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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

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 November 17, 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.
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GIỜ LỄ:

Giờ Văn Phòng Của Nhà Xứ

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần
Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng
con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con
sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm
gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con
một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả
Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo:
"Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy
sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông
đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng
sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc
ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban,
nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định"... (xem tiếp)

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

Ý Lễ Trong Tuần

(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)

Mọi chi tiết xin liên lạc: (314) 315 - 7247
(Expired on December 3, 2021)

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

Tin Mừng: Mc 10, 35-45

Hội Đồng Mục Vụ
c. Trần Kim Chi
a. Huỳnh Lót
a. Vũ Quỳnh
a. Nguyễn Đình Tuấn

314.546.1495
314.441.1955
636.697.5380
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 Hồng Kim
314. 805-8267
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
314.583 8264

Lh An-nê Lễ giỗ, 1 người; Lh Giuse Từ Khắc Minh, Kim Từ; Lh Phan
-xi-cô Phạm Hiền lễ giỗ, Thành Hợp; Xin cho bé Lana mạnh khỏe
khôn ngoan, hay ăn chóng lớn, Nguyễn Thị Lý; Lh Anna Nguyễn Thị
Thanh và các đẳng lh, Chi Nguyễn; Lh Anna Huỳnh T. Thanh, Mai
Phan; Lh Giuse Nguyễn Ngọc Khôi, Trang Nguyễn; Lh Anna Huỳnh
T. Thanh, Thất Sơn; Xin cho con gái học hành thành công, ra trường
có việc, xin làm như ý, 1 người; Lh Giuse Thịnh, Loan –Hòa; Tạ ơn
Chúa Mẹ, xin ơn bình an cho gia đình, gđ Trương Bửu; Cầu cho các
đẳng lh và các lh thai nhi, 1 người; Xin được như ý, 1 người; Tạ ơn 36
năm hôn phối, gđ Trường Thu; Lh Bà cụ Anna, Liễu Phan; Xin cho
Mẹ tròn con vuông, Hạnh Nguyễn; Tạ ơn và xin ơn thánh hóa việc
làm, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng lh, 1 người; Cầu
cho các đẳng lh và các lh thai nhi, 1 người; Lh Tôma Nguyễn Bảo
Hoàn, Maria Nguyễn; Lh Maria Đức và Ông Nhiên, gđ Bảo Phượng;
Lh Vi-cen-tê Trần Văn Luật và Lh Tê-rê-sa Lê Kim Muội mới qua
đời, Trần Thị Lang; Tạ ơn Chúa Mẹ, xin ơn thánh hóa việc làm và cầu
cho các đẳng lh, 1 người; Lh MariaRaphaella Nguyễn Trương lễ giỗ 1
năm, Liễu Nguyễn; Lh Phê-rô Nguyễn Văn Hùng mới qua đời bên
Việt Nam 2/10, Nguyễn Thị Kính; Lh Anna Thanh mới qua đời,
Sương Nguyễn; Lh Anna Thanh mới qua đời, Hội Mân Côi; Lh Anna
mới qua đời, Tùng –Dung; Lh Cụ Anna mới qua đời, Tập thể các bạn
tại hãng may- Weissman.

