
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 

Chúa Nhật VI Thường Niên A - 19/02/2023                               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 

Dạy Piano 

 

Nhận dạy Piano cho mọi lứa tuổi, từ lớp 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) 

 

  

 

 

                                        

 

         Xin quảng cáo tại đây. 

Liên lạc Văn phòng Nhà Xứ 

314-832-7023 
 

  

 

                              

 

          

 

Thuê Nhà 

Cho thuê nhà 3 phòng có tầng hầm hoàn chỉnh.   

Địa chỉ đường Spring Ave. St. Louis, MO 63116 

ĐT: 314-452-3740 

 

(Expired on March 5th, 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) 

 

          

 

Xin quảng cáo tại đây. 

Liên lạc Văn phòng Nhà Xứ 

314-832-7023 

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 VII Thường Niên A - 19/02/2023                       

Tin Mừng (Mt 5: 38-48) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: 

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39Còn Thầy, 

Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác; trái lại, nếu bị ai vả má bên 

phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo 

trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41Nếu có người bắt anh đi 

một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42Ai xin, thì hãy cho; ai muốn 

vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. 43“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy 

yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ 

thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45Như vậy, anh em mới 

được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt 

trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa 

xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46Vì nếu anh em yêu 

thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những 

người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47Nếu anh em chỉ chào hỏi anh 

em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại 

cũng chẳng làm như thế sao? 48Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha 

anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”        

 

      Ý Lễ Trong Tuần  

Lh Giuse Trần Đình Trị & Maria Vũ T. Kim Tuyến vừa qua đời tai nạn xe 

tại Orange County, 1 người; Lh Giuse Nguyễn Công Cảnh, giỗ 3 năm (6): 

Maria Quỳnh, Thế Anh + Đức, Tài + Thảo, Nails Pro, Nguyễn Trắng, Hồ 

Danh Lịch; Lh Maria lễ giỗ, 1 gđ; Lh Phê rô Từ Khắc Mưu & Lh Maria 

Nguyễn Thị Nhật lễ giỗ, gđ Bình -Hoài; Lh Maria Mai Thị Chính, Nguyễn 

T. Tuyết Sương; Lh Giuse Nguyễn Kinh Luân (2): Hồ Danh Lịch, gđ Hùng 

Hà; Lh Giuse & Maria, Nguyễn Nữ; Lh Giuse Hoàng Trọng Nam, Lh mồ 

côi, các lh nội ngoại, các lh vừa qua đời vị nạn động dất và chiến tranh, 

Hoàng T. Mai Chi; Lh Maria Nguyễn Thị Đào & Lh Giuse Lê Văn Trị, b. 

Nguyễn T. Quyên; Lh Phan Phúc Lộc & các lh, 1 người; Lh Anê Lê Kim 

Tràng & các lh, 1 người; Lh Giuse Nguyễn Tấn Hiếu, Mỹ Em & Ng. 

Phong; Lh Antôn, Con cháu; Lh Maria Hồ Thị Quý, a.c. Dũng Tiên; 3 lh 

Phanxico, 3 lh Lucia, 3 lh Maria và các lh, 1 người; Lh An rê Nguyễn V. 

Bạch, Lh Tôma Nguyễn Bảo Hoàn, lh chị cả, lh thai nhi & các linh hồn - Tạ 

ơn Chúa Mẹ, 1 người; Các linh hồn nơi luyện ngục & gđ bình an, Nguyễn 

Chi; Các lh, 1 người; Lh Giuse, lh Maria, các lh, tạ ơn & thánh hóa gia đình, 

1 người; Xin cho con trai bị tai biến mau bình phục, Anna Tâm; Cầu cho 

các lh tiên nhân, và các lh. Tạ ơn Chúa và xin thánh hóa việc làm, 1 người; 

Xin cho gđ bình an, chồng được khỏi bệnh, cháu ngoại mạnh khỏe, Nguyễn 

Lý; Xin cho con gái có việc làm ổn định và lập gia đình theo thánh ý Chúa, 

Nguyễn Lý; Xin bình an gđ và cháu nội được giải phẫu bình an, gđ Trương 

Bửu; Xin bình an trong năm mới và xin cho các đẳng lh, Lê Thủy; Tạ ơn 

Đức Mẹ, Võ Phong &Mai Ly; Tạ ơn Chúa Mẹ, cha Trương Bửu Diệp cho 

con cháu đi về VN bình an, 1 người; Tạ ơn, xin bình an gđ, 1 người; Tạ ơn 

Lòng Chúa Thương Xót, Thư Dũng; 

  Thừa Tác Viên Lời Chúa   

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


nữa, ý muốn nhân loại của Người đã tùng phục ý 

muốn thần linh. 

 92. Ðức Kitô có một thân xác con người thật 

không? 

