
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 

 

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)                                                            

  

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  August 16, 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 cã các bảo hiểm & Medicare/Medicaid 

*Đặc biệt có chương trình giảm giá nếu qúi khách 

không có bảo hiểm 

*Chích ngừa 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 Feb 26, 2024)  

 

          

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)                                                            

 

Chúa Nhật I Mùa Chay A - 26/02/2023                       

Tin Mừng (Mt 4: 1-11) Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn 

vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm 

ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: 

"Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành 

bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không 

nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'". Bấy 

giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền 

thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình 

xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với 

ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". 

Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: 'Ngươi đừng thử thách Chúa là 

Thiên Chúa ngươi'". Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người 

xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với 

Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống 

thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có 

lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự 

một mình Ngài'". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu 

hạ Người. 

 

      Ý Lễ Trong Tuần  

Lh Phêrô Mai Ngọc Châu mới qua đời (3): Hội CBMCG, Đoàn LMTT, 

Kim Anh- Loan; Lh Maria mới qua đời, gđ Trường Thu; Lh Maria Mai Thị 

Chỉnh (6): gđ Tuấn Thương, Cháu Hưng, Oanh Long, Cô Phụng, Lý 

Nguyễn, Chi Light; Lh Maria và Giuse lễ giỗ, 1 người; Lh Antôn lễ giỗ, 

Con cháu; Lh Maria Đỗ Thị Thanh lễ giỗ, gđ Tâm Dung; Lh Gioan Nguyễn 

Tiệu, Maria Nguyễn Thị Hạt và lh Vincente Nguyễn Thành Phương lễ giỗ, 

gđ Thắng Nhung; Lh Phanxico Xavie Trương Thế Viên lễ giỗ, An Trương; 

Lh Giuse Nguyễn Văn Tám lễ giỗ 3 năm, gđ Tâm Dung; Lh Maria Nguyễn 

Thị Bé lễ giỗ, An Trương; Lh Maria lễ giỗ, 1 người; Lh Giuse, Maria, các 

lh, tạ ơn và thánh hóa gđ, 1 người; Lh Maaria Võ Thị Lài, lh Giuse Trần 

Văn Én và lh Maria Nguyễn Ngân, gđ Thi Hùng; 3 lh Phanxico, 3 lh Maria, 

3 lh Lucia và các lh, gđ Thành Hợp; Lh Maria Hồ Thị Quý, a.c. Dũng Tiên; 

Lh Maria Nguyễn Thị Nhật, gđ Sinh Kim; Lh Anna Nguyễn Thị Báu, 

Dương Trung; Lh Gioan Baotixita và Maria, C. Ngọ; Lh Phanxico và các 

lh, 1 người; Lh Guise Nguyễn Tấn Hiếu, Mỹ Em-Phong Nguyễn; Cầu cho 

các lh, C. Ngọ; Cầu cho các đẳng lh và xin cho con được bình an, Thủy Lê; 

Cầu cho lh thai nhi và tất cả các lh đã qua đời, Anna Tâm; Cầu cho các con 

lập gia đình theo thánh ý Chúa, 1 người; Cầu cho con gái ra trường có việc 

làm ổn định, Lý Nguyễn; Xin như ý, 1 người; Xin cho chồng khỏi bệnh, các 

cháu ngoan ngoãn khỏe mạnh, học giỏi và gđ bình an, Lý Nguyễn; Xin 

dâng Giuse Nguyễn Xuân Trường cho sự quan phòng, xin Chúa nâng đỡ trợ 

lực cho cháu, gđ Tâm Dung; Tạ ơn Các Thánh và cầu cho các lh, 1 người; 

Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi và gia đình Thánh Gia, gđ Lập Sâm; Tạ ơn 

Chúa và Mẹ Maaria, cha Trương Bửu Diệp và cầu bình an cho gđ, Trâm 

Đoàn.  

  Thừa Tác Viên Lời Chúa   

 

 

 

          

tel:314-441-1955


Giáo Lý Chúa Nhật:               

 94. Câu "Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà 

Người xuống thai#" có ý nghĩa gì? 

Câu này muốn nói lên rằng Ðức Trinh Nữ Maria đã 

thụ thai trong lòng mình Người Con Vĩnh Cửu là bởi 

tác động của Chúa Thánh Thần chứ không có sự cộng 

tác của một người nam: "Thánh Thần sẽ ngự xuống 

trên Bà" (Lc 1,35), đó là lời thiên thần đã nói với Ðức 

Maria lúc Truyền tin.  

95. "...sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh": tại sao 

Ðức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa? 

