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ĐỒNG TÂM

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)
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 September 27,2022)

LM. Chánh Xứ: Gioan Lưu Mai Khiên, SVD
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)
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
Bảo Hiểm Obamacare /Medicare Advantage Plan
Mọi dịch vụ hoàn toàn miễn phí và không ảnh hưởng
đến tiền già, tiền bệnh hay food- stamp.
Quý vị nào cần mua bảo hiểm Obamacare /Medicare
Điều kiện:*Có thẻ Medicaid.*Người lớn trên 65
Advantage Plan. Văn phòng mở cửa 7 ngày trong
tuổi.*Người tàn tật trên 18 tuổi.* Người nghỉ hưu hoặc
tuần. Mọi chị tiết xin vui lòng liên lạc Cô Kim (314 không đi làm.
-312-0108) or
Các dịch vụ:
* Giúp đỡ người già bởi người thân trong gia đình hoặc
1-888-312-0012 - Toll Free
bạn bè.
(314) 312-0108 - Office
*Giúp đỡ người già bởi nhân viên được huấn luyện.
(405) 215-4888 - Cell
* Giúp đỡ những sinh hoạt thường ngày như ăn uống,
www.facebook.com/communitymedicare
(Expired on January 16, 2023) 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.
Văn Phòng Bác Sĩ Mắt
* Nhân viên được huấn luyện để giúp đỡ những trường
hợp riêng biệt.
Dr. Mary Murphy và Dr. Maria Nguyễn chuyên các
* Có y tá đến nhà chăm sóc cho người bệnh đặc biệt.
bệnh về mắt, đo mắt và làm mắt kiếng. Có Bác Sĩ nói * Giúp giấy tờ cho Medicaid, Food-stamp, SSI, xin tiền
Tiếng Việt và Tiếng Anh. Mọi chi tiết xin liên lạc:
gas.
* Giúp đỡ những em nhỏ tàn tật hay tự kỷ tại nhà với
Ofice: (314).962.1700; Cell: (314).583.5363
nhân viên đã được huấn luyện.
9051 Watson Rd-Suite D. St. Louis, MO 63126
(Expired on January 2, 2023)
(Expired on Oct 9, 2022)

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

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
Chúa Nhật Lễ Lá - 10/4/2022
Tin Mừng: Lc 19, 28-40
Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần
Thứ 2, 3, 4, 5, 6 : Lễ Mỹ - 8 giờ sáng
Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo
Thứ 4, 5 : Lễ Việt - 7 giờ tối tại Nhà Nguyện
rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con
Thứ 6 : Chầu Thánh Thể 7 giờ tối và tiếp theo là thánh
sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các con hãy
lễ tại nhà thờ / tiếng Việt
mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con "Tại sao các ông mở
Thứ 7 : Lễ Việt 8 giờ sáng tại Nhà Nguyện
dây?", thì hãy nói thế này: "Vì Chúa cần dùng đến nó". Hai
Chúa Nhật :
người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo.
*8:00AM: Thánh Lễ Mỹ
Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi r?ng: "Sao các ông
*10:00AM: Thánh Lễ Việt - Người Lớn
mở dây lừa con?" Hai ông đáp: "Vì Chúa cần đến nó". Hai ông
*11:30AM:Lễ Song Ngữ -Trẻ Em (tháng 9-tháng 5)
dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên
GIẢI TỘI : 9g15 - 9g45 sáng Chúa Nhật,
trên. Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần
hoặc xin gọi làm hẹn trước
triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi
RỬA TỘI : Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ
HÔN PHỐI : Xin liên lạc với Giáo Xứ (trước 6 tháng) phép lạ họ đã thấy mà rằng: "Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an
Thứ Năm Đầu Tháng: Mỗi thứ năm đầu tháng giáo xứ trên trời và vinh quang trên các tầng trời". Một vài người biệt phái trong đám đông
có đặt Mình Thánh Chầu tại nhà nguyện từ 8:45 am. đến nói cùng Người rằng: "Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi". Chúa Giêsu
nói: "Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên".
6:45 pm.

