chưa đủ, cần phải mở lòng nữa.
Bao lâu tâm hồn đóng kín, không nhậy cảm trước những lời
mời gọi ăn năn sám hối, không tỉnh thức tiếp thu những lời
hướng dẫn về đường lành, thì tai người ta sẽ chẳng nghe
được Lời hằng sống. Bao lâu tâm hồn còn đuổi theo dục
vọng, còn toan tính những điều gian dối, bấy lâu người ta
vẫn còn điếc đặc trước những Lời của Thiên Chúa.
Tương tự như thế, có nhiều thứ ngọng.
Có thứ ngọng do khác biệt ngôn ngữ và văn hoá. Ta
không hiểu người mà cũng chẳng thể làm cho người hiểu
ta.
Có thứ ngọng do ích kỷ. Ta chỉ nói về những quan
tâm, những nhu cầu, những ước vọng của ta, mà chẳng xét
đến những quan tâm, những nhu cầu, những ước vọng của
anh em. Nên lời ta nói chẳng lọt vào tai anh em. Lời ta nói
trở nên ngọng nghịu, anh em nghe mà không hiểu.
Có thứ ngọng do sợ sệt. Vì sợ sệt, ta không dám nói
lên sự thật. Những nỗi sợ mất quyền lợi, sợ mất danh dự, sợ
mất lòng người khiến ta trở thành câm nín, ngọng nghịu.
Có thứ ngọng do lười biếng. Vì lười biếng, ta không
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nói được những lời tốt đẹp khích lệ anh em. Vì lười biếng,
ta không nói được những lời an ủi người đang buồn sầu. Vì
lười biếng, ta không nói được những lời chia vui với người
anh em gặp may mắn. Nhất là vì lười biếng, ta không nói
lên được những lời ca tụng Thiên chúa.
Những đam mê, những dục vọng, những toan tính,
những ích kỷ, những lười biếng trở thành những sợi dây
trói buộc lưỡi ta, làm ta trở thành câm nín, ngọng nghịu.
Có nhiều bức tường ngăn chặn làm tai ta điếc. Có
nhiều sợi dây trói buộc làm cho lưỡi ta ngọng.
Hôm nay, Đức Giê-su cũng đến nói với ta: "Ephata".
Hãy mở ra.
Hãy mở tai ra để lắng nghe lời anh em. Hãy mở tai ra
để lắng nghe lời Chúa. Hãy phá đi bức tường định kiến.
Hãy phá đi bức tường ích kỷ. Hãy phá đi bức tường tâm
hồn cứng cỏi để mở rộng tâm hồn đón nhận anh em và đón
nhận Lời Chúa.
Hãy mở miệng lưỡi ra để đi đến với anh em và đi đến
với Chúa.. Hãy cắt đứt sợi dây ích kỷ để ta quan tâm tới
nhu cầu của anh em. Hãy cắt đứt sợi dây sợ sệt để ta mạnh
dạn nói những lời sự thật. Hãy cắt đứt sợi dây lười biếng để
ta nói lên những lời tốt đẹp, những lời ca ngợi tình thương
của Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy chữa bệnh điếc và bệnh ngọng
trong tâm hồn con. Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1) Hãy kể ra những thứ ngọng và nói lý do của những
thứ ngọng đó.
2) Hãy kể ra những thứ điếc và nói lý do của những
thứ điếc đó.
3) Khi gặp người khác bạn thích nói hay thích nghe.
Hoặc bạn không muốn nói cũng chẳng muốn nghe?
4) Lắng nghe có dễ không? Bạn có để ý lắng nghe
Chúa và nghe nhau không?
5) Nói những điều tốt đẹp rất có ích lợi. Bạn đã có kinh
nghiệm gì về điều này chưa?
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

