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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)
Bảo Hiểm Obamacare /Medicare Advantage Plan
Quý vị nào cần mua bảo hiểm Obamacare /Medicare Advantage 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)
Cần Người Giữ Trẻ Tại Nhà
Cần người giữ trẻ tại nhà, có phòng riêng để ở lại. Luong
có thể thỏa thuận và bonus. Em bé gái còn nhỏ rất dễ trông
coi. Mọi chi tiết xin liên lạc:
Cell: (636).222.1893
(Expired on July 8, 2022)

LM. Quản Nhiệm: Phêrô Võ Tá Đề, 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
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)

Cần Gấp Thợ Nail
Tiệm
lớn
ở
Maplewood,
cách nhà thờ 5 miles. Tiệm rất
Văn Phòng Bác Sĩ Mắt
đông khách, giá cao full set 50 & up, chân 30& up. Cần thợ
Dr. Mary Murphy và Dr. Maria Nguyễn chuyên các bệnh
về mắt, đo mắt và làm mắt kiếng. Có Bác Sĩ nói Tiếng Việt biết làm bột hoặc CTN bao 6,000/tháng hơn chia, tiệm
không trừ gì hết, chia thơn cộng bằng, giờ giấc thoải mái,
và Tiếng Anh. Mọi chi tiết xin liên lạc:
không khí làm việc vui vẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc: (314)
Ofice: (314).962.1700; Cell: (314).583.5363
347-7479
9051 Watson Rd-Suite D. St. Louis, MO 63126
(Expired on August 15,2022)
(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. Đề (847)-420-5616
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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)
Thứ Năm Đầu Tháng: Mỗi thứ năm đầu tháng giáo xứ
có đặt Mình Thánh Chầu tại nhà nguyện từ 8:45 am. đến
6:45 pm.