GIỜ LỄ:

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
314.501.4547

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.TuyếtSương 314.583.3206
Sr. Nguyễn Bích Hạnh 314.736.9337
Sr. Nguyễn Bích Hạnh 314.736.9337
a. Trân Khang
314.583 8264

Ý Lễ Trong Tuần
Lh Louis Nguyễn Công Cảnh, Holly Lê; Lh Phê rô Trần Quy và bình an cho gia
đình, gđ Chi Tới; Xin bình an cho hội viên trong nhóm cầu nguyện, Nhóm Cầu
Nguyện; Lh Giuse Nguyễn Kinh Luân và Đaminh Đinh văn Ngọc, Nhóm Cầu
Nguyện; Cầu cho các đẳng lh, Cô Tâm; Lh Phanxico, 1 người; Lh Maria lễ giỗ, gđ
Minh Quý; Lh Phao lô và Giuse, gđ Tá Nhung; Lh Gioan Baotixita Nguyễn văn
Quý và lh Anna Hoàng thị Sim, Soan Nguyễn; Lh Đa minh Đinh Văn Ngọc và lh
Giuse Nguyễn Kinh Luân, gđ Long Đào; Lh Đaminh Đinh văn Ngọc, Đỗ thị Ca;
Lh Giuse Nguyễn Kinh Luân, Chị Yến; Cầu cho các lh mồ côi, Gđ; Lh Giacobe
Nguyễn Đức Hoàng và lh Allen Kaullen, Yến Nguyễn; Lh Giuse Nguyễn Vương
Hồng Âu mới qua đời bên VN và các lh, 1 người; Cầu cho các đẳng lh, Nguyễn văn
Linh; Lh Giuse Nguyễn Kinh Luân, gđ Khiết Loan; Lh Lucia, Anna, Philipphe,
Giuse, các lh mồ côi và các lh thai nhi, Hồng Thúy; Cầu cho các lh, Chi Nguyễn;
Lh Giuse Nguyễn Kinh Luân, Chị Nga; Cầu cho các lh nơi luyện ngục, các lh mồ
côi và các lh thai nhi, Soan Nguyễn; Lh Giuse Nguyễn Kinh Luân, Chị Xuân; Lh
Toma Nguyễn Bảo Hoàn và các lh thai nhi, Maria Nguyễn; Lh Giuse Nguyễn Kinh
Luân, gđ Đinh Huệ; Cầu cho các lh mới qua đời, Bà Nguyễn thị Quyên; Cầu cho
các đẳng lh và các lh thai nhi, 1 người; Lh Giuse Nguyễn Kinh Luân, Chị Đáng; Lh
Đa minh Đinh văn Ngọc, Hội LMTT; Lh Angie Nguyễn văn Bạch, maria Nguyễn
thị Thọ và Toma Nguyễn bảo Hoàn, gđ; Cầu cho các lh mồ côi và các lh thai nhi bị
bỏ rơi, 1 người; Lh Maria Nguyễn thị Mai, Chi Lợi; Lh Anna và Phê-rô, 1 người;
Lh Teresa và lh Maria, 1 người; Xin cho con gái Kaylene Nguyễn phẫu thuật cột
xống ngày 14/4/2022 được thành công, gđ Phong- Mỹ Em; Xin như ý, 1 người; Xin
cho 2 cháu ngoại Lana và Joey được bình an mạnh khỏe, khỏi bệnh và tràn đầy
hồng ân chúa ban. Xin Chúa ban cho ơn khôn ngọa, đạo đức, thông minh, học giỏi,
Lý Nguyễn; Xin cho đi đường được bình an, A/c Phước Nga; Tạ ơn, cầu như ý và
cầu cho các lh, 1 người; Cầu nguyện cho 1 người ngoại đạo bi bại liệt, xin Chúa
chữa lành theo thánh ý Chúa, 1 người; Xin cho con gái thành công trong việc học,
ra trường có việc làm ổn định, cuộc sống ổn định và lập gia đình theo thánh ý
Chúa, 1 người; Tạ ơn và thánh hóa việc làm và cầu cho các lh, 1 người; Tạ ơn
Chúa, Đức Mẹ, cha Thánh Giuse, cha Phanxico. Xin cho gđ bình an mạnh khỏe,
việc làm ổn định, ai qua nạn khỏi, vạn sự như ý, Hồng Thúy.
Thừa Tác Viên Lời Chúa
Thứ Năm Tuần Thánh: 14/4/2022: Nguyễn Tuấn - Phạm Kim Thu
Thứ Bẩy Lễ Vọng Phục Sinh: 16/4/2022: Nguyễn Thị Hợp - Nguyễn Thị Loan
Chúa Nhật Phục Sinh: 17/4/2022: Ngô Minh Hà - Bùi Trúc

