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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 cả 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)

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.
Ofice: (314).962.1700; Cell: (314).583.5363
Mọi chi tiết xin liên lạc: (314) 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
GIỜ LỄ:
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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.

Tin Mừng: Lc 12, 13-21 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng
Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia
gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia,
ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài
cho các ngươi?" Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy
coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng
phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho
đâu". Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người
phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng:
'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Đoạn người
ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái
lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh
hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều
năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi". Nhưng Thiên Chúa bảo
nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì
những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho
mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy".

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
Chủ Tịch:
a. Micae Huỳnh Trần Lót
314.441.1955
Phó Nội Vụ: c. Teresa Trần Kim Chi
314.546.1495
Phó Ngoại Vụ: a.Giêrônimô Nguyễn Vũ Hùng 314.326.7478
Thư Ký:
a. Phêrô Nguyễn Đình Tuấn 314.501.4547
Hội Đồng Tài Chánh
Chủ Tịch: c. Maria Nguyễn Hoài Thương 314.691.6508
Phó Chủ Tịch: c. Teresa Nguyễn Thúy Hải 314.482.4490
Thư Ký:
a. Maria Mađaêna Bùi Hồng 314.898.8587
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. Trần Khang
314.583 8264

Ý Lễ Trong Tuần
Lh Phao-lô Nguyễn Thế Bảo vừa qua đời bên VN, Anthony Hoàng; Lh
Cha Gioan Lưu Mai Khiên, gđ Bùi Hùng; Lh Giuse Nguyễn Kinh Luân,
gđ Khiết Loan; Lh Anna và lh Phêrô, 1 người; Louis Nguyễn Công
Cảnh, Holly Lê; Lh tiên nhân nội ngoại, các bạn bè thân hữu cùng các
lh, lh Louis Trần Công Hiền, Hương Trường Nguyễn; Lh Maria Trương
Thị Lộng, Lý Nguyễn; Lh Anna Maria, Phêrô, Giuse Ca, Giuse Hoa Kỳ,
Hương Trường Nguyễn; Các lh nơi luyện ngục, Chi Nguyễn; Lh Maria
Đỗ Thị Tiến, Đỗ thị Ca; Lh Đa minh Đinh Văn Ngọc và Đa minh
Nguyễn Văn Thuyên, Đỗ thị Ca; Lh ông bà cha mẹ các anh chị em và
các lh, 1 người; 2 lh Maria và Giuse, a.c Diện; Cầu cho các đẳng lh và
các lh thai nhi, 1 người; Cầu cho các đẳng lh, Nguyễn văn Linh; Cầu cho
các lh và các lh mồ côi, 1 người; Xin cho 2 cháu ngoại bình an mạnh
khỏe, hết các bệnh, học giỏi, ngoan ngoãn, đạo đức, thông minh sống
đạo tốt, Lý Nguyễn; Xin cho con gái học tốt ra trường có việc làm, cuộc
sống ổn định và lập gia đình theo thánh ý Chúa, 1 người; Tạ ơn và thánh
hóa việc làm, cầu cho lh Phê-rô Lại Văn Phê, Anna Vũ Thị Kính, Cha
Gioan và các lh, 1 người; Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha Diệp, gđ Hân
Bùi; Tạ ơn, xin ơn thánh hóa và cầu cho các lh, 1 người; Tạ ơn Chúa và
Đức Mẹ, gđ Quý Dung.
Thừa Tác Viên Lời Chúa
Chúa Nhật XIX Thường Niên: 07/08/2022: Nguyễn Văn Dương–
Nguyễn Thị Kim Dung

