
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 
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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)                                                            

Chúa Nhật V Thường Niên A - 5/02/2023                       

Tin Mừng (Mt 5:13-16) Khi ấy, Đức Giê-su nói với 

các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. 

Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? 

Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho 

người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần 

gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu 

được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái 

thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người 

trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu 

giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt 

đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự 

trên trời.” 

      Ý Lễ Trong Tuần    

Lh Maria Mai Thị Chính, gđ Loan & Kim Anh; Lh Maria Mai Thị 

Chính & Lh Maria Nguyễn Diễm Ngân, gđ Hưng Hà; Lh Giuse 

Nguyễn Kinh Luân, giỗ đầu, gđ Khiết Loan; Lh Maria Phạm Thị 

Hóa, lễ giỗ, gđ Thành Hợp; Lh Phanxicô Xaviê Lại Ngọc Chính, 

lễ giỗ & các lh, 1 người; Lh Nữ tu Anê, các Soeurs MTG; Lh Vin-

cent Nguyễn Phương, Amy; Lh Louis Nguyễn Công Cảnh, gđ chị 

Hà; Lh Maria, 1 người; Các hội viên qua đời, Hội Song Nguyền; 

Lh tiên nhân nội ngoại và các linh hồn mồ côi, Dương +Trung; 

Các đẳng linh hồn & lh thai nhi, 1 người; Lh cha Phanxicô Trương 

Bửu Diệp & các thai nhi, Nguyễn Trắng; Các linh hồn, 1 người; 

Xin bình an cho gđ và các lh, Lê Thủy; Xin bình an cho gđ, tạ ơn, 

và thánh hóa việc làm, 1 người; Xin cho chồng khỏi bệnh và được 

phục hồi, Nguyễn Lý; Xin cho con gái vừa ra trường có việc làm 

và ổn định cuộc sống theo  thánh ý Chúa, Nguyễn Lý; Tạ ơn và 

xin thánh hóa gđ, CLH; Xin cho con cái lập gia đình theo thánh ý 

Chúa, 1 người; Tạ ơn Chúa và Mẹ, Phạm Ngọc; Tạ ơn Chúa Mẹ 

và các thánh năm cũ và xin bình an trong năm mới, 1 người. 
        

Thừa Tác Viên Lời Chúa   

Chúa Nhật VI TN, 12/2/2023: Nguyễn V. Dương & Nguyễn K. Dung 

Chúa Nhật VII TN, 19/2/2023: Trần Tiến Thành & Hoàng K. Oanh 

Thứ Tư Lễ Tro  22/2/2023: Trương Thế Thất & Nguyễn Thị Hương 

Chúa Nhật I Mùa Chay 26/2/2023: Huỳnh Lót & Bùi Loan 

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)                                                            

 

 

         Xin quảng cáo tại đây. 

Liên lạc Văn phòng Nhà Xứ 

314-832-7023 

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


88. Công đồng Chalcedonia (năm 451) dạy gì về 

vấn đề này? 
Công đồng Chalcedonia dạy chúng ta phải tuyên 

xưng: "một Chúa Con duy nhất, là Ðức Giêsu Kitô 

Chúa chúng ta, Người hoàn hảo trong thần tính, Người 

cũng hoàn hảo trong nhân tính, thật sự là Thiên Chúa 

và thật sự là người, có một linh hồn có lý trí và một 

thân xác, đồng bản thể với Chúa Cha theo thần tính mà 

cũng đồng bản thể với chúng ta theo nhân tính, "giống 

chúng ta về mọi phương diện ngoại trừ tội lỗi" (Dt 

4,15), sinh bởi Ðức Chúa Cha theo thần tính từ trước 

muôn đời, và trong những ngày cuối cùng này, vì 

chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người được sinh ra 

theo nhân tính từ Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa." 
 

89. Hội thánh diễn tả mầu nhiệm Nhập thể như 

thế nào? 
Hội thánh diễn tả mầu nhiệm này khi xác quyết 

rằng Ðức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người 

thật, với hai bản tính là thần tính và nhân tính, không 

lẫn lộn, nhưng kết hợp trong Ngôi Lời. Vì thế, trong 

nhân tính của Chúa Giêsu, tất cả - các phép lạ, đau khổ 

và cái chết - đều được qui về Ngôi vị thần linh của 

Người, Ðấng hoạt động qua nhân tính mà Ngôi vị này 

đảm nhận. 
"Ôi Con duy nhất và là Ngôi Lời của Thiên Chúa, 

dù bất tử, nhưng để cứu rỗi chúng con, Chúa đã nhập 

thể nơi Ðức Maria, Mẹ rất thánh của Thiên Chúa và 

mãi mãi đồng trinh... Chúa là Một trong Ba Ngôi chí 

thánh, được tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa 

Thánh Thần, xin cứu độ chúng con!" (Phụng vụ Byzan-

tin của thánh Gioan Kim Khẩu). 
 