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh

Chúa Nhật Lễ Lá –10/4/2022
lóc, an ủi đám dân đã tố cáo, đã kết án Người.

Suy Niệm:
TÌNH YÊU ĐÁP LẠI HẬN THÙ
Ngày Lễ Lá cho ta chứng kiến những đổi thay
bất ngờ của cuộc đời và của lòng người. Dân chúng vừa
mới hân hoan cầm cành lá đón tiếp Chúa đã lập tức quay
lại la ó kết án Chúa. Chúa Giêsu vừa mới long trọng vào
thành như một ông vua nay đã phải đứng trước toà Philatô như một tử tội. Giuđa vừa ăn chung một bánh, uống
chung một chén với Thầy đã vội vàng ra đi nộp Thầy.
Các môn đệ vừa mới ngồi đồng bạn với Thầy nay đã bỏ
trốn. Phêrô vừa mới hăng hái thề sống chết bên Thầy đã
mau chóng hèn nhát chối Thầy.
Những biến cố dồn dập, những đợt sóng thù hận
giận dữ dâng cao đến tột đỉnh như muốn nghiền nát Chúa
Giêsu. Nhưng Người vẫn luôn giữ được tâm hồn bình an
thanh thản, thái độ quan tâm ân cần và trái tim chan chứa
yêu thương.
Trước hết ta thấy Người thanh thản và chủ động
bước vào cuộc Thương khó khi Người nói với các môn
đệ: “Thầy ước ao dự bữa tiệc Vượt qua với các con”.
Trước cái chết ai cũng run sợ. Nếu chết là hết thì cái chết
thật là đáng sợ. Nhưng với Chúa Giêsu, chết là về cùng
Chúa Cha. Người yêu mến Chúa Cha, khao khát kết hiệp
với Chúa Cha, nên Người thanh thản bước vào cuộc khổ
nạn để được về cùng Cha.
Quân lính hung hãn đến bắt Chúa Giêsu, nhưng
Người vẫn hiền hoà không kháng cự.
Bị vây bọc trong bầu khí sát máu, Người vẫn cư
xử với lòng nhân hậu khoan dung. Không lo cho an nguy
của bản thân, giữa lúc khó khăn khốn đốn vẫn mở rộng
bàn tay nhân ái chữa lành vành tai bị đứt của người đày
tớ vị thượng tế.
Khi Giuđa đến hôn mặt Chúa Giêsu, Người vẫn
đối xử một cách lịch sự, tế nhị. Đối lại tội phản nghịch
tày trời, Người chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, hy vọng đánh
thức lương tâm người học trò mê tiền mà đi đến phản bội.
Lúc đang xét xử, dù phải chịu nhục nhã cay
đắng, Người vẫn quan tâm đưa mắt nhìn Phêrô. Vị đại
diện các môn đệ, sau khi chối Thầy, đã nhận được ánh
mắt âm thầm của Thầy. Ánh mắt hiền dịu mà đau khổ.
Ánh mắt trách móc thì ít mà tha thiết van xin thì nhiều.
Ánh mắt nhân từ tha thứ đã khiến Phêrô ray rứt khôn
nguôi.
Trên đường lên Núi Sọ, dù vai phải mang cây
thánh giá nặng nề, dù bản thân yếu mệt và tủi nhục,
Người vẫn còn đứng lại an ủi những người phụ nữ khóc

