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Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên –12/9/2021

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 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

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 8, 27-35
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía
những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền
Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng:
"Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại
rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là
Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị
tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các
con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô".
Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai
cả...(xem tiếp)

Ý Lễ Trong Tuần
Lh Anna mới qua đời bên Việt Nam, gđ Anh Kiệt Đỗ; Lh Rô-cô
Phan Văn Định và Lh An-nê Nguyễn Thị Nhi, gđ Anh Nghĩa
Phan; Lh Vi-cen-tê Trần Văn Luật mới quà đời bên Việt Nam,
Bà Trần Thi Lang; Lh Giuse mới qua đời bên VN, 1 người; Lh
Gioan Baotixita Bùi Văn Hiển lễ giỗ. Xin cho các cháu được
bình an trong năm học mới, Ô.B Bùi Anh Dũng; Tạ ơn Thiên
Chúa, Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Maria nhân dịp kỷ niệm 56
năm thành hôn, Ô. B Bùi Anh Dũng; Lh Tô-ma Nguyễn Bảo
Hoàn, Maria Nguyễn; Lh Catarina mới qua đời bên VN, 1
người; Cầu cho các đẳng lh, 1 người; Lh Maria lễ giỗ 4 năm, 1
người; Xin Chúa ban cho Lana khỏe mạnh, Lý Nguyễn; 3 Lh
Phê-rô, 2 Lh Maria và lh tiên nhân nội ngoại, 1 người; Tạ ơn
Chúa và Mẹ Maria, 1 người; Cầu cho gia đình được bình an,
Sương Nguyễn; Lh Mát-ta và các đẳng lh, Trắng Nguyễn; Lh
Luca và Ma-đa-lê-na, Tá Nhung; Lh Đa-minh và Maria, AC.
Diện; Lh Phao-lô Maria, 1 người; Lh Maria Đức, 1 người; Cầu
cho các đẳng lh, 1 người; Xin cầu bình an và sức khỏe cho cha
mẹ, Bích Tuyền; Cầu cho các lh thai nhi và các đẳng lh, Bích
Tuyền; Lh Louis Nguyễn Công Cảnh, Lê Hà; Lh Đa minh Trịnh
Quốc Hà, gđ Dung Tùng; Lh Anna và Lh Phê-rô, Ô. Mai Ngọc
Châu.