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

Tin Mừng: Ga 16, 12-15
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các
con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội
được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy
các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự
mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói
vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những
việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ
lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả
những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người
sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
Ý Lễ Trong Tuần
Lh Cha Gioan Lưu Mai Khiên (6), Các Sơ DMTG, Đoàn
LMTT, Phan Mai, Hội Mân Côi, gđ Khiết Loan, Cha Trần
Ngọc Diệp; Lh Giuse và Maria, Hồng Âu; Lh linh mục
Gioan, Thành Hợp; 3 lh Phê-rô Cao Tiến Lung, Nguyễn văn
Vạn, Phạm văn Hài, Nghiêm Phạm; Lh Giuse Nguyễn Kinh
Luân, Khiết Loan; Lh cha mẹ Têphanô và Maria, gđ Tá
Nhung; Lh Anna và Phêrô, 1 người; Lh Đaminh Đinh văn
Ngọc và Đaminh Đỗ Lương Hiền, Đỗ thị Ca; 3 lh Phanxicô,
Lucia và 2 lh Maria, Thành Hợp; Louis Nguyễn Công Cảnh,
Holly Lê; Cầu cho các lh (3), Dan Thy Trần, 1 người, Hồng
Âu; Cầu cho cha mẹ và các anh chị em, 1 người; Cầu cho gđ
được bình an, Hồng Âu; Các đẳng lh và các lh thai nhi, 1
người; Các đẳng lh và các lh mồ côi, Nguyễn văn Linh; Xin
cho công việc được suôn sẻ và mọi sự như ý, 1 người; Xin
như ý (2), Jenny Hằng, Đoàn LMTT; Tạ ơn, xin ơn thánh hóa
và cầu cho các lh, 1 người; Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và thánh
cả Giuse, gđ.
Thừa Tác Viên Lời Chúa
Lễ Mình Máu Thánh Chúa: 19/6/2022:
Nguyễn Thanh Minh– Bùi Bích Thủy
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Suy Niệm
MẦU NHIỆM TÌNH YÊU
Hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm một Chúa
Ba Ngôi. Gọi là mầu nhiệm vì đó là điều vượt quá trí
hiểu của loài người. Tuy chúng ta không thể hiểu thấu
mầu nhiệm đó. Nhưng may thay qua Chúa Giêsu,
chúng ta thấy được biểu hiện của mầu nhiệm một
Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của tình yêu.
Đó là tình yêu hiệp thông. Ba Ngôi Thiên
Chúa liên kết với nhau trong tình yêu. Tình yêu đó
khiến cho Ba Ngôi trở nên một. Đây là điều Chúa
Giêsu nhiều lần khẳng định: “Ta và Cha Ta là một”;
“Xin cho chúng nên một như Cha ở trong Con và như
Con ở trong Cha” (Ga 17,21). Nên một trong tư tưởng.
Nên một trong hành động. Nên Chúa Giêsu luôn làm
theo thánh ý Chúa Cha: “Nếu anh em giữ các điều răn
của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,
như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại
trong tình thương của Người” (Ga 15,10). Và Đức
Chúa Thánh Thần cũng không làm gì ngoài ý muốn
của Chúa Giêsu như Chúa Giêsu khẳng định trong bài
Tin Mừng hôm nay: “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì
Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh
em”. Sự hiệp thông trọn vẹn đến nỗi một Ngôi chính
là biểu hiện của cả Ba Ngôi như Chúa Giêsu cho biết:
“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Thật là
một sự kết hiệp trọn vẹn.
Đó là tình yêu dâng hiến. Chúa Cha có gì thì
ban cho Chúa Con tất cả. Như lời Chúa Giêsu nói
trong bài Tin Mừng hôm nay: “Mọi sự Chúa Cha có
đều là của Thầy”. Chúa Cha ban cho Chúa Con cả
chính bản thân mình nên Chúa Con là hình ảnh hoàn
hảo của Chúa Cha. Đến nỗi ai thấy Chúa Con là thấy
Chúa Cha (cf. Ga 14,9). Ngược lại, nhận được gì thì
Chúa Con dâng lại cho Chúa Cha. Dâng cả bản thân.
Dâng cả ý muốn. Dâng cả mạng sống. Khi hấp hối
trong vườn Giệtsimani, Chúa Giêsu sợ hãi cái chết
theo thánh ý Chúa Cha. Người đã tha thiết cầu
nguyện: “Áp ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất
chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn,
mà làm điều Cha muốn” (Mc 14,36). Quả thật tình yêu
của Ba Ngôi Thiên Chúa là một tình yêu dâng hiến
hoàn toàn. Dâng hiến đến không còn giữ gì cho bản
thân mình.
Đó là tình yêu tác sinh. Sự dâng hiến không
làm cho tình yêu nghèo nàn đi. Trái lại càng làm cho
tình yêu thêm sung mãn. Càng cho đi lại càng thêm
phong phú. Càng nhận lãnh lại càng thêm năng lực
cho đi. Tình yêu đó lan toả đến cả muôn loài muôn vật
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trong vũ trụ. Tình yêu tràn trề sung mãn nơi Ba Ngôi
Thiên Chúa tuôn đổ xuống muôn loài, làm cho muôn
loài được hiện hữu, được sống, được tham dự vào
nguồn tình yêu vô biên để được hạnh phúc vĩnh cữu.
Chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh
Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Đời sống của
chúng ta chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương. Chúng ta
chỉ được hạnh phúc khi tham dự vào tình yêu của
Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng tội lỗi làm cho chúng ta
xa lìa tình yêu của Chúa. Sự ghen ghét hận thù làm
cho khuôn mặt chúng ta lem luốc méo mó, không còn
giống khuôn mặt Thiên Chúa. Hôm nay ta hãy biết
sống theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Biết sống
hiệp nhất với nhau. Biết dâng hiến bản thân mình, biết
cho đi, biết chia sẻ, biết sống chan hoà tình bác ái. Để
thực hiện những điều ấy, ta phải biết bỏ ý riêng, hoàn
toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Khi biết bỏ mình
như thế, ta sẽ nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Khi
hoàn toàn quên mình để sống cho tình yêu ta sẽ được
kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa. Đó chính là
hạnh phúc thiên đàng. Đó chính là đích điểm của đời
chúng ta.
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cho con ngày
càng trở nên giống hình ảnh của Chúa. Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Về lý thuyết, Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba
Ngôi thật khó hiểu. Nhưng thực ra Mầu nhiệm Thiên
Chúa Ba Ngôi rất cụ thể trong đời sống ta. Bạn hiểu
điều này thế nào?
2. Ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên
Chúa Ba Ngôi. Ta phải sống thế nào để là hình ảnh
trung thực của Người?
3. Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch hạnh phúc.
Muốn được hạnh phúc ta phải kết hiệp với nguồn
mạch hạnh phúc này. Nhưng để kết hiệp với Chúa Ba
Ngôi, ta phải làm gì?
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
*******************************************
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6/2022: Cầu cho các
gia đình
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô hữu
trên khắp thế giới; Xin cho họ hiện diện và cảm
nghiệm được tình yêu thương chứa chan vô điều kiện
mà thăng tiến trong sự thánh thiện trong cuộc sống
thường ngày của họ.
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Giáo Lý Chúa Nhật:
6. Thiên Chúa mạc khải cho con người điều gì?
Với lòng nhân hậu và sự khôn ngoan, Thiên Chúa
tự mạc khải chính mình cho con người. Qua các hành
động và lời nói, Thiên Chúa tự mạc khải chính Ngài
cũng như ý định của lòng nhân hậu, mà Ngài đã
hoạch định tự muôn đời trong Ðức Kitô. Ý định này
nhằm đón nhận tất cả mọi người trở thành nghĩa tử
trong Người Con duy nhất của Ngài nhờ ân sủng của
Chúa Thánh Thần và cho họ tham dự vào sự sống
của Thiên Chúa.
7. Những giai đoạn đầu tiên của Mạc khải là
gì?
Từ nguyên thủy, Thiên Chúa tỏ mình ra cho
nguyên tổ của chúng ta, là ông Ađam và bà Evà, và
mời gọi họ bước vào sự hiệp thông mật thiết với
Ngài. Sau khi họ sa ngã, Ngài đã không chấm dứt
việc Mạc khải, nhưng đã hứa ban ơn cứu độ cho tất
cả miêu duệ của họ. Sau cơn lụt đại hồng thủy, Ngài
đã ký kết với ông Noe một Giao ước giữa Ngài với
tất cả các sinh linh.
8. Những giai đoạn tiếp theo của Mạc khải của
Thiên Chúa là gì?
Thiên Chúa chọn ông Abraham, khi gọi ông rời
bỏ quê hương để làm cho ông trở thành "cha của vô
số dân tộc" (St 17,5) và hứa qua ông sẽ chúc lành
cho "mọi gia tộc trên mặt đất" (St 12,3). Con cháu
của ông Abraham là những kẻ thừa hưởng các lời
Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ họ. Thiên Chúa đã lập
Israel làm dân Ngài tuyển chọn, cứu thoát họ khỏi
ách nô lệ Ai Cập, ký kết với họ Giao ước Sinai và,
qua ông Môsê, Ngài ban cho họ Lề luật của Ngài.
Các tiên tri đã loan báo một ơn cứu chuộc toàn diện
cho dân Chúa cũng là ơn cứu độ dành cho tất cả mọi
dân tộc, trong một Giao ước mới và vĩnh cửu. Chúa
Giêsu, Ðấng Mêsia, đã được sinh ra từ dân Israel, và
từ dòng dõi Vua Ðavít.
Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình:
Gđ a/c Troy-Trang
12/6/2022
Gđ a/c Thịnh- Điệp
19/6/2022
Gđ ô/b Sang-Kim Anh
26/6/2022
Gđ a/c Lâm-Mỹ Vy
3/7/2022

