
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 6 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  314.501.4547 

 

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:   c. Nguyễn Hồng Kim  314. 805.8267  

Hội Canh Tân:   b. Nguyễn Thị Châu   314.544.1886 

Hội Mân Côi b. Nguyễn T.TuyếtSương 314.583.3206 

Giáo Lý:  Sr. Nguyễn Bích Hạnh  314.736.9337 

Việt Ngữ: Sr. Nguyễn Bích Hạnh  314.736.9337 

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 V Thường Niên –6/2/2022 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 V Thường Niên –6/2/2022 

Tin Mừng: Lc 5, 1-11   
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ 

hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người 
đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc 

thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. 

Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người 
bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". 

Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm 

mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả 

lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông 

làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. 

Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. 
Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa 

hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng 

kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông 
Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon 

rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào 

bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. 

  Ý Lễ Trong Tuần  

Cầu cho lh Louis Nguyễn Công Cảnh, Holly Lê;  Lh Giuse Nguyễn Ngọc Khôi và Maria Nguyễn 

thị Trâm, Hằng Môn; Lh Đa Minh Đinh Văn Ngọc, Ban nhạc đồng tâm; Lh Đa Minh Đinh Văn 

Ngọc, Đỗ thị Ca; Lh Giuse mới qua đời bên Việt nam, A/c Chức Vân; Lh Guise, Maria, lh Maria 
Trâm và các lh, Gia đình; Cầu cho hai lh Đa minh, tạ ơn cuối năm và xin bình an cho gia đình, 

Uyen Hoang; Lh Phê rô, Andrew, các lh mồ côi, và các lh tiên nhân, Uyen Hoang; Lh Louis Trần 
Công Hiền, Cháu Xin; Lh Maria Phạm thị Biển, Teresa Bùi kim Phụng, Đaminh Vũ văn Cầu và 

xin cho gia đình được bình an trong năm mới, Gđ Bùi anh Dũng; Lh Bà Cụ mới qua đời, A/c 

Diện; Lh Anna, Phê rô và xin cho con cháu qua cơn nguy hiểm, Mai Ngọc Châu; Lh tiên nhân 

nội ngoại chú thím, cậu mợ và lh 2 sơ bề trên Dòng MTG, Mai Ngọc Châu; Cầu cho tổ tiên nội 

ngoại và các lh, 1 người; Cầu cho Ông bà, cha mẹ và anh chị em, Phước Nga; Cầu cho gia đình 

bình an mạnh khỏe, Gđ Hồ Gioan; Cầu cho các lh mồ côi, các lh nơi luyện ngục và các lh thai 
nhi, Nguyễn Soan; Lh Anrê Nguyễn văn Bạch và lh Anna Nguyễn thị Thọ và các lh thai nhi và lh 

Tôma Nguyễn Bảo Hoàn, Maria Nguyễn; Cầu cho lh tiên nhân nội ngoại, gđ Minh Quý; Lh 

Anna Nguyễn thị Đáng và Lucia Lê thị Hiện, Gđ Hân Bùi; Cầu cho lh ông bà cha mẹ và các lh, 1 
người; Lh Maria Phạm Hóa lễ giỗ, Thành Hợp; Lh Guise Hoàng Trọng Nam, lh mồ côi, ông bà 

tổ tiên, các lh ông bà nội ngoại, các lh thai nhi và các lh chết vì dịch Covid, Hoàng Thi Mai Chi; 

Cầu cho tất cả các ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, 1 người; Các lh ông bà cha mẹ tổ tiên 
nội ngoại, Đào Đài; Cầu cho lh tổ tiên nội ngoại, Nguyễn thị Quyên; Lh Phê rô Nguyễn Hữu 

Phước, tạ ơn chúa mẹ và xin bình an cho gia đình, Cao Thị Phượng; Cầu cho lh Lucia Lê thị 

Hiện, 1 người; Lh Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quý và Anna Hoàng thị Sim, Nguyễn Soan; Lh 
Anna Lê thị Hảo, 1 người; Cầu cho các lh, Gđình; Lh tiên nhân nội ngoại và lh mồ côi, 1 người; 

Lh linh mục Phạm văn Tuấn qua đời bên VN, 1 người; Lh Maria Trương thị Nụ lễ giỗ, Dương 

