Giáo Xứ Chúa Phục Sinh

Văn Phòng Bác Sĩ Mắt

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh

Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua–28/11/2021

ĐỒNG TÂM

Bảo Hiểm Obamacare /Medicare Advantage Plan

Quý vị nào cần mua bảo hiểm Obamacare /Medicare Advantage
Dr. Mary Murphy và Dr. Maria Nguyễn chuyên các bệnh
Plan. Văn phòng mở cửa 7 ngày trong tuần. Mọi chị tiết xin vui
về mắt, đo mắt và làm mắt kiếng. Có Bác Sĩ nói Tiếng Việt
lòng liên lạc Cô Kim (314-312-0108) or
và Tiếng Anh.
1-888-312-0012 - Toll Free
(314) 312-0108 - Office
Mọi chi tiết xin liên lạc:
(405) 215-4888 - Cell
Ofice: (314).962.1700; Cell: (314).583.5363
www.facebook.com/communitymedicare

LM. Chánh Xứ: Gioan Lưu Mai Khiên, SVD
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

9051 Watson Rd-Suite D. St. Louis, MO 63126
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)

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 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)
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GIỜ LỄ:

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)

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
Cần Thợ Nail
bạn bè.
 Giúp đỡ người già bởi nhân viên được huấn luyện.
 Giúp đỡ những sinh hoạt thường ngày như ăn uống, mặc,
Cần nhiều thợ Nails nam nữ biết làm đủ thứ hoặc làm bột,
vệ sinh cá nhân.
dip, gel,chân tay nước. Bao lương cao hay ăn chia tủy ý.
 Giúp lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ.
 Y tá đến nhà hằng tuần kiểm tra sức khỏe và thuốc.
Tiệm ở Clayton Maplewood giá cao, full set $50 up, pedi Luôn bảo đảm sẽ có dịch vụ 24/7.
cure $30 up, tiệm rộng thoáng mát, cách nhà thờ khoảng
 Nhân viên được huấn luyện để giúp đỡ những trường hợp
15 phút. Không đi ra xa lộ, giờ giấc làm việc thoải mái.
riêng biệt.
 Có y tá đến nhà chăm sóc cho người bệnh đặc biệt.
Mọi chi tiết xin liên lạc: (314) 347 - 7479
 Giúp giấy tờ cho Medicaid, Food-stamp, SSI, xin tiền
(Expired on January 14, 2022)
gas.
 Giúp đỡ những em nhỏ tàn tật hay tự kỷ tại nhà với nhân
viên đã được huấn luyện.

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

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)

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
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
c. 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

Tin Mừng: Ga 18, 33b-37
Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là
Vua dân Do-thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói
thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?" Philatô
đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng
các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?"
Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này.
Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của
tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái,
nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này". Philatô hỏi lại:
"Vậy ông là Vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh
ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về
Chân lý thì nghe tiếng Tôi".