Ðức Kitô đã đón nhận một thân xác thật sự của con 
người, qua đó Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu 
hình. Vì thế, Ðức Kitô có thể được trình bày và tôn 
kính qua các ảnh tượng thánh. 

93. Trái tim của Ðức Kitô nói lên điều gì? 

Ðức Kitô biết và yêu thương chúng ta bằng một 
trái tim của con người. Trái tim của Người bị đâm 

thâu để cứu độ chúng ta, là biểu trưng cho tình yêu vô 

biên của Người đối với Chúa Cha và đối với tất cả 

mọi người. 

  
Họp Phụ Huynh: Xin mời quý phụ huynh của các 

em lớp rước lễ lần đầu tham dự buổi họp vào ngày 19 

tháng 2 lúc 11:20 am tại  phòng học lớp 3. Buổi họp 

này quan trọng để chuẩn bị cho con em rước lễ.  Xin 

mời quý phụ huynh có mặt đầy đủ.   

 

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 
 

Vấn đề Phò Sự Sống trong Mùa Chay: sẽ có các 

cuộc thảo luận về chương trình phò sự sống trong 

Mùa Chay từ 4 giờ đến 7 giờ tối Chúa Nhật tại Cardi-

nal Rigali Center, 20 Archbishop May Dr, St. Louis, 

MO 63119. 

 Buổi I, CN 26/2—Chọn sự sống: Điều gì ở phía 
trước? 

 Buổi II, CN 12/3—Chọn sự sống: Hủy bỏ án tử 

hình. 

 Buổi III, CN 26/3—Chọn sự sống: Chăm sóc cho 

người nhập cư hàng xóm của chúng ta. 

 

Những Luật Buộc của Tổng Giáo Phận St. Louis 
về Mùa Chay Thánh: Đức Giáo Hoàng và các Giám 

mục Hoa Kỳ đã đưa ra những luật buộc ăn chay và 

kiêng thịt như sau: 

 

Thứ Tư Lễ Tro (22/2/2023) và Thứ Sáu Tuần 

Thánh(7/4/2023) là những ngày buộc kiêng thịt cho 

mọi người Công Giáo trên 14 tuổi. Trong hai ngày 

này, những tín hữu từ 18- 59 tuổi buộc phải ăn chay 

và kiêng thịt. Ăn chay có nghĩa là trong một ngày chỉ 

được ăn một bữa no với hai bữa ăn nhẹ và không 

được ăn dặm gì khác giữa những bữa ăn này (thức 

uống được cho phép). Không người Công Giáo nào 

được phép tự giảm bớt cho mình những điều buộc 

trên. 

 

Tất cả những ngày thứ Sáu khác trong Mùa Chay 
là những ngày buộc phải kiêng thịt. Một lần nữa, 

những người Công Giáo sẽ không  được tự giảm bớt 

những điều buộc trên cho chính mình. Nhưng nếu 

trường hợp bị bệnh trầm trọng, những luật buộc trên 

sẽ không phải áp dụng. 

 
Đi Đàng Thánh Giá Mùa Chay 2023:  Trong mùa 

Chay giáo xứ sẽ đi đàng thánh giá vào mỗi thứ Sáu 

trước lễ (thay giờ Chầu) và vào lúc 9giờ 15 mỗi Chúa 

Nhật trước Thánh Lễ. Xin mọi người thu xếp tham dự 

hầu hiệp thông sâu xa với cuộc khổ nạn của Chúa 

Giêsu trong Mùa Chay Thánh này. 

 
Chén Gạo Tình Thương: Mùa Chay là thời gian đặc 

biệt chúng ta ăn chay, cầu nguyện và làm việc lành 

phúc đức. Giáo xứ kêu gọi mỗi gia đình mang một 

chén giạo tình thương về nhà để mỗi ngày chúng ta 

bỏ vào đó những đồng tiền tiết kiệm. Sau khi hết Mùa 

Chay chúng tôi sẽ gom lại và giử số tiền đó gởi về địa 

phận để chia sẻ cho những anh chị em kém may mắn.  

 
Thứ Tư Lễ Tro: Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro (22/2) sẽ 

được cử hành lúc 8 giờ tối tại Nhà Thờ. Xin Qúy 

Ông Bà và Anh Chị Em tham dự đông đủ.  

 

Quyên Tiền lần II: Sẽ có quyên tiền lần II  giúp cho 

các nước Trung và Đông Âu trong Thứ Tư Lễ Tro 

(22/2). Xin quý vị sẵn sàng. 