Lớp Thừa Tác Viên Lời Chúa 5.2.2023: Sau Thánh 

Lễ Chúa Nhật hôm nay ngày 5 tháng 2, lúc 11 giờ 30 

tại Nhà Thờ sẽ có lớp học về Thừa Tác Viên Lời Chúa. 

Những ai đã ghi danh, nhưng không đến tham dự lớp 

học này, sẽ không được thi hành tác vụ quan trọng 

này. Lớp học này sẽ giúp cho người tham dự hiểu 

nguồn gốc và tầm quan trọng của Thừa Tác Viên Lời 

Chúa trong cử hành Phụng Vụ. 
 

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. 
 

Khóa Tu Nghiệp về Truyền Giáo: Chúng ta được mời 

gọi gặp gỡ Đức Kitô, lớn lên trong tương giao với Ngài, 

và sẵn sàng làm chứng nhân cho Ngài. Tổng Giáo Phận 

St. Louis tổ chức Khóa Tu Nghiệp về Truyền Giáo, vào 

mỗi Thứ Bảy từ 9:00 giờ sáng đến 12 giờ trưa, được trình 

bày tại 15 địa điểm khác nhau. Có thể tim hiểu thêm 

trong đường nối sau: https://www.archstl.org/office-of-

evangelization-discipleship 
 

Suy Tôn Thánh Thể cho Giới Trẻ: Sẽ có cuộc họp suy 

tôn Thánh Thể cho giới trẻ từ lớp 7 đến lớp 12 lúc 7 giờ 

tối, Thứ Sáu 17/2, tại Nhà Thờ Ascension, 230 Santa 

Maria Dr, Chesterfield, MO 63005. Để biết thêm chi tiết, 

xin gọi: 636-532-3304. 
 

Tổng Kết Gây Quỹ Xuân Quý Mão 2023 
Vé số 

Tiền bán vé số   $29,470 

Tiền từ các nhà bảo trợ $18,600 

Chi cho 6 giải thưởng  ($10,000) 

Tiền Lời   $38,070         

 

Bán bánh chưng, bánh tét, và đồ ăn 

Tiền bán   $36,192 

Tiền chi   ($16,727) 

Tiền lời   $19,465       

 

Tiền ủng hộ Giáo Xứ  $4,865      

 

Tổng cộng tiền gây quỹ $62,400 
 

Xin cảm ơn quý vị ân nhân  

đã ủng hộ Giáo xứ trong dịp Tết   

Anh Minh Đoàn (trúng giải đặc biệt) tặng $2,000 

Anh Gioan Hồ (trúng giải khuyến khích) tặng $500 

Chị Loan Nguyễn (trúng giải khuyến khích) tặng $200 

Chị Lan (Nhãn Hương) $500 

Anh chị Phong Thúy $200 

Chị Cao Thị Tâm ($200) 

Anh chị Loan – Lân ($200) 

Chị Hương Vũ $200 

Cô Quyên $200 

Anh chị Hùng Phương $100 

Anh Tuấn $65 

Ân nhân ẩn danh $200 

Ân nhân ẩn danh $200 

Ân nhân ẩn danh $100 
 

**Cảm ơn anh chị Phụng Phương tặng $750 để 

mua rượu Lễ 

**Cảm ơn bà Trần Thanh cho 2 bao nếp 
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Quỹ Thu Chúa Nhật: 29/01/2023 

Mồng 2 và mồng 3 Tết Quý Mão        $       552.00 

Chúa Nhật 29/2/2023   $    2,957.00 

Phát Triển Giáo Xứ                      $       100.00         

Chợ Pan Asia $2000 (vốn) $200 (lời) 

Suy Niệm:  
  

MUỐI CHO ĐỜI 

Trong những dịp cuối năm, các bản tổng kết 

tình hình đều đánh giá cao những đóng góp của Giáo 

hội đặc biệt trong lãnh vực giữ gìn đạo đức xã hội. 

Nơi nào có đồng bào Công giáo sinh sống, tệ nạn xã 

hội không có hoặc có rất ít. Nghe những nhận định 

trên, tôi rất vui vì thấy anh chị em tín hữu đang sống 

đúng tinh thần trở thành muối cho đời như lời Chúa 

dạy trong bài Tin Mừng hôm nay. 

Khi nói đến muối Chúa Giêsu có ý dạy các 

môn đệ về cách thế hiện diện trong xã hội. 