Ðức Maria thật sự là Mẹ Thiên Chúa bởi vì là Mẹ 

của Chúa Giêsu (Ga 2,1; 19,25). Thật vậy, Ðấng mà 

Mẹ đã cưu mang bởi tác động của Chúa Thánh Thần 

và đã thực sự là con của Mẹ, chính là Con hằng hữu 

của Thiên Chúa Cha. Chính Người là Thiên Chúa. 

Họp Phụ Huynh: Xin mời quý phụ huynh của các em  

Thêm Sức lớp 8 tham dự buổi họp vào ngày 26 tháng 

2 lúc 11:20 am tại  phòng học lớp 8. Buổi họp này 

quan trọng để chuẩn bị cho con em Thêm Sức.  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 Cardinal Ri-

gali 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 9 giờ 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.  

 

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2023:  

Giáo xứ sẽ có tĩnh tâm mùa Chay vào ngày 26. 27. 28 

tháng 3, 2023. Chúa Nhật ngày 26 tháng 3 từ 12pm-

3pm. Sau đó sẽ có nghi thức hòa giải. Ngày 27 và 28 

thì sẽ tĩnh tâm ban tối. Các buổi tĩnh tâm sẽ do Linh 

mục Giuse Ngô Đình Thông, CSSM, Dòng Chúa Cứu 

Thế hướng dẫn. Xin Quý Ông Bà và Anh Chị Em thu 

xếp công việc để tham dự buổi tĩnh tâm cho đông đủ. 

(Lưu ý: Giáo Xứ có bữa ăn trưa ngày Chúa Nhật 

tại quán  đồng tâm cho những ai tham dự buổi tĩnh 

tâm).  

 

 

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh Chúa Nhật I Mùa Chay A - 26/02/2023                       Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 

Quỹ Thu Chúa Nhật: 19/02/2023 

 

Chúa Nhật    $      3,478.00 

Phát Triển Giáo Xứ                      $         105.00 

Dâng Cúng   $      2,700.00 

Nến Đức Mẹ                            $           88.00 
   

Suy Niệm:  

                     NHỮNG CƠN CÁM DỖ 
Có nhiều người thắc mắc: Ăn chay là gì? Phải 

chăng là để dằn vặt thân xác, hành khổ con người cho 

Chúa vui lòng? Hỏi như vậy là chưa hiểu đạo, chưa 

hiểu hết ý nghĩa của việc ăn chay. Chúa đâu phải quá 

độc ác, bệnh hoạn, vui lòng khi thấy con người chịu 

khốn khổ. Ăn chay một phần để hy sinh đền tội, 

nhưng mục đích chính của việc ăn chay là để thao 

luyện tâm hồn chống lại quỷ dữ. 

Ngày nay người ta quên sự có mặt của ma quỷ. 

Nhưng ma quỷ vẫn có đó và và vẫn tích cực hoạt động 

nhằm phá huỷ thế giới, tiêu diệt con người. Ma quỷ rất 

tinh ma xảo quyệt nên người ta khó nhận ra âm mưu, 

dấu vết của chúng. Nhìn vào ba cuộc ma quỷ cám dỗ 

Đức Giêsu, ta thấy ma quỷ rất tinh khôn. Nó có kế 

hoạch, có chiến thuật, tấn công nhiều đợt, nhiều bước. 

Thoạt tiên ma quỷ tấn công vào những bản năng sơ 

đẳng nhất nơi con người: bản năng sinh tồn, bản năng 

thống trị, bản năng đối nghịch. Những bản năng ấy 

gắn liền với những nhu cầu căn bản, chính đáng của 

con người. Kéo chú ý của người ta vào những nhu cầu 

rồi, ma quỷ tiến bước thứ hai, đó là phóng đại những 

nhu cầu đó lên, làm cho người ta lầm tưởng rằng, đó là 

những nhu cầu cấp bách, phải thoả mãn ngay tức khắc. 

Khi ta đã hoàn toàn mê mẩn vì cái bẫy nhu cầu, ma 

quỷ mới đẩy ta đến bước thứ ba, đó là tìm thoả mãn 

những nhu cầu theo ý riêng mình. Cách giải quyết đó 

ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa. Mục đích sau 

cùng của ma quỷ là xúi giục ta phản loạn, không sống 

tâm tình người con hiếu thảo với Chúa, chống lại 

Chúa và sau cùng lìa xa Thiên Chúa. Ông bà nguyên 

tổ đã rơi vào bẫy của ma quỷ nên đã không sống tâm 

tình của người con hiếu thảo, muốn lìa bỏ cha mình, 

muốn ngang bằng cha mình, muốn chống lại cha 

mình. Chúa Giêsu, trái lại, đã sáng suốt vạch trần âm 

mưu của ma quỷ và kiên quyết sống tâm tình của 

người con hiếu thảo. 