Thừa Tác Viên Lời Chúa
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Trần Đình Diện - Bùi Loan
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Suy Niệm:
TƯỞNG LẦM
Trong đời sống có rất nhiều điều hiểu lầm. Chẳng hạn
xưa kia khi thấy mặt trời cứ sáng mọc tối lặn, người ta tưởng
rằng trái đất đứng yên và mặt trời di chuyển chung quanh trái
đất. Nhưng khoa học tiến bộ đã minh chứng mặt trời đứng yên,
chính trái đất mới xoay chung quanh mình và chung quanh mặt
trời.
Trong đời sống đạo cũng đã có những hiểu lầm như thế.
Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế sẽ uy nghi từ trên mây trời
hiện đến. Không ngờ Người lại do một thôn nữ dưới đất sinh.
Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế phải ngự trong lâu đài sang
trọng của vua chúa. Nhưng không ngờ Người lại sinh ra trong
chuồng bò lừa. Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế phải uy quyền
lẫm liệt. Nhưng không ngờ Người lại quáù hiền lành khiêm
nhường. Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế phải đánh đông dẹp
bắc, đập tan quân thù, đưa nước Do Thái lên địa vị bá chủ.
Nhưng không ngờ Người chịu thua hết mọi người, chịu hành
hạ, chịu sỉ nhục, chịu chết như một kẻ tội lỗi. Người ta cứ
tưởng Đấng cứu thế là một ông vua có kẻ hầu người hạ. Nhưng
không ngờ chính Người lại quỳ xuống hầu hạ, rửa chân cho các
môn đệ.
Có quan niệm sai lầm về Thiên Chúa, người ta cũng sai
lầm về người môn đệ. Người ta cứ tưởng theo Chúa thì sẽ được
chức cao quyền trọng trong Nước Chúa. Nên bà Giêbêđê mới
xin Chúa cho 2 người con là Gioan và Giacôbê được ngồi bên
tả và bên hữu Chúa trong Nước Chúa. Nhưng không ngờ Chúa
không hứa cho chức quyền mà chỉ hứa cho uống chén Người sẽ
uống, nghĩa là phải chết. Người ta cứ tưởng người làm lớn
trong Nước Chúa sẽ được trọng vọng, được phục dịch. Nhưng
không ngờ Chúa lại bảo: “Ai trong anh em muốn làm lớn thì
phải phục vụ anh em”. Người ta cứ tưởng theo Chúa thì Chúa
sẽ cho mọi sự may mắn ở đời, được thành công. Được giàu
sang. Nhưng không ngờ Chúa lại bảo: “Ai muốn theo Ta, phải
từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo”.
Hôm nay, sau khi nghe các môn đệ báo cáo về dư luận
quần chúng, Đức Giêsu thấy họ quá sai lầm về Người, về vai
trò Cứu thế của Người, về con đường cứu chuộc. Nên Người
đã dậy rõ ràng cho các môn đệ biết Đấng Cứu thế thực là Con
Thiên Chúa. Nhưng con đường Người đi là con đường thập giá.
Người phải chịu đau khổ, chịu hành hạ, chịu sỉ nhục, và phải
chịu chết.
Người cũng cho các môn đệ biết ai muốn theo Người
cũng sẽ phải đi vào con đường của Người. Phải từ bỏ mình, vác
thập giá mình mà theo Người.
Phải chăng Thiên Chúa muốn hành hạ con người, muốn
con người tàn lụi chứ không muốn con người phát triển, muốn
con người phải chịu đau khổ chứ không muốn con người được
hạnh phúc? Tại sao trên trần gian, người ta thường hứa hẹn cho
những người theo mình hạnh phúc sung sướng mà Chúa thì
làm ngược lại, chỉ hứa cho những người theo mình thánh giá và
đau khổ?
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Thưa, chắc chắn Chúa muốn cho con người được hạnh
phúc. Chính vì muốn con người được hạnh phúc mà Chúa đã
phải xuống trần gian để cứu chuộc con người. Nhưng thứ hạnh
phúc mà Chúa muốn ban tặng cho con người không phải là thứ
hạnh phúc giả tạo dễ dàng và mau qua. Chúa muốn cho con
người được hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc đích thật, hạnh
phúc không bao giờ tàn úa. Muốn được hạnh phúc đó, con
người phải kinh qua những vất vả, đau đớn. Đau đớn nhất là
phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình. Những vất vả đau
đớn không phải là vì Chúa độc ác muốn hành hạ con người.
Những đau đớn từ bỏ mình không phải là vì Chúa muốn con
người đi vào tàn lụi diệt vong. Nhưng đó là qui luật, là điều
kiện để được sự sống, được hạnh phúc đích thật.
Chính Đức Giêsu cũng phải đi qua con đường thập giá
khổ nhục mới đến hạnh phúc. Chính Người phải kinh qua cái
chết đau đớn mới tới ngày phục sinh vinh quang. Nên Chúa đã
nói với các môn đệ: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ
cứu được mạng sống ấy”.
Thành ra, đau khổ Chúa hứa không phải để hành hạ con
người, nhưng là con đường dẫn con người đến hạnh phúc đích
thực. Thập giá và cái chết không phải để đưa con người vào tàn
lụi, nhưng chính là điều kiện để con người được tái sinh và
triển nở trong đời sống mới, đời sống vĩnh cửu với hạnh phúc
không bao giờ tàn.
Những lời Chúa nói hôm nay, tuy khó nghe và khó chấp
nhận. Nhưng đó là sự thật và là con đường đưa ta đến hạnh
phúc và sự sống vĩnh cửu. Chúa đã không lừa mị ta, không hứa
hẹn cho ta những gì dễ dãi, chóng qua. Chúa chỉ cho ta đường
ngay nẻo chính. Chúa mời gọi ta phải dũng mạnh, can đảm và
quyết liệt trong cuộc chạy đua dành lấy hạnh phúc nước trời.
Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ mình, vác thập giá
mình mà bước theo Chúa. Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1) Đâu là những hiểu sai lầm về Chúa?
2) Đâu là những hiểu sai lầm về người môn
đệ của Chúa?
3) Có phải Chúa muốn ta khổ sở khi bảo ta
phải từ bỏ mình không?
4) Tại sao Chúa phải chịu đau khổ?
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