Ý Lễ Trong Tuần
Tạ ơn, xin ơn thánh hóa công ăn việc làm và cầu cho các đẳng lh, 1 người; Lh Louis Trần Công
Hiền, Lh Giuse Nguyễn Văn Hà, Lh tiên nhân nội ngoại và các lh mồ côi, Gia đình; Cầu cho
linh hồn Anna và Lh Phê-rô, 1 người; Lh Maria mới qua đời bên Việt Nam, gđ Minh Quý; Lh
Giuse, 1 người; Lh Gioan Đoàn Ngọc Nhiên và Maria Lê Thị Đức, gđ Bảo Phượng; Xin cho con
gái học hành thành công và ra trường có việc làm ổn định, 1 người; Xin ơn bình an cho hội viên
và gia đình, Đoàn LMTT; Xin cho các đẳng linh hồn và các lh thai nhi, 1 người; Lh Anna, Lh
Maria và các đằng lh, 1 người; Lh Anna, Maria và các lh, 1 người; Tạ ơn, xin ơn thánh hóa công
ăn việc làm và cầu cho các đẳng lh, 1 người; Cầu cho tiên nhân nội ngoại và các lh mồ côi, gđ
Sinh Kim; Linh Phê-rô và Lh Andrew, Hạnh- Nga Nguyễn; Cầu cho các đẳng lh, gđ Thái Phạm;
Cầu cho lh tiên nhân nội ngoại và các lh, Bà Nguyễn Thị Quyên; Cầu cho lh cha mẹ, anh chị em
con cháu và các lh, 1 người; Cầu cho lh tiên nhân nội ngoại, các lh mồ côi và các lh thai nhi,
Maria Uyên; Lh Louis Trần Công Hiền, Tài Thảo; Lh Vicente, Amy Nguyễn; Lh Louis Trần
Công Hiền, B. Mai Phan; Lh Maria Nguyễn Thị Cảnh, 1 người; Cầu cho các đẳng Lh, Lh An-rê
Anh Quân, cầu cho các lh tiên nhân,và Lh Linh mục An-rê Văn, Khoa Ngọc; Tạ ơn Chúa, Đức
Mẹ và Cha Diệp, gđ Hân Bùi; Lh Louis Trần Công Hiền, Bà Ngọc; Lh Mat-ta, 2 Lh Maria, Tâm
Lê; Lh Louis Nguyễn Công Cảnh, Dương Trung; Lh Maria Mai và Lh Vicente Vinh, Lộc
Khương; Lh Giuse Thịnh, Dung -Luật; Lh Cha cố Gioan Maria, 1 người; Cầu cho các lh mồ côi
và xin cho bạn được ơn nhận biết Chúa, 1 người; Lh Vicente Nguyễn Phương và các lh tiên
nhân, Thắng Nhung; Lh Louis Trần Công Hiền và các đẳng lh, Dũng Trang; Lh Anna Lê Thị
Hảo, 1 người; Lh Phi-líp-phê Nguyễn Ngọc Hoàng, 1 người; Lh Lucia Lê Thị Hiện, 1 người; Lh
Vicente Vũ Văn Phàn, Tạ ơn Chúa, Mẹ và Các Thánh, và Cầu cho các lh, Bà Phàn và các con;
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, Thành Hợp; Lh Anna Trúc và Lh Gioan Baotixita Ngọc, Lôc –
Khương; Lh Tôma Nguyễn Bảo Hoàn, Maria Nguyễn; Lh Augustino, Lh Phê-rô, Lh Anna và các
đẳng lh. Anh Chị Cảnh Hiền kỷ niệm 20 năm hôn phối, 1 người; Lh Louis Hiền, Lộc Khương;
Lh Maria Ngọc, Dominico Mão, An-rê Triệu và lh thân nhân, Minh Đoàn; Cầu cho tổ tiên và các
đẳng lh, 1 người; Lh Maria Chi Lương mới qua đời VN, Tài Thảo; Lh An-rê và Đôminico lễ giỗ,
gđ Quỳnh Thủy Vũ, Tạ ơn Chúa và Cha Trương Bửu Diệp, Ông Phúc Lê; Lh Nguyễn Thị Xuân
Sanh, Ô. Phúc Lê; Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse, Bà Phan
Mai; Lh Phê-rô Trần Quy, Chi Trần; Lh Louis Trần Công Hiền, Nhóm Cầu Nguyện; Lh Louis
Nguyễn Công Cảnh, Hà Lê;5 Lh Maria, 2 Lh Giuse, Lh Tê-rê-sa, Lh Giuse Maria, Lh tiên nhân
nội ngoại, các lh mồ côi, và xin cho Ba con được ơn chữa lành, Khiết Loan.

Thừa Tác Viên Lời Chúa
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng–28/11/2021
Võ Tứ Đệ—Trần Thị Lan Phương
Lễ Tạ Ơn—25/11/2021
Trần Đình Diện - Bùi Loan