Trung; Lh Tôma và Anna, Gđ Tá Nhung; Cầu cho các lh và các lh mồ côi, 1 người; Lh Giuse 
Nguyễn Kinh Luân và Đa minh Đinh văn Ngọc, Đoàn LMTT; Xin bình an cho hội viên và gia 

đình trong năm mới, Hội CBMCG; Cầu cho gđ được bình an trong năm mới và cầu cho các lh, 

Liễu Nguyễn; Xin ban cho 2 con gái được bình an mạnh khỏe, thông minh, cầu tiến, học giỏi và 

bình an trong cuộc sống, 1 người; Xin cho 2 cháu ngoại bình an mạnh khỏe, phát triển tốt, ngoan 

ngoãn , tràn đầy hồng ân chúa, Lý Nguyễn; Xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ LaVang và thánh 

cả Giuse, xin Chúa cho đại gia đình chúng con được bình an trọn một năm mới, Mai phan; Xin tạ 
ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse đã ban cho đại gia đình chúng con 

được bình an trọn năm cũ vừa qua, Mai Phan; Tạ ơn Ba Đấng, 1 người; Tạ ơn và xin ơn thánh 

hóa các lh, 1 người; Tạ ơn cho năm cũ và xin bình an cho năm mới, 1 người; Tạ ơn Chúa cho 
một năm bình an hạnh phúc, xin chúa chúc phúc cho năm mới bình an, xin cho con gái học thành 

công ra trường có việc làm ổn định, Lý Nguyễn; Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ về tất cả Chúa Mẹ đã 

ban, Trắng Nguyễn;  Tạ ơn Chúa Mẹ, Maria Nguyễn; Tạ ơn Chúa- Mẹ và xin bình an cho gđ 
trong năm mới, Tài Thảo; Tạ ơn Chúa, Mẹ và thánh cả Giuse một năm cũ đã qua và cầu xin cho 

năm mới được mạnh khỏe, bình an, vui vẻ, Nguyễn Soan; Tạ ơn Chúa, Chi-Ligher; Tạ ơn và cầu 

cho gđ được bình an, 1 người. 

                                        Thừa Tác Viên Lời Chúa                                                                   

Thứ Hai –7/2/2022: Mùng hai tết: Trần Ngọc Vũ– Phạm Lệ Thanh                                         

Thứ Ba: 8/2/2022: Mùng ba tết: Nguyễn Tuấn– Pham Kim Thu                                             

Chúa Nhật VI Thường Niên –13/2/2022: Nguyễn thị Hợp-Nguyễn thị Loan 

United AT Home 

 

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 Or 314-623-1278 
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 January 2, 2023)  

 
             

Văn Phòng Khai Thuế/ Bảo Hiểm Sức Khỏe 
* Phí khai thuế đặc biệt($30) cho quí vị cao niên 65t+ 

* Khai thuế / Giải quyết bị điều tra thuế với Sở Thuế / Kế toán 

* Đăng ký Bảo hiểm: Sức khỏe / Medicare / Nhân thọ 

* Nhận thông dịch /Hướng dẫn thi Quốc Tịch Mỹ /Đóng công chứng 

Tiffany (Thủy) Dương – EA/Khai Thuế Chuyên Nghiệp  

San Antonio, TX - 210-941-8099 - info@atiffanytax.com 

Cathy (Thy) Trần - Bằng khai thuế mỗi năm  

St. Louis, MO – 314-898-5801 - bookkeepingattax@gmail.com 

                                 (Expired on  January 30, 2023)  

TJ Pharmacy 

Phone:314-875-0121 Fax: 314-875-0203 

 

*Tiệm thuốc tây đầu tiên của người Việt 

*Có bán đầy đủ các loại thuốc có toa hoặc không toa 

*Nhận tất cã các bảo hiểm & Medicare/Medicaid 

*Đặc biệt có chương trình giảm giá nếu qúi khách không 

có bảo hiểm 

*Xét nghiệm Covid 

*Chích ngừa Covid & các loại cúm 

*Đủ loại chích ngừa như: giời leo (Shingle), HPV, Viêm 

Gan A/B, viêm phổi, ho gà, bạch hầu, phong đòn gánh, 

viêm màng não.  

