
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  

Hội Đồng Mục Vụ  

Chủ Tịch:         c. Trần Kim Chi 314.546.1495  

Phó Nội Vụ:      a. Huỳnh Lót                        314.441.1955 

Phó Ngoại Vụ:  a. Vũ Quỳnh                         636.697.5380 

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. Trần Ngọc Vũ  314.398.9743 

La Vang:             a. Trần  Tiến Thành 314.489.2417 

Lộ Đức:               a. Nguyễn văn Lập 314.648.1353 

Trà Kiệu:            Ô. Nguyễn Văn Ngay        314.803.7120 

 
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 

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 

Giúp Lễ:                     a. Trân Khang                  314.583 8264 

 

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

   Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên  –10/10/2021 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 28 Mùa Thường Niên–10/10/2021 

 

Tin Mừng:  Mc 10, 17-27 {hoặc 17-30} 

   
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại 

quỳ gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi 

phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: 

"Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân 

lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới 

răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, 

đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha 

mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ 

từ thuở nhỏ". Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng 

thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia 

tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi 

đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu 

bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải... (xem tiếp)  

 

Ý Lễ Trong Tuần   

Lh Anna mới  qua đời, gđ Trọng—Phúc; Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, Gia đình; 
Lh Phê-rô Nguyễn Văn Hùng mới qua đời bên Việt Nam 2/10, Nguyễn Thị 

Kính; Cầu cho tổ tiên, 1 người; Xin Chúa ban cho Lana khỏe mạnh, Lý 

Nguyễn; Tạ ơn Chúa, Chi Light; Lh Maria và các đẳng lh, 1 người; Lh An-nê 

Nguyễn Thị Ngọc Lựu mới qua đời bên Việt nam ngàu 28/9/2021, Yên 

Nguyễn; Lh Maria, các lh tiên nhân và các đẳng lh, 1 người; Cầu cho các 

đẳng lh và tạ ơn, 1 người; Tạ ơn Chúa Mẹ, cầu cho Lh An-trê Nguyễn Văn 

Bạch, Lh Anna Nguyễn Thị Thọ và các đẳng lh và Lh Tô-ma Nguyễn Bảo 

Hoàn, Maria Nguyễn; Cầu cho các đẳng lh và các lh thai nhi, 1 người; Lh 

Anna Huỳnh Thị Thanh và Joan Kim Khẩu Nguyễn Văn Lý mới qua đời, 
Anna Nguyễn Thị Phấn; Lh Anna Huỳnh Thị Thanh vừa mới qua đời, Hội 

CBMCG; Lh Phao-lô và Lh Mác-ti-nô, Tá Nhung; Lh Giuse Thịnh, Xuân 

Khương; Lh Giuse Thịnh, Dung -Luật; Lh Gioan Baotixita và Lh Giuse lễ 

giỗ, Bà Ngọc; Tạ ơn Các Thiên Thần Bản Mệnh, Trắng Nguyễn; Lh Gioan 

Baotixita Nguyễn Văn Quý, Lh Anna Hoàng Thị Sim, và Cầu cho các đẳng lh 

mồ côi và các lh thai  nhi, Nguyễn Soan; Cầu cho lh tiên nhân và các lh mồ 

côi, 1 người; Xin cho gia đình được mạnh khỏe và bằng yên, 1 người; Lh 

Giuse Thịnh lễ giỗ một năm, gđ Minh Quý; Lh Maria Ngắm lễ giỗ, gđ Minh 

Quý; Lh Anna Huỳnh Thị Thanh, Hội Mân Côi; 2 Lh Phê-rô  Lượng  và Lự, 
Nguyễn Lô; Lh Vi-cen-tê mới qua đời, 1 người; Lh Maria Đức và Ông Nhiên, 
gđ Bảo Phượng; Lh Anna, 1 ngươi; Lh Giuse Nguyễn Ngọc Khôi giỗ 1 năm, 

Lh Đa minh Nguyễn Văn Khuê và Lh Maria Nguyễn Thị Khấn, A.C Hằng 

Môn. 

Thừa Tác Viên Lời Chúa   
    

 Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên–17/10/2021   
 Trần Tiến Thành– Hoàng T. Kim Oanh 

 

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 

                     Văn Phòng Bác Sĩ Mắt  
 
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  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  December 3, 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  

Max Beauty Supply Trên đường Olive Cần 

Tuyển Nhân Sự 

Cần tuyển nhân viên bán hàng và nhân viên nhà kho. 