Đó là một hiện diện khiêm nhường 

Hạt muối thật bé nhỏ. Chẳng ai chú ý tới sự 

hiện diện của nó. Bên cạnh thịt, cá, rau cỏ, muối chỉ 

đóng vai phụ. Người ta trưng bày những món ăn đắt 

tiền. Người ta giới thiệu những món ăn cầu kỳ. Không 

thấy ai trưng bày muối. Chẳng có ai giới thiệu muối 

trong bữa tiệc lớn. Xét về giá trị kinh tế, muối chẳng 

đáng giá bao nhiêu. Đó là một hiện diện quên mình. 

Muối có đó nhưng không ai thấy muối. Không 

chỉ vì muối bé nhỏ khiêm nhường mà vì muối phải tan 

biến đi. Phải tan biến đi muối mới có tác dụng. Muối 

ướp vào thịt cá mà không tan đi thì không thấm được 

vào thớ thịt, thớ cá, không giữ cho thịt tươi cá tốt 

được. Muối gia giảm vào cá kho, thịt rim, nước canh 

mà không tan đi thì khi ăn phải, người ta sẽ nhăn mặt 

bỏ đi. Chỉ khi tan biến đi, hoà tan vào thịt, cá, rau cỏ, 

muối mới có ích lợi. Muối phải hiện diện nhưng lại 

phải tiêu huỷ đi thì mới có ích. 

Đó là một hiện diện tích cực. 

Tuy bé nhỏ khiêm nhường và vắng mặt, nhưng 

hiện diện của muối là một hiện diện tích cực. Tích cực 

vì góp phần bảo trì thực phẩm khỏi hư thối, vì nâng 

phẩm chất món ăn. Tích cực vì là một thành phần hầu 

như không thể thiếu trong các món ăn. Tuy không 

thấy và không nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu trong 

mỗi món ăn đều có muối. 

Khi dùng muối làm hình ảnh minh hoạ, chắc 

chắn Chúa Giêsu cũng muốn cho các môn đệ của 

Người có những đặc tính của muối. 

Người muốn các môn đệ của Người sống giữa 

nhân loại như muối ở trong thức ăn. Người muốn các 

môn đệ của Người hiện diện thật kiêm nhường như 

những hạt muối bé nhỏ. Người muốn các môn đệ của 

Người hiến thân mình cho nhân loại như những hạt 

muối hòa tan trong thực phẩm. 

Nhưng để sự hiện diện bé nhỏ khiêm nhường 

mang yếu tố tích cực, các môn đệ phải giữ được vị 

mặn của muối. 

Vị mặn, đó là lòng yêu mến Chúa mặn nồng, là 

tình yêu tha nhân mặn mà, là sống tinh thần Tám Mối 

Phúc như Chúa dạy trong bài Tin Mừng tuần trước. 

Giữ được vị mặn của Phúc Âm và hiện diện 

âm thầm trong phục vụ quên mình, người môn đệ 

Chúa sẽ thực sự góp phần bảo vệ nền đạo đức của xã 

hội. Dù không muốn, họ vẫn trở thành ánh sáng soi 

trần gian. 

Lạy Chúa, Chúa tin tưởng con, nên đã gọi con 

là muối trần gian. Xin cho lòng con yêu mến Chúa tha 

thiết, để đem cho đời hương vị tình yêu. Amen. 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 
1-Bạn nghĩ gì về hình ảnh hạt muối? 

2-Làm muối, dễ hay khó? 

 3-Bạn đã bao giờ cảm thấy niềm vui được 

chìm đi để anh em được nổi nang chưa? 
 

ĐTGM Ngô Quang Kiệt        

 

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

Ý Cầu Nguyện Tháng 2/2023: THÁNG HAI 

Cầu cho các giáo xứ:  

Chúng ta cầu nguyện cho các giáo xứ, đặt sự hiệp 

thông làm trung tâm, để ngày càng trở thành cộng 

đoàn đức tin, tình huynh đệ, và luôn chào đón những 

cần giúp đỡ. 

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

Giáo Lý Chúa Nhật:       
               

87. Ðức Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật, vừa 

là người thật như thế nào? 
Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, 

không thể tách rời nhau trong sự duy nhất của Ngôi vị 

Thiên Chúa của Người. Chính Người là Con Thiên 

Chúa, là Ðấng "được sinh ra mà không phải được tạo 

thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha", Người thật 

sự trở thành con người, trở thành anh em của chúng ta, 

tuy không ngừng là Thiên Chúa, là Ðức Chúa của 

chúng ta. 

Chúa Nhật V Thường Niên A -  5/02/2023                               