Trên thập giá, lúc đớn đau đã thấm vào đến tận
xương tuỷ, lúc sức lực đã cạn mòn, Người vẫn còn quan
tâm lắng nghe người trộm lành.
Còn hơn thế nữa, Người tha thứ cho những sĩ
quan, những binh lính đã hành hàn. Người không chỉ tha
thứ mà còn cầu nguyện xin Chúa Cha tha cho tất cả mọi
người có dính líu vào việc xử án Người.
Tình yêu thương của Người là làn ánh sáng xé
tan bóng đêm thù hận, chiếu soi cả những người ghét
ghen. Tình yêu thương của Người giống như loài gỗ quý
nhuốm cả hương thơm vào lưỡi búa đã đốn ngã nó
(Fulton Sheen). Tình yêu của Người như đoá hoa sen.
Bùn lầy có dậy lên cũng không nhiễm được vào đoá hoa
tinh khiết thánh thiện. Tình yêu của Người là tình yêu
nguyên tuyền không vẩn một chút oán hờn giận ghét,
vượt lên trên tất cả những hận thù, nhỏ nhen, hèn nhát,
phản bội. Giữa những hung hãn tàn bạo, Người vẫn yêu
thương. Giữa những phản bội, Người vẫn tha thứ. Tình
yêu của Người đã thắng.
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường
trong lòng, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa.
Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Thời nay người ta thay đổi tất cả thật nhanh
chóng. Thay đổi quần áo, giầy dép, điện thoại và cả bạn
bè, vợ chồng nữa. Bạn có bị cuốn theo nếp sống thay đổi
nhanh chóng này không?
2. Tình yêu của Chúa Giêsu đã chiến thắng. Bạn
hiểu điều này thế nào qua cuộc thương khó của Chúa?
3. Đạo Công giáo là đạo bác ái. Bạn sống đạo như thế
nào khi bị phản bội, bị oan ức và thiệt thòi?
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

******************************************
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4/2022:
Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe
Chúng ta cầu nguyện cho các nhân viên chăm sóc
sức khỏe, là những người phục vụ bệnh nhân và
người cao tuổi, đặc biệt trong các quốc gia nghèo
nhất; xin cho họ được hỗ trợ đầy đủ bởi chính
quyền và những cộng đồng địa phương.

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình:
Gđ a/c Thuận- Trúc
10/4/2022
Gđ ô/b Minh- Quý
17/4/2022
Qúy vị nào có gì thắc mắc hoặc muốn ghi danh chương
trình, xin liên lạc với Chị Hà: (314) - 680-2431.
Chương Trình Ghi Danh Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu
Nhi Thánh Thể Niên Khóa 2022-2023:
* Các đơn ghi danh cho các em học Giáo Lý, Việt Ngữ và
Thiếu nhi Thánh Thể cho năm học mới đã được để ở dưới kệ
cuối nhà thờ. Xin quý phụ huynh đem về điền và nộp lại cho
giáo xứ. Lịch thu đơn từ ngày 17/4 đến ngày 15/5/2022.
Giáo xứ sẽ nhận đơn đã điền đầy đủ và lệ phí (giáo xứ sẽ
không nhận đơn nếu không điền đầy đủ hoặc nộp đơn mà
không có lệ phí). (Nếu ghi danh sau ngày 16/5/2022 mỗi
em sẽ phải đóng thêm $50. Sẽ không nhận học sinh ghi
danh sau ngày 24/9/2022)
* Xin quý phụ huynh nhắc nhở cho các em mang Rice Bowl
nộp lại cho các thầy cô để chia sẻ cho những người kém may
mắn hơn chúng ta trong mùa chay thánh.
Thông Báo của Lớp Giáo Lý Dự Tòng: Năm nay chúng ta
có 3 anh chị em đang theo học Lớp Dự Tòng và sẽ được
lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm trong thánh lễ Vọng Phục
Sinh năm nay. Các anh chị em đó là: Thịnh Nguyễn, Diệp
Mỹ Vy và Trần Văn Vũ. Xin Quý Ông Bà và Anh Chị Em
tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho các chị được đón nhận nhiều
ơn Chúa qua việc học hỏi giáo huấn của Chúa Giêsu và của
Giáo Hội.
Thông Báo: Bầu Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ 2022-2025
HĐMV đương nhiệm sẽ hoàn tất nhiệm kỳ vào ngày
30/06/2022. Để chuẩn bị cho Hội Đồng Mục Vụ mới, theo
phiên họp HĐMV tối Thứ Bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022
vừa qua, Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử được thành lập
để điều hợp việc ứng cử, đề cử và bầu cử. Ban Vận Động và
Tổ Chức Bầu Cử gồm những Vị sau đây: Ông Phạm Viết
Sinh, Ông Nguyễn Thanh Minh và Bà Nguyễn Thị Nhung.
Ngày 03 tháng 4 năm 2022, tất cả những người trên 18 tuổi
đã ghi danh vào Giáo Xứ sẽ chọn một số ứng viên vào danh
sách ứng cử viên. Ngày 1 tháng 5 sẽ là ngày Bầu Cử
HĐMV. Xin Quý Ông Bà và Anh Chị Em hợp ý cầu nguyện
để việc bầu cử được tiến hành tốt đẹp.
Chương Trình Phụng Vụ Tam Nhật Thánh :
* Thứ Năm Tuần Thánh ngày 14 tháng 4 năm 2022
Thánh Lễ song ngữ lúc 8:00PM
* Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 15 tháng 4 năm 2022
+ Đi đàng Thánh Giá song ngữ ngoài trời (nếu thời tiết cho
phép) lúc 3:00 PM. Sau đó sẽ có ngắm 15 Sự Thương Khó
Chúa Giêsu trong nhà thờ. Ai muốn tham gia ngắm xin liên
lạc với Hội Đồng Mục Vụ để được sắp xếp.
+ Nghi Thức Song Ngữ Tôn Vinh Thánh Giá và Rước Lễ
lúc 8:00 PM
* Thứ Bảy Vọng Phục Sinh ngày 16 tháng 4 năm 2022