Mức lương giao động$12-$15/hours tùy vào năng lực. 

Độ tuổi  từ 18-50. Ưu tiên cho người thành thạo cả 

Tiếng Anh—Việt.   

 Mọi chi tiết xin liên lạc với Thọ:  (314) 681-4418 

                                      (Expired on  December 21, 2021 

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


Giáo Lý Chúa Nhật:   
  

 Bí Tích Truyền Chức Thánh 

  

 330. Việc phong chức phó tế có hiệu quả gì? 

Ðược đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô-tôi tớ 

cho mọi người, vị Phó tế được truyền chức để phục 

vụ Hội thánh. Dưới quyền Giám mục mình, phó tế 

thực thi việc phục vụ trong thừa tác vụ Lời Chúa, 

việc phụng thờ Thiên Chúa, trong trách nhiệm mục 

vụ và bác ái. 

  

331. Bí tích Truyền chức thánh được cử hành 

thế nào? 
Cho cả ba cấp bậc, Bí tích Truyền chức thánh 

được trao ban qua việc Giám mục đặt tay trên đầu 

tiến chức, rồi long trọng đọc lời nguyện truyền chức. 

Qua lời nguyện này, Giám mục cầu xin Thiên Chúa 

đổ tràn Chúa Thánh Thần với các hồng ân của Ngài 

một cách đặc biệt trên tiến chức, giúp thực thi thừa 

tác vụ mà tiến chức phải đảm nhận. 

 

 

Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình: 
  

Hội Mân Côi                                     10/10/21 

Ô.B Thiết                                          17/10/21 

Troy Trương - Trang Huỳnh            24/10/21 

Chi chi - Chị Lý                               31/10/21 

 

Qúy vị nào có gì thắc mắc hoặc muốn ghi danh 

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

2431.   

 

Rao Hôn Phối: 

 

Có anh Đoàn Nguyên Khang, con ông Đoàn 

Thanh Hóa và bà Nguyễn Thị Bích Ngân cư ngụ 

tại 10148 Mullaly Dr, St. Louis, MO  63123 muốn 

kết hôn với chị Nguyễn Thị Ngọc Bích 

con ông Nguyễn Anh Hùng và bà Nguyễn Thị Mỹ 

Phượng cư ngụ tại 731 Reavis Barracks Rd., St. 

Louis, MO 63125. 

 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. 

 

THÁNG 10 – THÁNG  MÂN CÔI 

 

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin 

Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu 

thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, 

tôn thờ, chiêm ngưỡng và suy niệm những mầu 

nhiệm của Chúa Giêsu, và hãy thì thầm những lời ca 

ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng 

ta Đấng Cứu Thế. 

 

Các Tín hữu nên cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi và 

hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh 

này. 

 

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà 

nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, 

trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp 

nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại 

xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được 

hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg, ấn bản 1999, 

concessio 17). 

 

Thông Báo của Hội Mân Côi: 

 

Chúa Nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 là ngày Bổn 

Mạng của Hội Mân Côi,xin các hôi viên Mân Côi 

mặc đồng phục khi dự Thánh Lễ: Nam– Vest đen và 

cà vạt xanh. Nữ  - Áo dài xanh. Ai có áo hiệp sĩ thì 

mặc cùng đồng phục. Xin đi lễ sớm để đọc kinh Mân 

Côi. 

 

  

 

 

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh  Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên–10 /10/2021 Giáo Xứ Chúa Phục Sinh    Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên–10/10/2021 

Quỹ Thu Chúa Nhật - 03/10/2021 

 

Tiền Thu CN Hàng Tuần          $      3,480.00 

Giúp Đào Tạo Phó Tế Vĩnh Viễn   $ 1,269.00 

Phát Triển Giáo Xứ                    $      1,052.00 

 Nến  Đức  Mẹ                           $          125.00 

Đám Cưới                                  $          300.00 

Suy Niệm:  
                                      

 

KHÔN NGOAN 

 

Câu chuyện chàng thanh niên giàu có tốt lành 

có một khởi đầu tốt đẹp. Đẹp cho đến nỗi Chúa nhìn 

và đem lòng yêu thương anh. Nhưng lại có một kết 

thúc đáng buồn. Anh thanh niên bỏ đi buồn bã vì 

không thể theo Chúa. Chúa Giêsu cũng buồn vì anh 

gắn bó với tiền bạc hơn yêu mến Chúa. 

