
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 

                                   

                                                           (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    

                                         

                                                    (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.             

                                   

                                                    (Feb 26, 2024)  

    Cần Gấp Thợ Nail 

Tiệm Nail lớn ở Maplewood, cách nhà thờ khoảng 5 

miles. Tiệm rất đông khách, giá cao full set 50 & up, 

chân 30 & up. Cần nhiều thợ biết làm bột hoặc CTN 

bao $6,000.00/tháng hơn chia. Tiệm không trừ tiền gì 

hết, chia thơn cộng bằng, giờ giấc thoải mái, không 

khí làm việc vui vẻ. 

Mọi chi tiết xin liên lạc: (314) 347-7479 

                                                       

                                                          (June 12, 2023) 
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Tin Mừng (Ga 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42) Khi ấy, Chúa Giêsu tới một 

thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là 

Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ 

trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. Một người đàn bà xứ 

Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi uống nước" (lúc 

ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: 

"Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ 

Samaria?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai 

là người đang nói với bà: 'Xin cho tôi uống nước', thì chắc bà sẽ xin Người, 

và Người sẽ cho bà nước hằng sống". Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài 

không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải 

chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi 

giếng này, và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và 

đoàn súc vật của người?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ 

còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì 

nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời 

đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn 

khát, và khỏi phải đến đây xách nước nữa". Và người đàn bà nói với Chúa 

Giêsu: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri... 

   Ý Lễ Trong Tuần  

Lh Mattheu Trần Đình Linh mới qua đời bên VN, Mai Phan; Lh Giuse 

Nguyễn Xuân Trường mới qua đời, gđ Tâm Dung- Cô Mạnh; Lh Phêrô Mai 

Ngọc Châu (2): gđ Minh Quý, Mai Phan; Lh Maira Mai Thị Chỉnh (5): Chị 

Phương, Trung Vũ, Tá Nhung, Minh Đoàn, Minh Trắng; Lh Phêrô Mai 

Ngọc Châu, lh Maria Mai Thị Chỉnh, lh Anna Đặng Thị Ngọ, Kim Anh-

Kim Loan; Lh Maria lễ giỗ, các lh mồ côi và các lh tiên nhân nội ngoại, 1 

ngưởi; Lh Antôn, Con và các cháu; Lh Phêrô Mai Ngọc Châu và Maria Mai 

Thị Chỉnh, 1 người; Lh Maria Nguyễn Thị Trâm, gđ; Lh Giuse và Maria, 

Hồng Âu; Lh Louis Nguyễn Công Cảnh, gđ chị Hà; Lh Gioan Baotixita, lh 

Anna và các lh, gđ Lập Sâm; Lh Lucia, Thư Dũng; Lh Bênadô và các lh, 1 

người; Lh Giuse, Maria, tạ ơn, thánh hóa gđ và cầu cho các lh, 1 người; Lh 

Đa minh và lh Anna lễ giỗ, gđ Minh Quý; Lh Giuse Nguyễn Tấn Hiếu, Mỹ 

Em-Phong Nguyễn; Lh Mattheu và các lh, Trắng Nguyễn; Lh Gioan 

Baotixita, C. Ngọ; Cầu cho gđ bình an và mạnh khỏe, gđ Hồ Gioan; Cầu 

cho các lh, xin cho con bình an trong năm mới, Thuy Le; Cầu cho các đẳng 

lh và các lh thai nhi, 1 người; Cầu cho gđ được bình an, Hồng Âu; Cầu cho 

các lh, Hồng Âu; Xin cho con gái có việc làm ổn định, lập gia đình theo 

thánh ý Chúa và xin cho các cháu khỏe mạnh, Lý Nguyễn; Xin như ý, 1 

người; Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse, Anna Tâm; Tạ ơn Chúa, Huệ; 

Tạ ơn Chúa, Mẹ xin ơn bình an cho gđ, con cháu. Xin Chúa chúc lành Đoàn 

TNTT sinh nhật lần thứ 27, gđ Trương Bửu; Tạ ơn Chúa, Cha Diệp và 

Thánh Martin, 1 người; Tạ ơn Chúa đã ban cho chồng con được khỏi bệnh 

và phục hồi sức khỏe, Lý Nguyễn. 

Thừa Tác Viên Lời Chúa   

Chúa Nhật IV Mùa Chay: 19/3/2023: Ngô Minh Hà - Bảo Long 
 

         

                 DEN VO SALES - ASSOCIATE 

 

Phone (314) 757-6910 

Fax (314) 624-0351 

Địa chỉ: 

12400 Olive Blvd, Suite 320. 

 Creve Coeur, MO 63141 

Email: Denskivo@gmail.com  

         

 (March 5, 2024)                                                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiffany (Thuy) Duong-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 –bookkeepingattax@gmail.com 

* Chuyên gia giải quyết các vấn đề về thuế khi quý vị 

nhận được thư Sở Khai Thuế mà không biết phải làm 

sao?  