Chúa Nhật Lễ Lá –10/4/2022
Thánh lễ Việt lúc 8:00 PM
Lịch Chầu Lượt Thứ Năm Tuần Thánh: Sau Thánh Lễ:
1.Hội Đồng Mục Vụ
2. Thiếu Nhi và Ca Đoàn
3. Hội các Bà Mẹ - Hội Mân Côi -Hội Cầu Nguyện
4. Hội Liên Minh Thánh Tâm -Hội Song Nguyền
5. Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá
Thông Báo: bắt đầu Thứ Sáu Tuần Thánh xin cộng đoàn
làm tuần cửu nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót.
Quyên Tiền Lần II:
* Chúa Nhật hôm nay ngày 10/4/2022 chúng ta có quyên
tiền lần 2 giúp cho mua Hoa Phục Sinh. Xin Quý Vị rộng
tay!
* Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ có quyên tiền lần 2 giúp cho Đất
Thánh. Xin quý vị chuẩn bị.
* Chúa Nhật Phục Sinh sẽ có quyên tiền lần 2 giúp cho Quỹ
Hưu Dưỡng của Quý Cha trong Tổng Giáo Phận. Xin quý vị
chuẩn bị.
DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 20222025
1. VŨ QUỲNH
2. HUỲNH LÓT
3. TRẦN KIM CHI
4. BÙI HÙNG
5. NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
6. NGUYỄN VƯỢNG
7. BÙI KIM LOAN
8. NGÔ MINH HÀ
9. NGUYỄN VĂN LẬP
10. NGUYỄN CƯỜNG
11. NGUYỄN ĐÌNH DIỆN
12. TRƯỞNG HÙNG
13. TRƯỞNG YÊN
14. ĐÀO LONG
15. LINH NGUYỄN
16. NGUYỄN ĐÌNH SANG
17. THỦY HUỲNH
18. HỒNG PHÚC
19. TUẤN VŨ
20. TRƯỞNG MINH
Tri ân: Giáo Xứ xin tri ân gia đình anh chị Quốc-Thủy đã
gói 700 chả giò ủng hộ Giáo Xứ. Xin Chúa chúc lành cho
gia đình.

Quỹ Thu Chúa Nhật - 3/4/2022
Tiền Thu CN Hàng Tuần

$

3,685.00

Phát Triển Giáo Xứ
Nến Đức Mẹ

$
$

1,210.00
173.00

