
Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 

ĐỒNG TÂM 
Lm. Quản Nhiệm: Phêrô Võ Tá Đề, SVD 

Cha Phó: Phanxicô Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD 

 

GIỜ LỄ: 
 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7:  Lễ Việt - 8 giờ sáng, Nhà Nguyện.  

Thứ 6:   Chầu Thánh Thể 6 giờ tối và Thánh Lễ tiếp 

theo tại Nhà Thờ. 

Chúa Nhật:   

 *8:00AM:    Thánh Lễ Mỹ 

 *10:00AM:  Thánh Lễ Việt - Người Lớn 

 *Chúa Nhật đầu tháng:  Chầu Thánh Thể lúc 9g15 

Thứ Năm Đầu Tháng: Mỗi Thứ Năm đầu tháng, sau 

Thánh Lễ 8g00 sẽ Chầu Thánh Thể tại Nhà Nguyện từ 

8g45 sáng đến 6g45 chiều.  

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 

Email: GxChuaPhucSinh@gmail.com 

Trường Hợp Khẩn Cấp xin gọi:  C. Đề (847) 420-5616; C. Bình (202) 368-6828 

 

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 Mađalêna Bùi Hồng   314.898.8587 
 

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. Nguyễn Văn Ngay      314.803.7120 

Song Nguyền:  c. Ngô Minh Hà  314.680.2431 
TN Thánh Thể:   c. Nguyễn Công Minh  916. 753.5733  

Hội Canh Tân:   b. Nguyễn Thị Châu   314.544.1886 

Hội Mân Côi ô. Hồ Danh Lịch  314.583.3399 

Giáo Lý:  Sr. Nguyễn Bích Hạnh  314.736.9337 

Việt Ngữ: Sr. Nguyễn Bích Hạnh  314.736.9337 

Giúp Lễ:                     a. Trần Khang                   314.583 8264 

 

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

Thánh Lễ Tân Niên Quý Mão: 22/01/2023                               Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 

Giờ Văn Phòng Giáo 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 

Nhận Dậy Piano 

 

Nhận dậy Piano cho mọi lứa tuổi, dậy từ căn bản đến nâng 

cao. Địa điểm: tại khu South County. Giáo viên đến từ Nhạc 

Viện Hồ Chí Minh. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thầy Phúc. 

Đt: 314-728-0789 

                                                 (Expired on Feb 20, 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 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)  

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:  

Office: (314).962.1700; Cell: (314).583.5363 

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

                                         

                                     (Expired on  March 16, 2023) 

 

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) 

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 April 2,2023)                                                            

Thánh Lễ Tân Niên Quý Mão: 22.01/2023                       

Tin Mừng (Ga 14: 23-27) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn 

đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến 

người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.  Ai không 

yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây 

không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai 

Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh 

em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân 

danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em 

nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh 

em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em 

không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng 

đừng sợ hãi.” 