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh
Suy Niệm
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
Từ khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới ít
chú ý đến chính trị. Mọi nỗ lực đều tập trung vào phát triển
kinh tế. Xưa kia, nước mạnh dùng sức mạnh quân sự để áp
chế những nước yếu. Ngày nay những nước giàu dùng sức
mạnh kinh tế để chèn ép những nước nghèo. Kinh tế trở
thành một sức mạnh. Tiền bạc trở thành một vũ khí lợi hại.
Chính vì thế ai cũng mong làm ăn phát đạt để trở nên giàu
có. Thế mà Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay dường như
đi ngược chiều với xã hội. Phải chăng Chúa chống lại sự
phát triển, sự sung túc thịnh vượng của xã hội?
Nếu đọc kỹ Lời Chúa và quan sát đời sống của
Chúa Giêsu, ta sẽ thấy.
1) Chúa Giêsu xuống trần gian không nhằm giải
quyết vấn đề kinh tế.
Khi người thanh niên đến xin Người phân xử vụ
chia gia tài, Người đã trả lời: “Ai đặt ta làm quan án cho
các ngươi?” Người đến không phải để giải quyết các vấn đề
kinh tế. Việc phân chia tài sản là việc giữa con người với
nhau. Sau khi chứng kiến phép lạ bánh hoá ra nhiều, dân
chúng muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua. Nhưng Người đã
lánh đi nơi khác. Người muốn cho con người thoát ra khỏi
lãnh vực vật chất trong cuộc sống.
2) Chúa Giêsu muốn nâng cao chất lượng cuộc
sống.
Tuy không quan tâm đến vấn đề kinh tế, nhưng
Chúa Giêsu không chống lại việc làm giàu, tích lũy của cải.
Người chỉ muốn cho việc tích lũy của cải có một ý nghĩa.
Khi nói với đám đông: “Anh em phải coi chừng, phải tránh
xa mọi thứ tham lam, vì dẫu có dư giả thì mạng sống con
người cũng không nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”,
Chúa Giêsu muốn cho ta hiểu: đời sống đâu chỉ gói gọn
trong vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Đời sống còn là cái gì cao
hơn thế, đẹp hơn thế. Triết học phân chia con người ra hai
phạm trù: “avoir” (có) và “être” (là). Tôi có gì thuộc phạm
vi khối lượng. Tôi là gì thuộc phạm vi chất lượng. Những
gì tôi có như của cải, quần áo, chỉ là những gì ở ngoài,
không làm thành giá trị con người. Những gì tôi là mới tạo
thành bản thân tôi, gắn bó thân thiết với tôi, tạo thành giá
trị đời tôi. Khối lượng không quí hơn chất lượng. Đừng lầm
tưởng rằng ý nghĩa cuộc đời sẽ tăng theo khối lượng của
cải. Chúa Giêsu muốn đời nghèo khổ, không của cải, nhưng
không phải vì thế mà cuộc sống của Người không có giá trị.
Giuđa chết khi túi đầy tiền bạc, nhưng không phải vì thế
mà ông có giá trị hơn người khác.
Truyện kể: xưa có nhà hiền triết sống rất đơn sơ.
Ông không cần quần áo, nhà cửa. Nhà của ông là một chiếc
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thùng phuy. Một hôm, vị hoàng đế đến thăm hỏi xem ông
có cần gì không. Ông trả lời: “Tôi chỉ cần nhà vua đứng
tránh ra, kẻo che mất ánh mặt trời của tôi”. Trong hai người
ấy, ai cao quý hơn, ai đáng kính trọng hơn? Chất lượng
cuộc sống làm con người sống nên người hơn, cao quý hơn,
sung mãn nhân cách hơn. Của cải chỉ có ý nghĩa khi giúp
con người đạt được chất lượng cuộc sống. Của cải chỉ là
phương tiện. Đừng biến phương tiện thành mục đích.

Giáo Lý Chúa Nhật:
27. Tin vào Thiên Chúa có ý nghĩa cụ thể gì
cho con người?
Tin vào Thiên Chúa có nghĩa là gắn bó với
chính Thiên Chúa, tin tưởng phó thác bản thân cho
Ngài và chấp nhận tất cả những chân lý do Ngài
mạc khải vì Ngài chính là Chân lý. Ðiều này có
nghĩa là tin vào Thiên Chúa duy nhất trong Ba
Ngôi Vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần.

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 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 24/4 đến 12 tháng 9 năm 2022.