**********************************************
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Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình:
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 ).

Lưu Ý: Sau Thánh Lễ Thiếu Nhi lúc 12:30 pm Chúa Nhật

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG CHÍN:

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.

Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi
trường:

Rao Hôn Phối:

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.

1. Có anh Nguyễn Andy con ông Nguyễn Ngọc Linh và bà Bùì
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.
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
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con ông Lâm Đức Đạt và bà Nguyễn Thị Minh Phước cư ngụ
tại tại 6644 Winding Creek Way, St. Louis, MO 63129.
3. Có anh Kendrick Solon, con ông Carmelino Solon và bà
Evelyn Solon cư ngụ tại 351 Brighton Ave. Apt. 536, San
Francisco, CA 94112 muốn kết hôn với chị Vũ Lynne con ông
Vũ Năng Trường và bà Phạm Kim Thu cư ngụ tại tại 3947
Kingsland Court, St. Louis, MO 63116.
Vậy ai biết các 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.

Thông Báo Quan Trọng:
Vì hoàn cảnh gia đình, Ông Bà Nguyễn Đức Thấng sẽ di
chuyển sang tiểu bang Texas để sinh sống. Giáo Xứ Chúa
Phục Sinh xin chân thành Tri ân Ông Gioan Nguyễn Đức
Thắng đã hy sinh, tận tâm, lo lắng và phục vụ Giáo Xứ suốt
thời gian từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 đến ngày 18 tháng 9
năm 2021 với chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ. Nguyện
xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên Ông và gia
đình.
Vì nhiệm kỳ Hội Đồng Mục Vụ đương nhiệm còn kéo dài
đến 01 tháng 07 năm 2022, chiếu theo Nội quy, Cha Chính
Xứ trong phiên họp với Ban Chấp Hành HĐMV hôm Thứ
Bảy 04/09/2021 vừa qua đã đồng ý sắp xếp lại các chức vụ
HĐMV như sau:





Chủ Tịch: Chị Trần Kim Chi
Phó Nội Vụ: Anh Huỳnh Lót
Phó Ngoại Vụ: Anh Nguyễn Văn Quỳnh
Thư Ký: Anh Nguyễn Đình Tuấn

Cám ơn Anh Nguyễn Văn Quỳnh đã quảng đại chấp nhận
giúp Giáo Xứ trong thời gian này.
Trong Ngôi Lời,
Lm Gioan Lưu Mai Khiên, SVD
Chính Xứ

Quyên Tiền Lần II:


Chúa Nhật tuần này 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 rộng tay.



Chúa Nhật tuần tới chúng ta sẽ có quyên tiền lần 2 giúp
cho trung tâm truyền giáo của Dòng La San . Xin quý vị
chuẩn bị.

Quỹ Thu Chúa Nhật - 05/9/2021
Tiền Thu CN Hàng Tuần
$ 3,179.00
Quyên Tiền Lần II
$ 1,815.00
Phát Triển Giáo Xứ
$
1,106.00
Nến Đức Mẹ
$
60.00
Dâng Cúng
$
40.00