Thừa Tác Viên Lời Chúa
Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên–24/10/2021
Trương Thế Thất - Nguyễn Thị Hương
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Suy Niệm:
CON ĐƯỜNG VƯƠNG GIẢ
Ước muốn làm lớn hay ước muốn được trở nên cao trọng
luôn được ấp ủ trong nơi sâu kín của tâm hồn mỗi người chúng ta. Ai
lại chẳng muốn làm lớn? Ai lại chẳng muốn trở nên cao trọng? Điều
này là một thực tại phù hợp với bản tính con người, vì chúng ta là thụ
tạo “linh ư vạn vật”, được Thiên Chúa cao cả yêu thương tạo dựng
theo giống hình ảnh của chính Người mà!
Điểm đáng lưu ý ở đây là điều gì làm cho chúng ta trở nên
cao trọng thực sự? Đây chính là một trong những chủ đề được nhận
thấy trong Phụng Vụ hôm nay.
Trong đời sống xã hội, người ta thường quan niệm việc làm
lớn hay trở nên cao trọng luôn gắn liền với quyền bính, chức tước,
danh vọng. Như vậy, làm lớn đồng nghĩa với việc được phục vụ, được
ca tụng, được ngưỡng mộ. Biết bao người đã xử dụng mọi thời giờ,
vận dụng mọi tài sức, chấp nhận mọi hy sinh và lắm khi không từ nan
mọi thủ đoạn đê hèn để thực hiện ước muốn đạt được danh vọng, chức
tước, quyền bính trong nhiều lãnh vực khác nhau: chính trị, kinh tế,
văn nghệ, thể thao…và cả tôn giáo nữa!
Các môn đệ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu vì vốn nghĩ Chúa
Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng Kitô, Đấng Thiên Sai và Đấng Thiên Sai
đầy quyền bính trong lời nói và hành động. Như thế, chắc hẳn sẽ có
ngày Người đạt tới một thứ vinh quang cao trọng nào đó, như Thánh
Vương Đavít năm xưa chẳng hạn. Và chắc chắn họ sẽ được chia sẻ
vinh quang với Người. Như để nắm chắc được phần thưởng tương lai,
hai anh em con Ông Giêbêđê trong Tin Mừng hôm nay đã mạnh dạn
đến bày tỏ với Chúa Giêsu ước muốn thầm kín xưa nay của họ: “Xin
cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy
trong vinh quang của Thầy” (Mc10:37). Chúa Giêsu không trách
mắng các ông vì sự mê muội của các ông, nhưng Người nhẹ nhàng
hướng các ông về mầu nhiệm Thập Giá khi nói các ông: “Các con
không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và
chịu cùng phép rửa Thầy sắp chịu không?” (Mc 10: 38).
Vốn có cùng ước muốn làm lớn theo lối thế gian như hai
anh em con Ông Giêbêđê, mười môn đệ còn lại trong Nhóm Mười Hai
nghe chuyện đó liền bực tức với hai ông. Chúa Giêsu nhân cơ hội này
đã dạy các ông một bài học để đời, một bài học về con đường vương
giả dẫn đến vinh quang đích thực, giúp người ta đạt được ước muốn
làm lớn thực, trở nên cao trọng thực.
Đó là con đường Thánh Giá, con đường yêu thương được
thể hiện qua tinh thần khiêm nhường phục vụ, xả kỷ vị tha. Đó là con
đường mà chính Chúa Giêsu đã khai mở và bước đi đến cùng để cứu
độ nhân loại, để trở thành Vua lòng mọi người, để trở thành gương
mẫu tuyệt hảo cho mọi người bước theo. Người nói: “Các con biết
rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân
chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị
dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm
lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu
trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con
Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban
mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người” (Mc 10:42-45).
Hình ảnh trung thực của Chúa Giêsu-Đấng Mêsia-được
ngôn sứ Isaia đã diễn tả như Người Tôi Tớ Đau Khổ của Thiên Chúa
nơi bài đọc một: “Chúa đã muốn hành hạ Người trong đau khổ. Nếu
Người hiến thân làm lễ vật đền tội, Người sẽ thấy một dòng dõi
trường tồn, và nhờ Người, ý định của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ
tâm của Người, Người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông
biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh