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
Suy Niệm:
VUA SỰ THẬT
Chúa Giêsu thật là ngược đời. Khi làm phép lạ cho
bánh hoá ra nhiều, dân chúng hân hoan phấn khởi, muốn
tôn Ngài làm vua thì Ngài không muốn. Ngài phản đối
bằng cách trốn đi. Cũng như hôm vinh quang vào thành
Giêrusalem, dân chúng hân hoan, cởi áo lót đường, cầm
cành lá phất phơ đón chào. Hôm ấy mà Chúa xưng vương
thì quá thuận lợi. Thế mà Chúa phản đối bằng cách cỡi
con lừa bé nhỏ, yếu ớt. Còn hôm nay, phận tội đồ đứng
trước mặt quan án, bị dân chúng khinh khi chối bỏ, thân
tàn ma dại, chẳng còn hình tượng con người nữa, thì Ngài
lại hiên ngang xưng mình là vua. Chẳng phải vô tình,
nhưng là cố ý. Hôm nay, đối diện với cái chết, đối diện
với quyền lực và đối diện với sự hận thù, Chúa Giêsu
muốn xưng vương trong hoàn cảnh này để làm chứng
cho sự thật.
Sự thật mà Đức Giêsu làm chứng đó là có một
vương quốc khác, vượt xa mọi vương quốc trần
gian. Khi tự nguyện chấp nhận cái chết, Đức Giêsu muốn
cho ta hiểu: Ngoài cuộc đời này còn có một cuộc đời
khác. Ngoài thế giới này còn có một thế giới khác. Đó là
vương quốc của Chúa. Đó là Nước Trời. Vương quốc ấy
là vương quốc sự sống vì sẽ không còn bóng dáng cái
chết. Khi còn ngày rộng tháng dài, Đức Giêsu không
xưng vương. Nay cận kề cái chết Ngài mới xưng vương
để dạy cho ta biết vương quốc của Ngài “không thuộc thế
gian này”. Sự sống trần gian này chẳng đáng giá gì so với
sự sống trong Nước Chúa. Vì thế muốn vào được vương
quốc của Chúa, phải biết từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống
nữa.
Sự thật mà Đức Giêsu làm chứng đó là quyền
năng của Chúa là trên hết. Khi một mình yếu đuối
nhưng vẫn hiên ngang đối diện với Philatô tượng trưng
cho quyền lực của đế quốc La mã bao trùm thiên hạ, Đức
Giêsu muốn cho ta hiểu rằng Thiên Chúa là nguồn gốc
của mọi quyền năng như Ngài đã trả lời Philatô: “Ông có
quyền không bởi tự mình mà có, nhưng từ thành công
ban cho”. Thánh nữ Xêxilia cũng nói: “Quyền uy ở đời
giống như quả bong bóng. Nó không triển nở ở tự nó. Nó
không tự mình tròn trịa được. Phải nhờ đến không khí.
Nhưng chỉ một mũi kim cũng làm nó xẹp xuống”. Quyền
uy trần gian mau tàn. Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa
mới bền vững. Chính vì thế Đức Giêsu không xưng
vương khi tràn đầy uy tín, khi được dân chúng ngưỡng
mộ. Vì nếu Ngài xưng vương khi được dân chúng tung
hô vạn tuế, khi làm những việc kỳ lạ lớn lao, khi tràn đầy
uy tín, thì vương quyền ấy chẳng hơn gì vương quyền của
vua chúa trần gian khác. Nhưng hôm nay, khi mất hết
mọi uy tín, không còn ai tung hô ủng hộ, Đức Giêsu xưng
vương để cho ta thấy Ngài siêu thoát mọi quyền lực và
vinh quang theo thói thế gian. Ngài chỉ trông cậy vào
quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế những ai muốn vào
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vương quyền của Ngài phải biết coi thường mọi vinh
quang quyền thế ở trần gian.
Sự thật mà Đức Giêsu làm chứng đó là tình
thương chiến thắng thù hận. Khi một mình đối diện với
những ghen ghét thù hận của đám đông, Đức Giêsu muốn
dạy ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Đức Giêsu là hiện
thân của tình yêu Thiên Chúa trên trần gian. Vì yêu
thương mà Ngài đã xuống trần gian. Ngài đã yêu thương
cho đến chết vì yêu. Đó là tình yêu lớn lao nhất như lời
Ngài nói: “Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu
của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu”. Dù những
thù hận vây bọc, nhưng Đức Giêsu vẫn yêu thương. Hôm
nay đơn thân độc mã trong vòng vây của hận thù, Đức
Giêsu vẫn xưng vương để cho ta thấy: tình yêu thương đã
chiến thắng. Hận thù đem lại chết chóc, chỉ có tình yêu
thương mới cứu được thế giới.
Đức Giêsu đã chiến thắng. Ngài là Đấng đầu tiên từ
trong kẻ chết sống lại. Với chiến thắng, Đức Giêsu mở
cửa vương quốc của Ngài. Đó là vương quốc của Sự
Thật. Chỉ những ai thuộc về sự thật mới được vào. Và
những ai thuộc về sự thật phải biết chiến thắng sự giả trá.
Sự giả trá đó là sự chết, đó là những vinh hoa phú quý
trần gian và đó là lòng thù hận ghen ghét. Hiểu biết sự
thật, đập tan sự dối trá, ta mới tiến vào Nước Sự Sống
theo bước Đức Giêsu Kitô. Với chiến thắng Ngài thật sự
là Đường dẫn đến Sự Thật và Sự Sống muôn đời.
Lạy Đức Giêsu là Vua của chúng con, xin cho
chúng con được làm dân của Chúa, được thuộc về Nước
Chúa, nước đầy tràn Sự Thật và Sự Sống, nước công
chính và tình yêu muôn đời.
GỢI Ý CHIA SẺ
1- Chúa Giêsu cho biết gì về vương quốc của
Chúa?
2- Chúa Giêsu cho biết gì về quyền năng của
Chúa?
3- Chúa Giêsu cho biết gì về cuộc chiến giữa tình
thương và thù hận?
4- Muốn sống trong vương quốc của Chúa, ta phải làm
gì?

ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
**********************************************

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11:
Cầu Cho Những Người Đau Khổ Vì Trầm Cảm.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau
khổ vì trầm cảm hoặc kiệt sức, để họ tìm thấy nơi
mọi người sự nâng đỡ và ánh sáng họ mở ra cho
đời sống.

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình:
Hội Liên Minh Thánh Tâm
21/11/21
Gia đình AC Hải - Thao
28/11/21
AC Duy - Hải
05/12/21
Gia đình AC Huỳnh Lót– Uyên
12/12/21
Qúy vị nào có gì thắc mắc hoặc muốn ghi danh chương trình,
xin liên lạc với Chị Hà : (314) - 680-2431.

Tháng Các Linh hồn:
Xin Quý Ông Bà và Anh Chị Em ghi tên những người Thân
mình đã qua đời vào sổ ở dưới nhà thờ để được nhớ tới trong
các Kinh Nguyện và Thánh Lễ tại Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
trong tháng 11 này.

Sắc Lệnh số 791/20/I của Tòa Ân Giải Tối Cao
Ngày 23 tháng 10, Tòa Ân Giải Tối Cao đã công bố sắc
lệnh sau.
Năm nay, trong tình huống khẩn cấp hiện tại do đại dịch
“COVID-19”, các ơn Toàn Xá cho các tín hữu đã qua đời sẽ
được kéo dài trong cả tháng 11, cùng với việc điều chỉnh các
việc đạo đức và các điều kiện để bảo đảm an toàn cho các tín
hữu.
Tòa Ân Giải Tối Cao, theo sự ủy nhiệm đặc biệt của Đức
Thánh Cha Phanxicô, sẵn sàng thiết lập và quyết định rằng
trong năm nay, để tránh các cuộc tụ tập ở những nơi không
được phép:
a.- Ơn Toàn xá dành cho những người đến viếng một nghĩa
trang và cầu nguyện cho người đã khuất dù chỉ trong trí, như đã
được quy định trong Cẩm nang trong mỗi ngày từ ngày 1 đến
ngày 8 tháng 11, có thể được chuyển sang các ngày khác trong
cùng tháng cho đến cuối tháng. Những ngày như thế, do các tín
hữu tự do lựa chọn, cũng không cần kế tiếp nhau;
b. - Ơn Toàn xá ngày 2 tháng 11, được thiết lập nhân dịp Lễ
Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, dành cho tất cả những ai
sốt sắng đến thăm một Nhà thờ hoặc một Nhà Nguyện và đọc ở
đó “Kinh Lạy Cha” và “Kinh Tin Kính”, có thể được chuyển
sang Chúa Nhật trước hoặc Chúa Nhật sau hoặc sang ngày Lễ
Trọng Kính Các Thánh Nam Nữ, và cũng có thể chuyển sang
một ngày khác trong tháng 11, do các tín hữu tự do lựa chọn.
Điều kiện để nhận được Ơn Toàn Xá là họ hiệp nhất về mặt
tinh thần với tất cả các tín hữu khác, hoàn toàn từ bỏ tội lỗi và
có ý định tuân thủ càng sớm càng tốt ba điều kiện thông thường
là Xưng tội, Rước lễ và Cầu nguyện theo Ý Đức Thánh Cha. Họ
được khuyến khích cầu nguyện trước tượng ảnh Chúa Giêsu,
Đức Trinh Nữ Maria, đọc những kinh nguyện sốt sắng dành cho
người chết, ví dụ như Kinh Sáng và Kinh Chiều từ Sách Thần
Vụ dành cho người quá cố, Chuỗi Mân Côi, Kinh Lòng Thương
Xót Chúa, những kinh nguyện khác cho những người thân yêu
nhất đã qua đời của các tín hữu hoặc dành thời gian để suy gẫm
một trong những đoạn Phúc âm được đề nghị trong Phụng vụ
dành Người Quá Cố, hoặc thực hiện công việc của lòng thương
xót, dâng lên Chúa những nỗi đau và những khó khăn của cuộc
đời họ.