                                              (Expired on January 30, 2023)  

    

  Bán Xà Bông Giặt Đồ và Dầu Xả 

 

Một thùng 5 gallon Gain và Ticle giá $35, 1 bình 1 gallon 

giá $8. Mỗi thùng bán được nhà thờ sẽ nhận $5 mỗi thùng, 

mong quí vị ủng hộ. Xà bông sẽ giao tại nhà sau thánh lễ 

hoặc tại nhà và tiệm anils. Xin liên lạc Nam Nguyễn hoặc 

anh Lập.  

Phone:  314-202-7717 (Nam)   or  314-648-1353 (Lập) 

                                        

                                              (Expired on  March 19, 2022)  

 Bảo Hiểm Obamacare /Medicare Advantage Plan 

 

Quý vị nào cần mua bảo hiểm Obamacare /Medicare Ad-

vantage Plan. Văn phòng mở cửa 7 ngày trong tuần. Mọi 

chị tiết  xin vui lòng liên lạc Cô Kim (314-312-0108) or   

1-888-312-0012 - Toll Free 

(314) 312-0108 - Office 

(405) 215-4888 - Cell 

www.facebook.com/communitymedicare 

                                        (Expired on  January 16, 2023) 

 

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  May 9, 2022) 

 

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 March 21,2022)                                                            

tel:314-441-1955
mailto:info@atiffanytax.com
mailto:bookkeepingattax@gmail.com
http://www.facebook.com/communitymedicare


TUẦN LỄ HÔN NHÂN TOÀN QUỐC (7-14/02) 
Năm nay, Giáo hội Hoa Kỳ cử hành Tuần Lễ Hôn Nhân Toàn 

Quốc từ ngày 7/02 đến 14/02 và Ngày Hôn Nhân Thế Giới vào 

Chúa nhật ngày 13/02. Đây là cơ hội để mọi người chú tâm đến 

việc xây dựng một nền văn hóa sự sống và tình yêu bắt đầu với 

việc nâng đỡ và cổ võ hôn nhân và gia đình. Chủ đề của Tuần 

Lễ Hôn Nhân Toàn Quốc năm nay là “Được Kêu Gọi Hướng 

Đến Niềm Vui Yêu Thương.” Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có 

đưa trên mạng nhiều tài liệu giá trị giúp nâng đỡ đời sống hôn 

nhân và cổ võ sự hiệp nhất trong gia đình. Xin vào trang 

mạng www.foryourmarriage.org/ 

  

NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN LẦN THỨ 30 (11/2) 
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Ngày Thế Giới 

Bệnh Nhân vào năm 1992 để khuyến khích việc cầu nguyện cho 

những ai đau yếu cũng như những người chăm sóc họ. Ngày 

Thế Giới Bệnh Nhân được cử hành đầu tiên vào ngày11/2/1993. 

Ngày 11 tháng 2 cũng là ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ghi nhớ 

ngày việc Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu tiên vào ngày 

11/2/1858 (trong số 17 lần hiện ra trong năm này) cho một thiếu 

nữ nông thôn 14 tuổi tên là Bernadette Soubirous ở làng quên 

hẻo lánh Lộ Đức bên nước Pháp. Thánh nữ Benadette (1844-

1879) được Đức Giáo hoàng Piô XI tuyên hiển thánh vào năm 

1933. 

 

Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình: 
Tết Nguyên Đán: không rước chén thánh  

Gđ a/c Gioan –Hà                13/2/2022 

Gđ a/c Sơn –Bình                20/2/2022 

Qúy vị nào có gì thắc mắc hoặc muốn ghi danh chương trình, 

xin liên lạc với Chị Hà: (314) - 680-2431.   

 

Chương Trình Lễ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 
Mồng Hai Tết: Thứ Hai ngày 07 tháng 02 lúc 8 giờ tối tại nhà 

thờ. (không có lễ ngày thường lúc 8 giờ sáng). 

Mồng Ba Tết: Thứ Ba ngày 08 tháng 02 lúc 8 giờ tối tại nhà 

thờ. (không có lễ ngày thường lúc 8 giờ sáng). 