lấy những tội ác của họ” (Is 53:10-11).
Tác giả Thư Gửi Tín Hữu Do Thái trong bài đọc hai cũng
nhắc lại việc Đấng Cứu Thế đã vì yêu thương loài người mà gánh lấy
mọi đau khổ thử thách để cứu chuộc chúng ta. Chính vì thế mà Người
đã trở thành Vị Thượng Tế đem lại ơn cứu độ cho chúng ta: “Vì
chưng, không phải chúng ta có vị Thượng Tế không thể cảm thông sự
yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi
cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi” (Dt 4:15).
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Theo cùng một tinh thần ấy, tác giả sách Gương Chúa Giêsu
nhận ra rằng Thiên Chúa chính là Đấng phụng sự con người hơn là
Đấng để cho người ta phụng sự khi viết: “Mọi của con có, mọi cái con
dùng để phụng thờ Chúa thảy đều là của Chúa! Mà xét lại, chính Chúa
đã phụng sự con nhiều hơn là con phụng sự Chúa. Kìa, trời và đất
Chúa đã tạo nên để mưu ích cho người đời; chúng sẵn sàng luôn và
ngày ngày thi thành mệnh lệnh Chúa. Hơn nữa, Chúa đã tổ chức nên
sứ bộ thiên thần cũng vì nhân loại. Nhưng cái trỗi vượt hơn cả chính
là Chúa đã tự hạ để phụng sự người đời, và Chúa đã tự đoan sẽ ban cả
mình Chúa cho người đời nữa” (Q. III, Ch. #10).
Bàn về sự cao trọng của con người, Mẹ Terêsa Calcutta nói:
“Bạn được dựng nên cho những điều cao cả hơn: để yêu và được yêu”.
Và Mẹ luôn tâm niệm: “Hoa trái của yêu thương là phục vụ” và “Yêu
thương là trao ban đến đớn đau”. Đó là lý do khiến Mẹ từ giả đời sống
êm đềm của một nữ tu dạy học để tìm đến phục vụ những người cùng
khổ bị bỏ rơi trên những khu ổ chuột ở Calcutta và lập nên Dòng Thừa
Sai Bác Ai. Đó cũng là lý do khiến Thánh Đamien đang là một linh
mục Dòng Thánh Tâm tráng kiện tình nguyện đến sống và phục vụ
những người phong cùi ở đảo Molokai, và chia sẻ cả bệnh phong cùi
với họ, chết giữa họ. Đó cũng là lý do biết bao tín hữu Chúa Kitô tiếp
tục dấn thân âm thầm phục vụ tha nhân đến hy sinh chính mình, trong
mọi môi trường trong mọi nơi mọi thời mà chỉ có Chúa mới có thể
thẩm định đúng mức sự cao cả của tình yêu trong trái tim họ.
Trong tác phẩm Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy
vọng, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận kể về chứng
từ của cô Sophie Berdanska. Vì túng nghèo, cô phải đi làm thuê cho
một gia đình Do Thái tên là Merston. Công việc của cô là chăm sóc
mấy đứa con của ông chủ. Biết Sophie là người Công giáo, ông chủ
đặt điều kiện là cô “không được giảng đạo” cho con cái ông. Tối hôm
ấy, Sophie lấy một miếng giấy nhỏ ghi ít chữ vào đó rồi bỏ vào huy
chương ba cô trối lại và đeo vào cổ. Các con ông chủ nhiều lần đòi coi
huy chương ấy, nhưng cô không cho. Nhờ sự chăm sóc tận tâm của
Sophie, các con ông Merston càng ngày càng ngoan ngoãn giỏi giang.
Ít năm sau, các con ông lần lượt đau nặng. Cô Sophie tận tình lo lắng
phục vụ lũ trẻ, và chúng lần lượt được bình phục. Nhưng vì quá tận
tâm lo cho chúng, Sophie kiệt sức và qua đời. Ít lâu sau, ông Merston
tình cờ mở chiếc huy chương nàng để lại và đọc được hàng chữ trong
mảnh giấy trong đó: “Khi người ta cấm tôi nói về đạo của tôi, tôi
quyết sống đạo trước mặt họ như một chứng tích hùng hồn”. Chợt
hiểu ra tất cả và cảm phục Sophie, cả gia đình Merston sau đó đã xin
theo đạo! Sophie là người đã hiểu và bước theo con đường vương giả
của Chúa Giêsu, đường yêu thương phục vụ, đường xả kỷ vị tha!
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của tình yêu mỹ diệu. Xin Mẹ dạy con biết
trung thành và vui tiến trên con đường vương giả của Chúa Giêsu,
đường yêu thương phục vụ, đường xả kỷ vị tha, để đạt được vinh
quang đích thực là được nên giống Chúa Giêsu, nên một với Người,
và cảm hóa mọi người thiết tha yêu mến Chúa và Mẹ. Amen.
Lm Phạm Quốc Hưng