Khi ma quỷ phóng đại nhu cầu, muốn cho Chúa 

Giêsu tưởng rằng con người chỉ là vật chất, chỉ sống 

nhờ bánh vật chất, vật chất là tất cả đời sống. Chúa 

Giêsu đã sáng suốt chỉ cho ta thấy vật chất không phải 

là tất cả, bánh vật chất của trần gian là cần, nhưng 

bánh tinh thần của trời cao còn cần hơn. 

Khi ma quỷ thúc giục Chúa Giêsu hãy thoả mãn tức 

khắc nhu cầu cảu mình, Chúa Giêsu đã biết kiên nhẫn 

chờ đợi. Khi ma quỷ khích Chúa Giêsu dùng quyền 

năng riêng của mình để thoả mãn nhu cầu, Chúa Giêsu 

đã từ chối. Người muốn vâng phục Đức Chúa Cha, tin 

tưởng phó thác vận mệnh trong tay Chúa Cha, để mặc 

Chúa cha quyết định. 

Tuy đã thắng trong cuộc đọ sức đầu tiên, Chúa 

Giêsu vẫn tiếp tục bị ma quỷ cám dỗ trong suốt cuộc 

đời. Cơn dỗ khi đến từ những người tin theo Chúa, 

muốn tôn Chúa làm vua để được ăn no nê bánh vật 

chất, khi thì đến từ những người chống đối đòi xin 

phép lạ từ trời xuống. Có lúc ma quỷ mượng chính 

những người thân tín như Phêrô để ngăn cản Chúa 

Giêsu thực hành ý Chúa Cha. Có lúc ma quỷ dùng cái 

chết ghê sợ để uy hiếp tinh thần, mong Chúa Giêsu lùi 

bước để tìm ý riêng mình. Chúa Giêsu đã chiến thắng 

mọi cơn cám dỗ vì Người luôn tìm thánh ý Chúa Cha. 

Dù khi phải chiến đấu trong mồ hôi pha máu, Người 

vẫn nói: “Lạy Cha, xin đừng theo ý Con, xin vâng 

theo ý Cha mà thôi”. Ma quỷ vẫn đang tiếp tục tạo nên 

những cơn cám dỗ. Và nhiều khi chúng ta đã mắc bẫy 

ma quỷ. Ta mắc bẫy ma quỷ khi mải mê đuổi theo 

những nhu cầu tiêu thụ quá đáng. Ta rơi vào âm mưu 

ma quỷ khi ta muốn có tất cả và có tức khắc. Ta hoàn 

toàn nằm trong vòng tay ma quỷ khi ta dùng mọi 

phương tiện để thoả mãn những nhu cầu, bất chấp ý 

Thiên Chúa. Thay vì tuân phục ý Chúa, tôi luôn luôn 

bắt Chúa làm theo ý tôi. Thay vì vâng lời Chúa, tôi 

luôn luôn muốn sai bảo Chúa. 

Mùa Chay này, Chúa kêu gọi tôi trở về với Chúa. 

Muốn trở về với Chúa, tôi phải chiến đấu chống lại ma 

quỷ. Muốn đủ sức chống lại ma quỷ, tôi phải luyện tập 

bỏ ý riêng mình và tìm vâng phục ý Chúa. 

Hãy đặt ra cho mình một chương sống Mùa Chay 

bằng tăng cường hy sinh, cầu nguyện, ăn chay và làm 

việc bác ái. Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương 

xót đang chờ đón tôi trở về, và sẽ ban sức mạnh để tôi 

đủ sức chống lại mọi chước cám dỗ, nếu tôi biết sống 

trọn tình con thảo, tin cậy phó thác vào Người. 

Lạy Thiên Chúa là Cha của con, xin đón nhận tâm 

hồn khiêm nhường sám hối của con. 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 
1) Theo bạn, ngày nay ma quỷ còn hoạt động trong 

thế giới không? Nếu có, bạn cho một ví dụ. 

2) Bạn thường thua hay thắng cuộc khi gặp phải 

cám dỗ. Thua, tại sao? Thắng, nhờ đâu? 

3) Đâu là âm mưu của ma quỷ che dấu đàng sau 

những cơn cám dỗ? 

          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. 

Chúa Nhật I Mùa Chay A - 26/02/2023                       