* Đăng ký Bảo hiểm: Sức khỏe / Medicare / Nhân thọ 

                                           

                                                         (Sep 5, 2023)  

tel:314-441-1955
mailto:info@atiffanytax.com
mailto:bookkeepingattax@gmail.com


Giáo Lý Chúa Nhật:               

99. Câu "Ðức Maria trọn đời đồng trinh" có ý 

nghĩa gì? 

"Ðức Maria trọn đời đồng trinh" có nghĩa là Mẹ 

"vẫn còn đồng trinh khi thụ thai Con mình, đồng trinh 

khi sinh Con, đồng trinh khi bồng ẵm Người, đồng 

trinh khi cho Người bú mớm, là người mẹ đồng trinh, 

vĩnh viễn đồng trinh" (thánh Augustinô). Khi các Phúc 

Âm nói về "anh chị em của Chúa Giêsu," thì đó là 

những người bà con họ hàng gần của Chúa Giêsu, theo 

như cách nói thông thường trong Thánh Kinh. 

100. Bằng cách nào tình mẫu tử thiêng liêng của 

Ðức Maria mang tính phổ quát?  

Ðức Maria chỉ có một người Con duy nhất, là Chúa 

Giêsu, nhưng trong Người, tình mẫu tử thiêng liêng 

của Mẹ nới rộng cho hết mọi người đã được Chúa 

Giêsu cứu độ. Vâng phục bên cạnh Ađam mới là Ðức 

Giêsu Kitô, Ðức Trinh Nữ là bà Evà mới, bà mẹ đích 

thực của chúng sinh. Với tình yêu từ mẫu, Mẹ cộng tác 

vào việc sinh hạ và nuôi dưỡng họ trong trật tự ân 

sủng. Vừa là Trinh Nữ vừa là Mẹ, Ðức Maria là hình 

ảnh của Hội thánh, là sự thể hiện toàn hảo nhất của 

Hội thánh. 
 

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 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. 
 

Chén Gạo Tình Thương: Mùa Chay là thời gian đặc 

biệt sống tâm tình ăn chay, cầu nguyện và làm việc 

lành phúc đức. Giáo xứ kêu gọi mỗi gia đình lấy hộp 

giấy có tên “Chén Gạo Tình Thương” về nhà để mỗi 

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

Mùa Chay các hộp giấy được thu lại và sẽ được 

chuyển về địa phận để chia sẻ cho những anh chị em 

kém may mắn.  

* Các em học sinh theo học các lớp Việt Ngữ, TNTT 

và Giáo Lý cũng sẽ nhận được một chén giạo tình 

thương. Kính mong quý phụ huynh nhắc nhở, cộng tác 

và tập cho các em có thói quen tốt biết quảng đại chia 

sẻ cho người khác.  
 

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-

3:30pm. Sau đó sẽ có nghi thức hòa giải. Thứ hai và 

thứ ba 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).  
 

Lớp Dự Bị Hôn Nhân: Lớp giáo lý Dự Bị Hôn Nhân 

được dự tính bắt đầu vào tuần đầu của tháng Sáu. Xin 

ghi danh ngay bây giờ để có đủ thời gian chuẩn bị cho 

lớp. (Đơn đang ở kệ phía dưới nhà thờ) 
 

Chương Trình Ghi Danh Giáo Lý, Việt Ngữ và 

Thiếu Nhi Thánh Thể Niên Khóa 2023-2024:  

 Các đơn ghi danh cho các em học Giáo Lý, Việt Ngữ 

và Thiếu nhi Thánh Thể cho năm học mới đã được để 

ở kệ dưới cuối nhà thờ. Xin quý phụ huynh đem về 

điền và nộp lại cho giáo xứ. Lịch thu đơn từ ngày 

9/4/2023 đến ngày 7/5/2023. Giáo xứ sẽ nhận đơn đã 

điền đầy đủ và lệ phí (giáo xứ sẽ không nhận đơn nếu 

không điền đầy đủ hoặc nộp đơn mà không có lệ phí).  
 