3) Chúa Giêsu mở tầm nhìn vô biên
Ông phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay đã coi
của cải là mục đích. Có được của cải rồi, ông không còn
biết làm gì hơn là hưởng thụ. Tầm nhìn của ông quá hạn
hẹp. Chỉ biết có vật chất. Chỉ nhìn thấy đời này. Lời Chúa
phán: “Hỡi đồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi mạng
ngươi, thì những gì ngươi sắm sửa đó sẽ về tay ai” đã mở
tầm nhìn ra vô biên. Người ta đâu sống mãi mà hưởng thụ.
Khi chết thì của cải dù nhiều cũng tan theo mây khói.
Nhưng chưa hết, chết rồi người ta còn phải ra trước toà
Chúa mà chịu phán xét. Chúa không đánh con người theo
khối lượng những gì họ có, nhưng đánh giá theo chất lượng
của đời sống. Theo cách đánh giá của Chúa, những gì ta thu
tích cho bản thân sẽ hết, sẽ qua đi. Nhưng những gì ta cho
đi sẽ tồn tại. Lời Chúa hôm nay dạy ta đừng hạ thấp đời
sống con người trong một tầm nhìn hạn hẹp vào việc thu
tích của cải cho riêng mình. Nhưng hay nâng cao cuộc
sống, mở rộng tầm nhìn để biết tích trữ những kho tàng nơi
Thiên Chúa, kho tàng ấy sẽ không bao giờ mất được.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1- Tiền bạc cần thiết cho cuộc sống, nhưng tiền bạc
cũng nguy hiểm. Theo bạn đâu là những nguy hiểm do tiền
bạc?
2- Tham nhũng, hối lộ đang trở thành phổ biến,
người tín hữu phải có thái độ nào đối với tiền bạc?
3- Bạn nghĩ gì về Lời Chúa: “Hãy dùng tiền của
phi nghĩa mà mua lấy bạn hữu trên trời”?
4- Tiền bạc có phải là tất cả? Hay đời sống con
người còn cần nhiều thứ khác cao quý hơn?
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
******************************************
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7/2022:
Cầu cho những người cao niên: Chúng ta cầu nguyện cho
những người cao niên, những người đang nắm giữ cội
nguồn và lịch sử của dân tộc; mong rằng kinh nghiệm và sự
hiểu biết của họ giúp cho giới trẻ biết hướng vọng về tương
lai với hy vọng và trách nhiệm.

28. Ðức tin có những đặc điểm gì?
Ðức tin là một hồng ân nhưng không của Thiên
Chúa, được trao ban cho tất cả những ai cầu xin
với lòng khiêm hạ; đó là nhân đức siêu nhiên cần
thiết để được cứu độ. Hành vi đức tin là một hành
vi nhân linh, nghĩa là một hành động của lý trí con
người, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, tự do
gắn bó với chân lý của Thiên Chúa. Ngoài ra, đức
tin còn có đặc tính chắc chắn, vì được đặt nền tảng
trên Lời Chúa; đức tin có đặc tính năng động "nhờ
Ðức ái" (Gl 5,6); đức tin luôn tăng triển, đặc biệt
nhờ lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện. Trong
hiện tại, đức tin cho chúng ta nếm trước niềm vui
trên trời.
29. Tại sao không có mâu thuẫn giữa đức tin
và khoa học?
Dù đức tin vượt lên trên lý trí, nhưng không bao
giờ có mâu thuẫn giữa đức tin và khoa học, vì cả
hai đều có cùng một cội nguồn là Thiên Chúa.
Chính Thiên Chúa ban ánh sáng lý trí và đức tin
cho con người.
"Tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin" (Thánh Augustinô).

Lớp Giáo Lý Dự Tòng:
Giáo xứ sẽ mở lớp Giáo Lý Dự Tòng bắt đầu vào
Chúa Nhật tuần thứ hai sau ngày Labor Day
11/9/2021. Những Anh Chị Em nào muốn học hỏi
về đạo Công Giáo và gia nhập vào gia đình Công
Giáo, theo luật của Giáo Hội buộc phải tham dự
lớp này. Xin điền đơn để ở kệ cuối Nhà Thờ rồi
nộp lại cho văn phòng Giáo Xứ.
Thông Báo:
* Chúa Nhật đầu tháng Cha có đặt Mình Thánh
chầu lúc 9:15a.m-9:45a.m tại nhà thờ và thứ năm
đầu tháng có đặt Mình Thánh chầu trong nhà
nguyện từ 8:30a.m-6:45p.m. Xin quý ông bà anh
chị em sắp xếp thời gian dành giờ để đến chầu
Mình Thánh Chúa.
* Tối thứ Sáu tuần này ngày 5/8/2022 và sáng
thứ Bảy ngày 6/8 sẽ không có lễ.

Chương Trình Rước Chén Thánh về Gia Đình:
Gđ ô/b Đinh Xuân Mão
31/7/2022
Gđ ông Châu-chị Chín
7/8/2022
Gđ bà Đáng
14/8/2022
Quý vị nào thắc mắc hoặc muốn ghi danh trong Quỹ Thu Chúa Nhật - 24/7/2022
chương trình, xin liên lạc với Chị Hà: (314)-680- Tiền Thu CN Hàng Tuần
$ 3,635.00
2431
Phát Triển Giáo Xứ
ACA: Mỗi năm, người Công giáo thuộc Tổng giáo ACA
phận St. Louis hợp nhất với nhau trong cuộc gây Nến Đức Mẹ

$
$
$

85.00
90.00
83.00