 

* Chúa Nhật hôm nay 6/2/2022 Giáo xứ tổ chức Tết Nguyên 

Đán Nhâm Dần. Cũng như mọi năm giáo xứ sẽ có xổ số mừng 

Xuân gây quỹ, mỗi vé $5 gồm các giải trúng hấp dẫn sau: 

*  Giải đặc biệt  $1,200.00 (hiện kim) 

*  Giải Nhì trị giá $800.00 (hiện kim) 

*  Giải Ba  trị giá $ 400.00 (hiện kim) 

*  10 Giải An Ủi: Mỗi giải trị giá $50 

Ngày xổ là hôm nay 6/2/2022 sau Thánh Lễ 10:00 giờ sáng. 

Xin Quý Vị nhiệt tình ủng hộ mua vé số Xuân. Vừa mua vui 

cho mình và gia đình, vừa giúp Giáo Xứ có ngân quỹ thanh toán 

các khoản chi tiêu cần thiết. Xin chân thành cám ơn tất cả 

Quý Vị.  

 

Tri Ân: Giáo xứ chân thành tri ân những Quý Vị đã ủng hộ 

hiện kim hoặc hiện vật cho Tết Nhâm Dần 2022: 

Anh Chị Phụng – Phương                       10 thùng  rượu 

Anh Bùi Văn Luân                                   $100.00 

Anh Chị Phong—Thúy          $200.00 

1 người ẩn danh           $100.00 

Ô/Bà chủ tiệm Affton Nail Supply: 3 phiếu thưởng trị giá 

                                                                  $1,200.00 

Chị Trần Anh và Trần Hải Đăng hai cây Mai và Đào 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và gia quyến. 

- Đặc biệt, xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của Anh 

Hồ Đức đã tặng Giáo Xứ số tiền $2,200. 

Rao Hôn Phối: Có anh Thạch Thức con bà Thạch Thị Thai cư 

ngụ tại 3828 Chippewa St. Apt. A, St. Louis, MO 63116  muốn 

kết hôn với chị Lê Phạm Bích Huyền, con ông Lê Hữu Khoa và 

bà Phạm Duy Bích Ngọc cư ngụ tại 545 Hannah Way, Arnold, 

MO 63010. 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. 

Phân Ưu:  

1. Được tin Ông Đa Minh Đinh Văn Ngọc được Chúa goị về lúc 

11:30  pm ngày 30/1/2022  hưởng thọ 85 tuổi. Giáo Xứ thành 

kính phân ưu cùng Bà và đại gia đình. Xin Chúa đồng hành và 

an ủi gia đình trong thời gian đau buồn và mất mát này và 

chóng đưa linh hồn Đa Minh vào hưởng nhan Thánh Ngài trên 

thiên đàng. 

Linh cữu sẽ được quàn tại Kutis Funeral Home - 5255 Lemay 

Ferry Rd, St. Louis, MO 63129 Chúa Nhật 13/02/2022. Giáo 

Xứ sẽ có giờ cầu nguyện và phát tang lúc 3:00pm 

Thánh Lễ an táng sẽ cử hành lúc 10:00 am ngày Thứ Hai 

14/02/2022 tại Nhà Thờ Chúa Phục Sinh. 

 

2. Được tin Ông Giuse Lê Nguyễn Kinh Luân được Chúa goị về 

sáng ngày 02/02/2022 hưởng thọ 96 tuổi. Giáo Xứ thành kính 

phân ưu cùng Cụ Bà, Anh Chị Khiết - Loan, Quý Trưởng Mai 

và Kim cùng tang gia. Xin Chúa đồng hành và an ủi gia đình 

trong thời gian đau buồn và mất mát này và sớm đưa Cụ Giuse 

vào hưởng nhan Thánh Ngài trên thiên đàng. 

Linh cữu sẽ được quàn tại Kutis Funeral Home - 2906 Gravois 

Ave, St. Louis, MO 63116. 

Thứ Sáu 11/02/2022 thăm viếng từ 11:00 am –8:00 pm. Giáo 

Xứ sẽ có giờ cầu nguyện và phát tang lúc 4:00pm 

Thánh Lễ an táng sẽ cử hành lúc 1:00 pm ngày Thứ 

Bảy12/02/2022 tại Nhà Thờ Chúa Phục Sinh. 