Ý Lễ Trong Tuần    

Lh Giuse Hùng vừa qua đời tại Houston, Anna Tâm; Lh Matthia Nguyễn 
Ngọc Chánh vừa qua đời. A. Vũ; Lh Ô.ngoại Phaolô vừa qua đời, Lê 
Thủy; Lh Nữ tu Anê, vừa qua đời bên VN, các Soeurs; Lh  cha Đaminh 
Nguyễn Văn Lượng vừa qua đời tại VN, lh tiên nhân nội ngoại, thân hữu, 
và các linh hồn, Nguyễn Hương Trường; Lh Nguyễn Hữu Phương, lễ giỗ, 
Nguyễn Lý; Lh Giuse Vũ Đình Mẫn, lễ giỗ, Vũ Hương; Lh Anna Trương 
Thị Nụ, lễ giỗ, Dương & Trung; Lh Phao lô Nguyễn V. Đông, Isave 
Phạm T. Diệu, Anna Hồ T. Ngọc Hoa, Hưng Hà; Lh Vincent Nguyễn 
Phương, Amy; Lh Giuse, gđ Khiết Loan; Lh Maria Vũ Thị Khang & 
Maria Phan thị Điển; gđ Bùi Dũng; Lh Giuse Nguyễn Tấn Hiếu, Nguyễn 
Phong-Mỹ Em; 3 lh Phanxicô, 3 lh Lucia, 3 lh Maria, 1 người; Các linh 
hồn, 1 gđ; Các linh hồn, lh thai nhi, 1 người; Lh Ông bà, cha mẹ, anh chị 
em, gđ Phước Nga; Các lh, xin bình an cho gia đình, Lê Thủy; Các linh 
hồn tổ tiên nội ngoại, ôb. Nguyễn Văn Gia; Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, họ 
hàng nội ngoại và các linh hồn, 1 người; Các linh hồn và các lh mồ côi, 1 
người; Lh Đaminh Trần Ngọc Bích, các lh, xin bình an và chúc lành cho 
gđ trong năm mới, tạ ơn và thánh hóa việc làm, gđ Trần Ngọc Vũ; Xin 
cho chồng được khỏi bệnh & phục hồi sức khỏe, Nguyễn Lý; Xin cho con 
gái ra trường có việc làm và cuộc sống ổn định, Nguyễn Lý; Xin cho hết 
bệnh và gia đình bình an trong năm mới, b. Nguyễn Trắng; Xin cho các 
con sống đạo đức và lập gia đình theo nhiệm mầu của Chúa, Tài Thảo; Tạ 
ơn Chúa cho bà nội mạnh khỏe, Lâm Dylan; Xin cho gđ được bình an và 
mọi sự như ý trong năm mới, 1 người; Tạ ơn Chúa Mẹ và các thánh đã 
cho gđ bình an trong năm qua bình an & xin cho năm mới được thánh hóa 
hồn xác, 1 người; Đại gđ xin  Chúa Mẹ, thánh Giuse được bình an trong 
năm Quý Mẹo, Phan Mai; Tạ ơn và xin thánh hóa gia đình, C.L.H; Tạ ơn 
Chúa Mẹ và các thánh, xin cho cháu nội được giải phẫu bình an, gđ 
Trương Bửu; Tạ ơn và xin cho gia đình được bình an, 1 người. 

 
Thừa Tác Viên Lời Chúa   

Thứ Hai Mồng Hai Tết, 23/01/2023: Trần Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Loan 
Thứ Ba Mồng Ba Tết, 24/01/2023: Ngô Minh Hà và Bùi Trúc 
Chúa Nhật IV TN,  29/1/2023: Võ Tứ Đệ và Nguyễn Thị Hợp 

Phở Thảo và Bánh Mì 

Asian Cuisine Lunch and Dinner:  

Soulard Farmer’s Market. 730 Caroll Street, MO 63104.  

Open Sat. 7am-5pm, Wed. thru Fri 10am-4pm Booths # 85 

& 86. Xin mọi người đến thưởng thức các khẩu vị thơm 

ngon của món ăn Việt.  

                                             (Expired on Feb 26, 2023)                                                            

 

Cho Mướn Nhà 

 

2 phòng ngủ. Sau lưng chợ Lowe’s Home centers trên 

đường Grand. Mọi chi tiết xin liên lạc với chị Hằng.  

Đt: 314-680-1991 

                                             (Expired on  Jan 15, 2022) 

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


Giáo Lý Chúa Nhật:       

 

83. Chúa Giêsu là "Con Một Thiên Chúa" theo ý 
nghĩa nào? 

Chúa Giêsu là "Con Một Thiên Chúa" theo một ý 
nghĩa duy nhất và trọn hảo. Vào lúc Người chịu phép 
rửa và trong cuộc Hiển Dung, tiếng của Chúa Cha cho 
thấy Chúa Giêsu là "Con yêu dấu" của Ngài. Khi Chúa 
Giêsu tự giới thiệu mình là Con, chỉ mình Người "biết 
Chúa Cha" (Mt 11,27), Người khẳng định mối tương 
quan duy nhất và vĩnh cửu của mình với Thiên Chúa là 
Cha của Người. "Người là Con duy nhất của Thiên 
Chúa" (1 Ga 4,9), là Ngôi Hai trong Ba Ngôi. Người là 
trung tâm của lời rao giảng của các thánh Tông đồ: các 
Tông đồ đã thấy "vinh quang của Người, vinh quang 
mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một" (Ga 1,14). 