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

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.

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
Giáo Lý Chúa Nhật:
Bí Tích Truyền Chức Thánh
332. Ai có thể cử hành Bí tích Truyền chức
thánh?
Chỉ có các Giám mục đã được tấn phong thành
sự, với tư cách là người kế nhiệm các Tông đồ, mới
có quyền tấn phong ba cấp bậc của Bí tích Truyền
chức thánh.
333. Ai có thể lãnh nhận Bí tích Truyền chức
thánh?
Chỉ có những người nam đã lãnh nhận Bí tích Rửa
tội mới có thể lãnh nhận thành sự Bí tích Truyền
chức. Hội thánh biết mình bị ràng buộc với sự chọn
lựa của chính Chúa. Không ai có quyền đòi hỏi được
lãnh nhận Bí tích Truyền chức. Nhưng chỉ có thẩm
quyền của Hội thánh mới đưa ra phán quyết về khả
năng của các ứng viên.

Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình:
Ô.B Thiết
Troy Trương - Trang Huỳnh
Chi chi - Chị Lý

17/10/21
24/10/21
31/10/21

Qúy vị nào có gì thắc mắc hoặc muốn ghi danh
chương trình, xin liên lạc với Chị Hà : (314) - 6802431.

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

Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên–17/10/2021
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).
Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo. (24/10/2021)
Chúa nhật tuần tới là Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền
Giáo. Các Kitô hữu được mời gọi cộng tác trong
công cuộc loan báo Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu
Thế của nhân loại. Nhưng muốn cho lời rao giảng
Tin Mừng có được hiệu quả thì những người Kitô
hữu chúng ta trước hết phải biết sống đời hy sinh và
phục vụ, bắt đầu từ trong môi trường gia đình. Đúng
thế, không lời rao giảng nào về hạnh phúc gia đình
Kitô giáo mạnh mẽ cho bằng chứng từ của những đôi
vợ chồng biết yêu thương, tha thứ và hy sinh chăm
sóc cho nhau và cho con cái cả về mặt tinh thần lẫn
vật chất, thay vì cứ chạy theo ước muốn riêng tư của
tính ích kỷ và đam mê tội lỗi. Thật vậy, chỉ qua
chứng từ sống yêu thương và hy sinh phục vụ tha
nhân trong sự khiêm nhường theo gương của Chúa
Giêsu mà chúng ta có thể tự nhận mình là môn đệ
đích thật của Ngài.
Quyên Tiền Lần II:
Chúa Nhật tuần tới chúng ta có quyên tiền lần hai để giúp
cho Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Chúng ta hãy cầu
nguyện và quảng đại giúp đỡ cho các nhà truyền giáo nơi
có các quốc gia nghèo trên thế giới. Các nhà truyền giáo
đã hy sinh quên mình không biết mệt mỏi tất cả vì người
nghèo. Vậy mong anh chị em hay quảng đại đóng góp để
Tin Mừng của Chúa đến với hết mọi người trên thế giới.
Xin Quý Vị chuẩn bị.

Quỹ Thu Chúa Nhật - 10/10/2021
Tiền Thu CN Hàng Tuần
Dâng Cúng
Phát Triển Giáo Xứ
Nến Đức Mẹ
Đám Cưới

$
$
$
$
$

4,329.00
40.00
215.00
81.00
300.00