 

Chúc Mừng Năm Mới 

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, xin chân thành 

kính chúc:   

 Quý Cha & Quý Tu Sĩ Nam Nữ 

 Hội Đồng Mục Vụ   

 Hội Đồng Tài Chánh   

 Các Đoàn Thể, Ban Ngành, Giáo Khu  

 Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng Gia Quyến 

 

Một Năm Mới Bình An, Vui Tươi, Mạnh Khỏe và Muôn Ơn 

Lành Hồn Xác do lòng thương xót của Thiên Chúa và qua lời 

cầu bầu của Mẹ Maria. 

  

Chánh Xứ: Lm. Gioan Lưu Mai Khiên, SVD 

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh Chúa Nhật V Thường Niên –6/2/2022 Giáo Xứ Chúa Phục Sinh Chúa Nhật V Thường Niên –6/2/2022 

Quỹ Thu Chúa Nhật - 30/1/2022 

Tiền Thu CN Hàng Tuần  $      3,732.00 

Bánh chưng, bánh tét                     $       8,115.00 

Bán thức ăn                                    $       2,867.00                  

Phát Triển Giáo Xứ                        $           50.00 

Nến Đức Mẹ                                   $          40.00 

Dâng cúng                                  $    2,200.00 

Suy Niệm:              
                          ĐÀO TẠO TÔNG ĐỒ 

 

Bài Tin mừng hôm nay tường thuật về mẻ cá lạ lùng 

mà Phê-rô và các bạn được chứng kiến. Đây không phải 

chỉ đơn thuần là một phép lạ lớn lao cho ta ngưỡng phục 

quyền năng của Thiên chúa. Nhưng qua dấu lạ này, Chúa 

Giê-su còn muốn mời gọi ta ra khơi truyền giáo. Và qua 

tiến trình của phép lạ, Chúa Giê-su đã áp dụng một 

chương trình đào tạo các môn đệ, đặc biệt là Phê-rô, 

người đứng đầu các môn đệ.  Chương trình đào tạo này 

gồm 4 điểm. 

Điểm thứ nhất : cảm nghiệm về sự nghèo nàn của bản 

thân. Phê-rô và các bạn đang giặt lưới. Các ông mệt mỏi 

sau một đêm thức trắng vật lộn với biển khơi. Tâm trạng 

các ông chán nản sau thất bại chua cay não nề. Thế mà 

giờ đây, Chúa Giê-su lại bảo các ông ra khơi. Ra tận chỗ 

nước sâu. Nước sâu là chỗ nguy hiểm. Nước sâu là chỗ 

Phê-rô đã gặp thất bại. Chúa Giê-su muốn Phê-rô trở lại 

chỗ nước sâu để nhận thức rõ sự vô tài bất lực của bản 

thân. Chúa Giê-su muốn Phê-rô nhìn rõ những thất bại để 

ông biết khiêm nhường. Khiêm nhường là bài học đầu 

tiên Chúa Giê-su muốn gửi đến các môn đệ của Người. 

Điểm thứ hai : cảm nghiệm về sự cao cả của Thiên 

chúa. Người tông đồ phải làm chứng về Thiên chúa. 

Muốn làm chứng phải có kinh nghiệm. Ai chưa từng gặp 

được Thiên chúa, chưa từng tiếp xúc với Người thì không 

thể làm chứng về Người. Trong những trường hợp đặc 

biệt, Thiên chúa thường chủ động tỏ mình ra. Chúa tỏ 

mình ra cho Mô-sê trong bụi gai cháy đỏ. Chúa tỏ mình 

ra cho thánh Phao-lô qua làn ánh sáng chói lọi trên đường 

đi Đa-mát. Hôm nay Chúa tỏ mình ra cho Phê-rô qua mẻ 

lưới lạ lùng. Lập tức Phê-rô nhận biết sự cao cả, sự thánh 

thiện của Chúa. Sợ hãi vì thấy mình tội lỗi, Phê-rô vội 

quì xuống xin Chúa rời xa. Phê-rô đã sống bên cạnh 

Chúa. Ông đã được tiếp xúc với Chúa. Ông đã cảm 

nghiệm được sự thánh thiện cao cả của Chúa. Sau này 

ông đi rao giảng chỉ là  để kể lại những gì ông đã mắt 

thấy tai nghe. 