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

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG CHÍN:
Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi
trường:
Xin cho mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp
sống luôn luôn giản dị, và vui mừng khi thấy giới
trẻ quyết tâm sống như vậy.
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Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình:
A.C Hoà—Ngọ
5/9/21
GĐ Ông Bà Đinh Xuân Mão
12/9/21
AC Quân - Bích
19/9/21
AC Trọng - Phương
26/9/21
GĐ AC Joe Trang
03/10/21
Hội Mân Côi
10/10/21
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:
* 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.
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÚA NHẬT
08:00 am – 09:00am
Thánh Lễ Tiếng Mỹ
09:00 am – 09:45am
Việt Ngữ
09:50 – 10:00am
Giải Lao
10:00 – 11:15am
Giáo Lý
11:30am – 12:30pm
Thánh Lễ Thiếu Nhi
12:30 pm – 1:15 pm
Lurch
1:15 pm – 2:30 pm
TNTT
Lưu Ý: 10:00am – 11:15am Thánh Lễ TiếngViệt dành cho
người lớn
(Lễ Thiếu Nhi vào Chúa Nhật Tuần I và Tuần III Hàng
Tháng. Chúa Nhật nào không có Lễ Thiếu Nhi, các em sẽ đi
lễ 10:00 am và học Giáo Lý lúc 11:15 am—12:30 pm ).

Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên–05/9/2021
2. Có anh Nguyễn Tiến Trình, con ông Nguyễn Văn Thành và
bà Phạm Thị Hợp cư ngụ tại 6644 Winding Creek Way, St.
Louis, MO 63129 muốn kết hôn với chị Lâm Thị Thu Thảo
con ông Lâm Đức Đạt và bà Nguyễn Thị Minh Phước cư ngụ
tại tại 6644 Winding Creek Way, St. Louis, MO 63129.
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.

Tin buồn:
Nhận được tin: Song thân của Anh Phan Nghĩa là: Ông Rôcô
Phan Văn Đinh được Chúa gọi về ngày 10/08/2021, hưởng thọ
86 tuổi. Bà Annê Nguyễn Thị Nhi được Chúa gọi về ngày
21/8/2021 hưởng thọ 80 tuổi.
Giáo Xứ thành kính phân ưu cùng Anh Phan Nghĩa và gia đình.
Xin Chúa đồng hành và an ủi gia đình trong thời gian đau buồn
và mất mát của những ngày đại tang này và chóng đưa hai linh
hồn Rôcô và Annê vào hưởng nhan Thánh Ngài trên thiên đàng,
nơi đó Hai Ông Bà sẽ phù hộ cho con cháu và những người thân
yêu.

Thư Mời Họp
Kính Thưa Quý Cha, quý Soeur cùng toàn thể quý vị đại diện các
Trưởng Khu, các Hội Đoàn trong ban hành giáo của Giáo Xứ Chúa
Phục Sinh đến tham dư cuộp họp thường niên của HĐMV Giáo Xứ
vào Thứ bảy 11/9/2021 lúc 7:00pm-9:00pm tại phòng họp Trung Tâm
La Vang.
Kính mong quý Cha, quý Soeur và toàn thể quý vị sắp xếp thời gian
đến tham dự đông đủ để đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển Giáo
Xứ. Sự hiện diện của quý vị làm cho buổi họp thêm phần ý nghĩa và
long trọng hơn.
Trân trọng kính mời.
TM. Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ:
Nguyễn Đức Thắng

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.

Quyên Tiền Lần II:




Chúa Nhật tuần này chúng ta sẽ có quyên tiền lần 2 giúp
cho các trường đại học công giáo của Mỹ. Xin quý vị
rộng tay.
Chúa Nhật tuần tới chúng ta sẽ có quyên tiền lần 2 giúp
cho anh chị em đang gặp khó khăn trong cơn đại dịch
Covid –19 tại Việt Nam. Xin quý vị chuẩn bị.

Lưu Ý: Sau Thánh Lễ Thiếu Nhi lúc 12:30 pm Chúa Nhật
ngày 12/9/2021, xin mời tất cả các phụ huynh của các em
Giáo Lý, Việt Ngữ và TNTT, Các Thầy Cô Giáo và các Huynh
Trưởng đến dự buổi họp đầu năm học của các em. Xin chân
thành cám ơn.

Rao Hôn Phối:
1. 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.

Quỹ Thu Chúa Nhật - 29/8/2021
Tiền Thu CN Hàng Tuần
$ 4,048.00
Quyên Tiền Lần II
$ 2,200.00
Phát Triển Giáo Xứ
$
260.00
Nến Đức Mẹ
$
128.00
PSR
$
600.00
Quảng Cáo
$
50.00