Lễ Chúa Ba Ngôi–12/6/2022
Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân:
Giáo xứ sẽ mở lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân vào 2
Chúa Nhật 10/7 và 17/7/2022 từ 1pm-6pm. Những
Anh Chị nào muốn kết hôn theo luật của Giáo Hội
phải tham dự lớp này. Xin điền đơn để ở kệ cuối nhà
thờ rồi nộp lại cho văn phòng Giáo Xứ cùng với lệ
phí $75/1 người.
ACA: Mỗi năm, người công giáo thuộc Tổng giáo
phận St. Louis hợp nhất với nhau trong cuộc gây quỹ
trong năm. Chương trình này nhằm hỗ trợ những
sinh hoạt và sứ mệnh của Giáo Hội trên khắp giáo
phận St. Louis, đặc biệt để phục vụ những người
thiếu thốn. Năm ngoái, với khoảng 31% gia đình
trong giáo xứ, chúng ta đã đóng góp $14,885. Đức
Tổng Giám Mục Mitchell Rozanski yêu cầu chúng ta
mở rộng bàn tay và trái tim của mình trong việc giúp
đỡ thúc đẩy các công việc tốt của chương trình tổng
gây quỹ quan trọng này. Mỗi gia đình hãy lấy những
phiếu đã in sẵn tên gia trưởng ở cuối nhà thờ, điền
những chi tiết cần thiết, và đóng góp vào qũy Giáo
phận trong thời gian từ hôm nay, 24/4 đến 12 tháng 9
năm 2022.
Thông Báo Tham dự Ngày Thánh Mẫu: Giáo Xứ
Chúa Phục Sinh sẽ tổ chức đi hành hương ngày
Thánh Mẫu 2022 cho tất cả quý vị bằng xe Buýt.
Chúng ta sẽ khởi hành tại Giáo Xứ thứ năm ngày
04/08/2022 lúc 8:30 sáng thứ năm và trở về ngay sau
Thánh Lễ bế mạc Chúa Nhật 11:00 giờ sáng ngày
07/08/2022 lệ phí $50.00 lều và ghế bố cho một
người. Quý vị muốn đi xe chung với Giáo Xứ xin vui
lòng ghi danh sau mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật tại cuối
Nhà Thờ và đóng lệ phí để giữ chỗ. Ngoài ra Giáo
Xứ có mướn lều đủ chỗ ngủ cho 50 người, quý vị
nào không đi xe cuả Giáo Xứ cũng có thể đến ngủ
nghỉ và sinh hoạt chung với Giáo Xứ. Xin chân thành
cám ơn. Xin lưu ý: Giáo Xứ năm nay mướn 1 xe
Buýt giới hạn 55 người.
Quỹ Thu Chúa Nhật - 5/6/2022
Tiền Thu CN Hàng Tuần

Phát Triển Giáo Xứ
Quý vị nào có gì thắc mắc hoặc muốn ghi danh Nến Đức Mẹ
chương trình, xin liên lạc với Chị Hà: (314)-680- Dâng Cúng
PSR
2431
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