Thông Báo của Lớp Giáo Lý Dự Tòng: Năm nay 

chúng ta có 5 anh chị em đang theo học Lớp Dự Tòng 

và sẽ được lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm trong 

thánh lễ Vọng Phục Sinh năm nay. Các anh chị em đó 

là: Từ Tấn Hoài, Đoàn Nguyên Khải, Lê Thị Anh Thư, 

Lê Thị Thanh Trà và Văn Công Ngân. Xin Quý Ông 

Bà và Anh Chị Em tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho các 

anh chị được đón nhận nhiều ơn Chúa qua việc học hỏi 

giáo huấn của Chúa Giêsu và của Giáo Hội.   
 

Chúc Mừng: Giáo Xứ chúc mừng Đoàn TNTT Chúa 

Thăng Thiên nhân ngày mừng kỷ niệm 27 năm thành 

lập Đoàn. Xin Chúa chúc lành cho các em  luôn biết 

noi theo Gương Anh Cả là Chúa GiêSu.  

 

Quyên Tiền Lần 2:  
Chúa Nhật tuần tới ngày 19/3/2023 chúng ta có quyên 

tiền lần 2 để giúp cho công việc từ thiện của công giáo. 

Xin Quý Vị chuẩn bị.  
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Quỹ Thu Chúa Nhật: 5/03/2023 

 

Chúa Nhật    $      3,883.00 

 

Phát Triển Giáo Xứ                      $      1,080.00   

Lệ Phí Bí Tích                               $           10.00 

Nến Đức Mẹ                            $           22.00 
   

Suy Niệm:          

         NHỊP CẦU THIÊNG LIÊNG 

Từ khi cầu Mỹ Thuận được đưa vào sử dụng, con 

đường về miền Tây như ngắn lại, đôi bờ sông Tiền gần gũi 

nhau hơn. Đời sống thần linh và đời sống phàm trần cũng như 

hai bờ sông cách xa vời vợi. Cần có những nhịp cầu nối liền 

dòng sông thiêng liêng giúp con người đi về gặp gỡ Thiên 

chúa. Hôm nay, khi mở đầu câu chuyện với người phụ nữ 

Samaria, Đức Giêsu đã bắc những nhịp cầu nối liền dòng sông 

ngăn cách. Thái độ gần gũi của Người là nhịp cầu xoá đi biên 

giới ngăn cách chủng tộc, tôn giáo. Lời Người chính là nhịp 

cầu dẫn vào đời sống thần linh. 

Đức Giêsu gặp người phụ nữ bên bờ giếng nước. Người 

phụ nữ nhìn Đức Giêsu bằng ánh mắt khinh miệt. Dưới mắt 

chị, đó chỉ là một gã Do Thái bẩn thỉu. Còn tệ hơn thế, anh 

chàng Do Thái này nghèo mạt rệp, đang đói khát, mệt mỏi rã 

rời, chỉ chờ chực xin ăn, xin uống. Chị hợm mình, vì chị có tất 

cả. Chị có giếng nước của tổ tiên. Đối với người Sêmít, có 

nước là có tất cả. Ở giữa vùng sa mạc mênh mông, nơi nào có 

nước, nơi ấy có sự sống. Vì nhờ có nước, cây cỏ mọc lên xanh 

tươi, gia súc có lương thực, con người mới sống được. Ai 

chiếm được nguồn nước, người ấy lập tức trở nên giàu có. 

Người phụ nữ có giếng nước, có cả bình múc nước. Chị còn 

có gia đình. Chị còn có đền thờ vững chắc xây dựng trên núi 

Garidim, trách nào chị chẳng hợm mình. Nhưng Đức Giêsu đã 

phá tan sự an thân giả tạo của chị. Người cho chị thấy giếng 

nước của chị chỉ là phù du, vì giếng nước ấy không cho nước 

hằng sống. Người cho chị thấy hạnh phúc gia đình mà chị 

đang có chỉ là hư ảo, vì hạnh phúc ấy xây dựng trên chỉ một 

mối duyên hờ. Người cho chị thấy niềm tin của chị vào đền 

thờ chỉ là ngụy tín, vì đền thờ chỉ là gạch đá vô hồn, không có 

Chúa ngự bên trong. 

Trong phút chốc, chị trở nên thật nghèo nàn. Trước kia 

chị tưởng mình có tất cả. Nay chị thấy mình trắng tay. Trước 

kia chị tưởng mình giàu có. Nay chị nhận thức rõ mình thật 

nghèo nàn. Bóc đi tất cả những lớp vỏ phù du bọt bèo, chị 

thấy mình trơ trụi, khốn cùng. Nhưng từ đáy vực khốn cùng 

ấy một niềm tin nhen nhúm, một mạch suối trào dâng. Chị 

chợt tỉnh ngộ. Những thứ mà trước kia chị tưởng là thành lũy 

che chở cuộc đời, hoá ra chỉ là những tảng đá ngăn chặn 

nguồn suối. Tháo gỡ đá đi rồi, mạch suối dào dạt trào tuôn. 