 84. Tước hiệu "Ðức Chúa" có ý nghĩa gì? 

Trong Thánh Kinh, thường tước hiệu này để chỉ Thiên 
Chúa tối cao. Chúa Giêsu tự nhận cho mình tước hiệu 
này và mạc khải quyền tối thượng thần linh của Người 
qua quyền năng của Người trên thiên nhiên, trên ma 
quỉ, trên tội lỗi và trên cái chết, và nhất là qua cuộc 
phục sinh của Người. Những tuyên xưng đầu tiên của 
các người Kitô hữu công bố quyền năng, danh dự và 
vinh quang dành cho Thiên Chúa Cha cũng thuộc về 
Chúa Giêsu, Ðấng mà Thiên Chúa "đã ban tặng danh 
hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu" (Pl 2,9). Người là 
Ðức Chúa của trần gian và của lịch sử, là Ðấng duy 
nhất mà mọi người, với sự tự do của mình, phải hoàn  
toàn tùng phục. 
 

Lớp Thừa Tác Viên Lời Chúa 5.2.2023: Những ai đã 

ghi danh để trở thành Thừa Tác Viên Lời Chúa, xin 

tham dự lớp học sau Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 5 

tháng 2, lúc 11 giờ 30 tại Nhà Thờ. 
 

Tĩnh Tâm 11-12.2.2023: Giáo xứ xin mời hai Hội 

Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, và các trưởng 

Hội đoàn, trưởng Ban ngành tham dự tĩnh tâm từ 10 

giờ sáng Thứ Bảy (11/2) đến 3 giờ chiều Chúa Nhật 

(12/2). Xin mọi người cầu nguyện cho hai Hội Đồng 

và các trưởng Hội đoàn, Ban ngành để họ cảm nghiệm 

được tình Chúa và gương hy sinh trong vai trò phục vụ 

lãnh đạo của họ. 
 

Thông Báo Tết Nguyên Đán:   

* Hôm nay, Giáo xứ tổ chức Tiệc Xuân Nguyên Đán 

Quý Mão 2023 ngay sau Thánh Lễ với chương trình 

múa lân, văn nghệ, xổ số; mỗi vé $20 gồm các giải 

trúng sau: 
 

  *  Giải đặc biệt  $ 5,000.00  

  *  5 Giải An Ủi: Mỗi giải trị giá $ 1,000.00          
 

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

sẽ còn bán cho đến trước khi xổ hôm nay. Xin chân 

thành cám ơn quý vị đã bảo trợ các giải xổ xố, các ân 

nhân, và đã ủng hộ mua vé số để Giáo Xứ có ngân quỹ 

thanh toán các khoản sửa chữa cần thiết. Xin Chúa 

chúc lành cho tất cả trong năm Quý Mão này.  
 

 Nào ta hoan hỉ đón Xuân 

 Xin cho tất cả xích gần với nhau 

 Mong sao tình mãi tươi màu 

 Đồng Tâm hiệp nhất việc nào cũng xong 
 

Chương Trình Lễ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 
 

Mồng Một Tết: Chúa Nhật 22 tháng 01 lúc 10 giờ 

sáng. Đầu Thánh Lễ sẽ có Nghi thức Chúc Tụng Chúa. 

Cuối Thánh Lễ sẽ có hái Lộc Lời Chúa, lì xì, và biếu 

rượu Lễ cho những người từ 70 tuổi trở lên. 