 

Câu chuyện người thanh niên có thể là câu 

chuyện của mỗi người. Cũng như chàng thanh niên, 

bình thường ta giữ đạo rất dễ dàng. Sáng đi lễ, chiều 

đọc kinh, không làm điều gì gian ác, không bất công 

tham lam của người khác. Nhưng khi gặp mâu thuẫn 

giữa cuộc sống với việc đạo, phải chọn lựa giữa 

Thiên Chúa và những giá trị trần gian, nhiều khi ta 

nao núng và rất nhiều người đã vì những giá trị trần 

gian mà bỏ Chúa. Có những người khi còn nghèo 

túng thì giữ đạo rất tốt. Nhưng khi đứng trước những 

cám dỗ của tiền của thì vì ham mê tiền của mà sống 

gian dối, đánh mất lương tâm Công giáo. Có những 

người khi còn nhỏ thì rất ngoan ngoãn đạo đức, 

nhưng khi đến tuổi trưởng thành thì vì thú vui mà bỏ 

quên việc đạo. Nhưng nhất là có những người vốn 

con nhà đạo gốc rất sốt sắng, nhưng khi gặp cám dỗ 

về chức quyền thì vì một chút danh vọng, đành bỏ 

Chúa, bỏ đạo. 

 

Theo suy nghĩ của người đời, những ai tìm 

được tiền của, đạt được danh vọng, nay lên chức mai 

lên quyền, là những người tài khéo khôn ngoan. 

Nhưng đó chỉ là khôn ngoan nhất thời kiểu trần gian. 

Vì cuộc sống trần gian có hạn. Con người ai cũng 

phải chết. Chết rồi có ai mang theo được của cải, 

danh vọng, chức quyền vào thế giới bên kia đâu. Thế 

mà cuộc sống sau cái chết mới là quan trọng, vì là 

cuộc sống vĩnh cửu không bao giờ phai tàn. 

 

Chúa muốn ta đừng gắn bó với của cải nhưng 

phải gắn bó với Chúa, không phải vì Chúa muốn con 

cái phải khổ sở, hèn hạ. Nhưng vì Chúa muốn cho ta 

chọn con đường khôn ngoan, để đạt tới hạnh phúc 

đích thực, vĩnh cửu. 

 

Ta đi đạo để chọn Chúa. Vì chọn Chúa ta phải 

từ bỏ tất cả những gì ngăn cản ta đến với Chúa. 

Những cản trở có thể là tiền bạc, danh vọng, chức 

quyền. Những cản trở cũng có thể là một người mà 

ta gắn bó, một nơi mà ta không thể dứt bỏ. Những 

cản trở đó cũng có thể là một lòng tự ái, một sự ghen 

ghét, bất mãn. 

 

Nếu ta biết bỏ tất cả những gì cản trở để đến 

với Chúa ta sẽ đạt được chính Chúa. Được Chúa là 

được tất cả. Vì Chúa là hạnh phúc viên mãn. Được 

Chúa rồi ta sẽ không còn khao khát gì khác nữa. 

 

Vì thế khi thánh Phêrô hỏi Chúa: Chúng con 

đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, chúng con sẽ được gì. 

Chúa đã trả lời: ai bỏ mọi sự mà theo Chúa, sẽ được 

gấp trăm và được sự sống vĩnh cửu. 

 

Người khôn ngoan thì phải biết nhìn xa trông 

rộng. Biết bỏ những mối lợi trước mắt để tìm những 

giá trị vĩnh cửu. 

 

Như thế yêu mến Chúa là chìa khóa của sự 

khôn ngoan. Chọn Chúa là chọn giá trị tuyệt đối, 

vĩnh cửu không gì có thể so sánh được. 

 

Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu mến Chúa trên hết 

mọi sự. Vì Chúa chính là hạnh phúc của con. Amen. 

 

                      ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ý CẦU NGUYỆN  THÁNG MƯỜI: 
    

Ý Truyền Giáo: Các Môn Đệ Truyền Giáo. 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi Ki-tô Hữu hăng 

hái tham gia vào việc truyền giáo và loan báo Tin 

Mừng bằng chứng tá đời sống thấm đượm tinh 

thần Tin Mừng.  

 

 