 

 

 

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh Chúa Nhật VI Thường Niên - 19/02/2023                               Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 

Quỹ Thu Chúa Nhật: 12/02/2023 

Chúa Nhật    $      3,909.00 

Phát Triển Giáo Xứ                      $          50.00 

Quảng cáo   $          20.00 

Truyền giáo cho dân Da màu & Thổ dân $        135.00 

Chợ Quốc Tế                            $4,000 (vốn) $  400 (lời)        
   

Suy Niệm:  

SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU 

 
Một vị vua nước Pháp tuyên bố sẽ tiêu diệt tất cả 

kẻ thù của ông. Nhưng chỉ ít lâu sau, người ta thấy 

nhà vua đi lại vui chơi ăn uống với những kẻ thù 

trước kia, họ thắc mắc và lên tiếng hỏi: 

- Chẳng phải ngài đã từng nói là sẽ tiêu diệt hết kẻ 

thù hay sao? 

- Đúng thế! Ta đã tiêu diệt hết kẻ thù, vì ta đã biến 

họ thành bạn bè của ta. 
*** 

Bạn thân mến! Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa 

Nhật hôm nay cũng nhắc đến kẻ thù: “Hãy yêu kẻ 

thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 

Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha 

anh em, Ðấng ngự trên trời” (Mt.5:44-45). 

 
“Yêu thương tha thứ và cầu nguyện cho kẻ ngược 

đãi anh em”. Đó là lời mời gọi Chúa gởi đến mỗi 

người chúng ta hôm nay. 

 

Ta không chỉ trở thành con cái Thiên Chúa vào 

ngày rửa tội, nhưng trở thành “con ngoan” của Thiên 

Chúa nhờ những hành vi tha thứ yêu thương mỗi 
ngày. 

 

Yêu thương tha thứ là điều rất dễ nói, nhưng lại 

rất khó thực hiện. Yêu thương tha thứ là một cử chỉ 

anh hùng, là một nỗ lực vượt thắng tình cảm tự 

nhiên, để bước vào thế giới siêu nhiên của những 

người con của Thiên Chúa, để sống nhân hậu và 

hoàn thiện như Cha trên trời.(Mt.5:48). 
 

Thế giới ngày nay có nhiều sự ác và người ác. Ta 

phải tiêu diệt sự ác bằng sự thiện, hoán cải người ác 

bằng tha thứ yêu thương. Tha thứ là ra khỏi vòng 

luẩn quẩn của oán thù, là mở ra con đường để đối 

thoại và hoán cải. Hãy mang yêu thương tha thứ đến 

cho nguời, để rồi bản thân ta cũng sẽ được người thứ 
tha yêu thương. 

 

Lấy oán báo oán chỉ tăng thêm hận thù mà thôi. 

Chỉ có ánh sáng mới xóa tan được bóng tối. Chỉ có 

tình thương mới dập tắt được hận thù. 

 

Hận thù thì hủy diệt, còn yêu thương thì phát triển 

và xây dựng. Khi trả thù, người ta biến mình giống 
như kẻ thù, ngang hàng với kẻ thù. Còn khi tha thứ, 

người ta trổi vượt cao hơn họ. 

 

Chỉ có tình yêu mới là phép mầu sẽ biến kẻ thù 

thành bạn hữu. Biến thù thành bạn, phải chăng là tiêu 

diệt kẻ thù rồi! Đó chính là sức mạnh của tình yêu. 

Đó cũng là lời mời gọi của Tình Yêu cho thế giới 

hôm nay. 

 

*** 

Lạy Chúa! Xin ban cho con một trái tim mới, trái tim 

biết yêu thương tha thứ, để con vượt qua mọi oán 

hờn ghen ghét, mọi thù hằn ti tiện. Xin cho con cảm 
nghiệm được tình yêu thương tha thứ của Chúa, để 

con cũng biết yêu thương tha thứ anh chị em của con. 

Amen! 

 
  Tổng hợp từ Radio Veritas 

 

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

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:       
               

90. Có phải Con Thiên Chúa làm người có một 

linh hồn với tri thức nhân loại không? 

Con Thiên Chúa đã đón nhận một thân xác được 

một linh hồn nhân loại có tri thức làm cho sinh động. 

Với tri thức nhân loại, Chúa Giêsu đã học hỏi nhiều 

qua kinh nghiệm. Nhưng cũng với tư cách là con 

người, Con Thiên Chúa có một sự hiểu biết thâm sâu 
và trực tiếp về Thiên Chúa, Cha của Người. Người 

cũng nhìn thấu những tư tưởng thầm kín của con 

người và hiểu biết đầy đủ các ý định muôn thuở mà 

Người đến để mạc khải. 

 91. Hai ý muốn nơi Ngôi Lời nhập thể hợp tác 

với nhau như thế nào? 

Chúa Giêsu có một ý muốn của Thiên Chúa và 
một ý muốn của con người. Trong cuộc sống nơi trần 

gian, Con Thiên Chúa đã muốn làm theo con người 

điều mà Người đã quyết định theo thần tính với Chúa 

Cha và Chúa Thánh Thần về ơn cứu độ chúng ta. Ý 

muốn nhân loại của Ðức Kitô luôn theo ý muốn thần 

linh, không miễn cưỡng, không đối kháng, và hơn 
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