Thông Báo của Ban Giáo Lý:
Để giúp các em biết chia sẻ cho những người kém may mắn
trong Mùa Giáng Sinh, xin quý Phụ Huynh cho các em Thưc
Phẩm Đồ Khô để các em mang đến nộp vào các Chúa Nhật từ
ngày 14 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2021. Xin quý Phụ

Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua–21/11/2021
Huynh dặn con em mình bỏ vào thùng đựng đồ khô để cuôi
nhà thờ. Xin chân thành cám ơn.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021:
Năm nay Giáo Xứ chúng ta sẽ Tĩnh Tâm Mùa Vọng vào
Chúa Nhật III Mùa Vọng ngày 12 tháng 12 do Cha
Nguyễn Minh Gần, CSsR Dòng Chúa Chứu Thế thuyết
giảng với đề tài THẬP GIÁ HY—VỌNG.
Xin Quý Ông Bà và Anh Chị Em sắp xếp thời gian tham
dự cuộc tĩnh tâm này để chuẩn bị đón mừng Đại Lễ Chúa
Giáng Sinh.
 10:am:
Thánh Lễ
 11:30 am: Ăn trưa bên Quán Đồng Tâm
 12:15pm: Đề tài I
 01:15pm: Đề tài II
 3:00pm: Bí Tích Hòa Giải

Lễ Tạ Ơn: (Thanksgiving Mass):
Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ Tạ Ơn song ngữ lúc 10 giờ sáng
Thứ Năm ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại nhà thờ. Xin
mọi người bớt chút thời gian tham dự để tạ ơn Thiên
Chúa vì những ơn lành chúng ta lãnh nhận từ Ngài trong
suốt năm qua.

Lưu Ý:
Chúa Nhật 28/11, sau Thánh Lễ 10 giờ sáng, sẽ có Nghi
Thức Xữc Dầu Thánh cho quý cụ cao niên và qúy ông bà
anh chị em muốn lãnh nhận ân sủng Thiên Chúa và ơn
chữa lành qua việc đặt tay và xức dầu. Xin ở lại sau
Thánh Lễ.

Quyên Tiền Lần II:
Chúa Nhật tuần này chúng ta sẽ có quyên tiền lần thứ hai
giúp cho quỹ phát triển con người. Xin Quý Vị rộng tay.

Quỹ Thu Chúa Nhật - 14/11/2021
Tiền Thu CN Hàng Tuần
Lễ Các Thánh
Lễ Các Linh Hồn
Phát Triển Giáo Xứ
Nến Đức Mẹ

$
$
$
$
$

4,529.00
195.00
295.00
315.00
64.00

Dâng cúng sửa cửa Nhà Thờ

$ 1,000.00