Điểm thứ ba trong chương trình đào tạo môn đệ của 

Chúa đó là sự vâng lời tuyệt đối. Phê-rô hẳn là rất ngạc 

nhiên khi Chúa Giê-su bảo ông ra khơi đánh cá, lại còn 

chỉ rõ nơi thả lưới. Không ngạc nhiên sao được khi Phê-

rô là người miền biển trong khi Chúa Giê-su là người 

miền núi. Phê-rô làm nghề chài lưới lâu năm kinh nghiệm 

trong khi Chúa Giê-su chỉ làm nghề thợ mộc. Thế mà khi 

Chúa Giê-su bảo ông thả lưới bên phải thuyền, ông đã 

tăm tắp làm theo. Phê-rô đã vâng lời tuyệt đối. Phê-rô đã 

học được thái độ vâng lời của người môn đệ. Ông đã 

thành công. Ông đã thấy kết quả rõ ràng. Và Chúa đã đặt 

ông làm tông đồ trưởng. 

Điểm sau cùng mà Chúa muốn người môn đệ phải có 

đó là sẵn sàng ra đi. Ra đi là một thái độ liều lĩnh. Vì 

vượt qua những khoảng không gian vật lý cheo leo. Ra 

khơi là chấp nhận đối đầu với phong ba bão táp.  

Vượt qua những khoảng không gian vật lý đã khó. 

Vượt qua những khoảng không gian tâm lý còn khó hơn. 

Ra đi là bỏ nơi an toàn để đến nơi bấp bênh. Ra đi là bỏ 

nơi quen biết để đến nơi xa lạ. Lên đường truyền giáo là 

bỏ lại tất cả : gia đình, thuyền bè, chài lưới. Bỏ cả nghề 

nghiệp cũ đã thành thạo để bắt tay vào nghề mới còn 

chập chững. Bỏ lưới cá để chài người. 

Nhưng khó nhất chính là ra khỏi chính mình. Dù có 

đi xa ngàn dặm nhưng vẫn giữ những thói tật xưa cũ thì 

người ta vẫn còn ở khởi điểm.  Muốn lên đường người 

môn đệ phải ra khỏi tính tự ái tự mãn của mình. Ra khỏi 

những quan niệm xưa cũ hẹp hòi. Ra khỏi những ảo 

tưởng viễn vông. Ra khỏi thói ích kỷ chỉ nghĩ đến bản 

thân. 

Khi đã từ bỏ tất cả, người môn đệ sẽ trở nên hoàn 

toàn nghèo nàn. Gia tài chỉ có niềm cậy tin phó thác hoàn 

toàn vào Đấng kêu gọi ta. Vũ khí chỉ có lòng vâng phục 

tuyệt đối vào Đấng sai ta. 

Mỗi người đang được Chúa huấn luyện. Bao lâu ta 

chưa cảm nghiệm được sự hèn kém của bản thân, chưa 

cảm nghiệm được sự thánh thiện cao cả cũng như tình 

yêu của Thiên chúa, chưa có niềm vâng phục tuyệt đối, 

chưa ra đi trong tự do và khó nghèo, ta vẫn chưa thực sự 

trở thành môn đệ của Chúa. Chưa được đào tạo kỹ lưỡng 

mà đã làm việc thì phần thành công chắc chắn sẽ ít hơn 

phần thất bại. 

Lạy Chúa, xin hãy dạy bảo con theo đường lối của 

Chúa. Amen 

 

III. KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 

1-Bạn có tuyệt đối vâng lời Chúa trong mọi hoàn 

cảnh không ? 

2- Bạn có cảm nghiệm về sự vô tài bất lực của mình 

không ? 

3- Bạn đã ra đi khỏi chính mình chưa ? 

4-Bạn có cảm thấy Chúa có chương trình đào tạo 

mình không ? 

                         ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 

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

Ý CẦU NGUYỆN  THÁNG  2/2022: 

   
Cầu cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến. 

Chúng ta cầu nguyện cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời  

thánh hiến, cám ơn họ vì sứ mạng và  lòng can đảm của họ; xin

 cho họ tiếp tục tìm ra những giải đáp mới trước bao thách đố  

của thời  đại  

 

 

 

http://www.foryourmarriage.org/