Mồng Hai Tết: Thứ Hai 23 tháng 01 lúc 8 giờ tối  

Mồng Ba Tết: Thứ Ba ngày 24 tháng 01 lúc 8 giờ tối       
 

*** Xin cám ơn Ban Ẩm Thực và mọi người đã góp 

công sức và thời giờ giúp lau lá, gói bánh, nấu bánh, lo 

thức ăn cho những người giúp, cũng như những món 

phụ. Đồng thời, cám ơn những người đã đi tìm và mời 

người bảo trợ, ân nhân, cũng như những người bán vé 

số… Xin cám ơn hai Hội Đồng Mục Vụ & Tài Chánh, 

Ban Ẩm Thực, Ban Văn Nghệ, cùng những người làm 

việc âm thầm, sắp xếp cho ngày Giáo xứ vui Xuân 

Quý Mão: Sân khấu Hội trường, văn nghệ, tiếp tân, 

dọn dẹp vệ sinh, v.v... Nguyện xin Chúa chúc lành và 

trả công cho tất cả 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI, XUÂN QUÝ MÃO! 

HAPPY NEW YEAR, THE YEAR OF THE CAT! 

 

 

 

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh Thánh Lễ Xuân Quý Mão 22/01/2023                               Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 

Quỹ Thu Chúa Nhật: 15/01/2023 

Tiền Thu CN Hàng Tuần                               $   3,395.00 

Phát Triển Giáo Xứ                      $     110.00         

Nến Đức Mẹ                                                   $     200.00 

Quảng cáo   $     120.00 

Giúp cho Báo St. Louis Review   $     774.00 

Suy Niệm:  
  

   THẦY BAN BÌNH AN CHO CÁC CON (Ga 14:27) 

 Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy 

căng thẳng, chiến tranh, loạn lạc. Chiến tranh đã xảy 

ra giữa Nga và Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 

và vẫn đang tiếp diễn. Chiến tranh này đã lấy đi bao 

nhiêu sinh mạng, từ già đến trẻ, giàu cũng như nghèo, 

bao nhiêu nạn nhân vô tội. Thống kê đã ước tính trên 

200,000 binh sĩ hai bên thiệt mạng, và có khoảng 20-

30 triệu người tỵ nạn nơi các nước khác. Có ai muốn 

chiến tranh chết chóc? Một điều chắc hẳn là con người 

đều muốn hòa bình, muốn bình an. 

 Hôm nay, ngày đầu Xuân Quý Mão, chúng ta 

cầu nguyện cho bình an; bình an cho thế giới, cho 

quốc gia, cho dân tộc, cho giáo xứ, cho gia đình, và 

cho chính mỗi người chúng ta. Bình an là điều Chúa 

hứa ban mà chúng ta nghe trong Phúc Âm Gioan hôm 

nay: “Thầy ban bình an cho các con” (Ga 14:27). 

Chúng ta hãy tự hỏi mình: “Tôi đã thực sự có bình an 

giữa tôi và Chúa chưa?” Khi chúng ta phạm tội, chúng 

ta sẽ thấy bất an vì chúng ta xúc phạm đến Chúa. 

Chúng ta sẽ lấy lại được bình an với Chúa qua Bí tích 

Hòa giải, nơi chúng ta tận hưởng lòng Chúa thứ tha và 

xót thương chúng ta vô bờ vô bến. Thứ đến, “Tôi đã 

có bình an giữa tôi và tha nhân chưa?” Bình an với tha 

nhân, trước tiên là người trong gia đình, rồi người 

ngoài. Chúng ta chưa có bình an, bởi vì chúng ta còn 

nghi ngờ nhau, căng thẳng với nhau, nói xấu nhau, 

v.v… Chúng ta có thể tạo được bình an, nhờ ơn Chúa, 

bằng cách loại trừ nghi ngờ, nói xấu nhau, cũng qua Bí 

tích Hòa giải. 

 Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta: “Các con 

đừng xao xuyến, đừng sợ hãi” (c. 27b). Đây là những 

lời Chúa căn dặn các môn để trước khi Người ra đi 

chịu nạn. Chúa mường tượng đến cảnh khi Chúa ra đi 

rồi, các môn đệ sẽ lo lắng xao xuyến, đó  là chưa nói 

đến việc các ông còn muốn tranh giành chức tước vai 

vế giữa các ông. Để tránh điều này, Chúa đã cho các 

môn đệ bí quyết tuyệt vời để tỏ lòng yêu mến và trung 

tín với Chúa. Đó là: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời 

Thầy” (c. 23). Cốt lõi của “Lời Thầy” là gì? Phải 

chăng đã được tóm lại từ Cựu Ước đến Tân Ước trong 

hai giới răn trọng nhất: Mến Chúa, yêu người (x. Mt 

22:36-40). Và trong bữa Tiệc ly, chính Chúa Giêsu 

trao cho các môn đệ giới răn mới: “Các con hãy yêu 

thương nhau như Thầy yêu mến các con” (Ga 13:34) 

 Yêu thương chính lệnh Thầy truyền 

 Cho con giữ trọn trinh nguyên điều này 

 Ra đi khắp đó cùng đây 

 Thi hành bác ái mỗi ngày không ngơi 

 Làm sao các môn đệ nhớ và giữ được tất cả 

những gì Chúa dạy?  Chúa đã trấn an và nói với các 

môn đệ: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ 

sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi 

điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã 

nói với anh em”  (c. 26). Sau khi Chúa Giêsu chịu 

đóng đinh và chịu chết trên thập giá, các môn đệ  

hoảng loạn, sợ hãi, không dám công khai như lúc 

Chúa còn sống, nếu có tụ họp cũng chỉ trong sau các 

cửa nhà đóng kín. Nhưng khi Chúa Thánh Thần đến, 

qua sự kiện Ngày lễ Ngũ Tuần [Hiện xuống] (Cv 2:1-

28), các môn đệ đã được an ủi và đã được tràn đầy sức 

mạnh Chúa Thánh Thần, không còn khiếp sợ, và hiểu 

rõ những gì Chúa Giêsu truyền dạy. Kế đến, Chúa 

Thánh Thần là động cơ cho các môn đệ hăng say ra đi 

rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Từ khi Chúa 

Giêsu lên trời và cho đến ngày nay là thời của Chúa 

Thánh Thần. Nhưng xem ra Chúa Thánh Thần bị lãng 

quên. Ngay giữa cung thánh Nhà Thờ Chúa Phục Sinh 

của chúng ta, hình ảnh Chúa Thánh Thần được họa sĩ 

vẽ ngay trên Nhà Tạm. Nhưng thử hỏi, mỗi lần chúng 

ta vào Nhà Thờ, chúng ta có nghĩ đến để khấn xin 

Chúa Thánh Thần ban những ơn cần thiết trong cuộc 

sống thiêng liêng cho chúng ta không? Chúng ta cũng 

cần ý thức hơn mỗi khi chúng ta đọc kinh “Xin Chúa 

sáng soi…” và quan trọng hơn là phải lắng nghe và 

thực hành những gì Chúa Thánh Thần soi sáng hướng 

dẫn trong lương tâm của mình. 

 Thánh Thần xin Chúa đổ tuôn 

 Hồng ân của Chúa suốt luôn năm này 

 Thi hành bác ái hăng say 

 Gia đình, Giáo xứ mỗi ngày tiến hơn         

  

 Ước mong rằng trong ngày đầu Xuân Quý 

Mão này, chúng ta nhận được như lời Chúa hứa ban: 

“Thầy ban bình an cho các con” (Ga 14:27) với điều 

kiện là chúng ta cần “giữ lời Thầy” (c. 27b) và phải để 

Chúa Thánh Thần “dạy” và làm cho chúng ta “nhớ lại 

mọi điều” (c. 26) Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta qua 

Thánh Kinh, qua giáo huấn của Hội Thánh.         

 

 

Phêrô Võ Tá Đề, SVD 
 

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

Ý Cầu Nguyện Tháng 1/2023: THÁNG GIÊNG 

Cầu cho các nhà giáo dục:  

Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên 

chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ 

hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ 

những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất. 

Thánh Lễ Xuân Quý Mão:  22/01/2023                               

XUÂN 

 QUÝ  

 MÃO 

  2023 