Những thứ mà trước kia chị tưởng là nơi nương tựa êm ấm, 

hoá ra chỉ là tổ kén giam kín đời sâu. Trút bỏ được lớp vỏ xù 

xì cũ kỹ, sâu nay hoá bướm đẹp lộng lẫy, tự do bay tung tăng 

khắp chốn. Thì ra, của cải, dục vọng, tôn giáo vụ hình thức là 

những tấm màn che mắt, không cho chị nhận ra Đấng Cứu 

Thế. Ta hãy trở lại phút đầu tiên, khi Đức Giêsu ngỏ lời xin 

nước. Lúc đó, bị các tấm màn che mắt, chị chỉ thấy một anh 

chàng Do Thái xấu xa, đói rách: "Ông là Do Thái mà lại xin 

nước tôi ư? ". Nhưng Lời Chúa như lưỡi gươm sắc bén, phá 

tan màn mây mù che mắt chị. Nhát gươm thứ nhất vung lên, 

một mảnh vảy mắt rơi xuống. Chị nhìn ra người đối diện "cao 

cả hơn tổ phụ Giacóp". Nhát gươm thứ hai vung lên, một 
mảnh vảy nữa rơi xuống. Chị nhận ra Người là "một tiên tri". 

Một nhát nữa vung lên, mảnh vảy cuối cùng rơi xuống. Chị 

nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Và chị tin vào Người. 

Niềm tin trào dâng. Hạnh phúc trào dâng. Chị quên cả múc 

nước, quên cả bình, chạy về làng báo tin vui. Chị để quên 

chiếc bình, vì chiếc bình từ nay trở nên vô dụng. Cùng với 

chiếc bình, chị bỏ lại cả giếng nước, cả người chồng hờ, cả 

ngôi đền thờ trống rỗng. Lời Chúa như lưỡi gươm sắc bén chẻ 

đôi đời chị. Mảnh đời cũ để lại bên giếng, kho tàng của trần 

gian. Mảnh đời mới ngụp lặn trong dòng suối đức tin, kho 

tàng thiên quốc. Lời Chúa là ngọn đèn soi đường. Nên chị 

bước đi những bước lẹ làng, vững chắc hướng về sự sống mới. 

Lời Chúa là chiếc cầu đưa chị vào đời sống thần linh. Chị bỏ 

lại bên này cầu chiếc bình múc nước, vì bên kia cầu chị đã có 

mạch nước trường sinh. Chị bỏ lại bên này cầu mối duyên hờ, 

vì bên kia cầu chị đã găp được tình yêu đích thực. Chị bỏ lại 

bên này cầu ngôi đền thờ trống rỗng, vì bên kia cầu chị gặp 

được Đấng chị phải tôn thờ trong tinh thần và chân lý. Chị 

như cánh đại bàng bay bổng trên trời cao với những đường 

bay rất đẹp. Về đại bàng, Cha Anthony de Mello kể một câu 

chuyện rất sâu sắc. Một người nông dân vào rừng, lượm được 

một trứng đại bàng. Anh đem về cho ấp chung với trứng gà. Ít 

lâu sau đại bàng nở ra cùng lũ gà con. Nó cứ tưởng mình là 

gà. Suốt ngày theo gà mẹ bới đất mổ sâu. Nó cứ sống kiếp gà 

như thế cho đến lúc già. Một hôm nó thấy trên trời xanh một 

con chim lớn khủng khiếp, cánh giang rộng như che kín cả 

bầu trời. Con chim bay thật cao và có những đường lượn thật 

là đẹp đẽ. Đại bàng ta kinh khiếp hỏi bác gà trống: "con gì mà 

khủng khiếp quá nhỉ". "Đó là đại bàng. Đại bàng thuộc về trời 

cao. Chúng ta thuộc về đất thấp. Chúng ta chỉ là gà". Đại bàng 

cứ sống kiếp gà như thế cho đến chết. Người phụ nữ là cánh 

đại bàng. Chị đã trút bỏ mọi gánh nặng kéo trì đôi cánh, nên 

chị bay vút lên cao. Còn ta vẫn chỉ là loài gà. Ta vẫn còn bên 

này cầu. Những gì người phụ nữ bỏ lại, ta ôm lấy mang về. Ta 

vẫn còn ôm ấp những giấc mơ trần tục. Của cải, dục vọng vẫn 

là những tảng đá ngăn chặn dòng nước đức tin. Những ngụy 

tín, những ảo tưởng, những thứ đạo đức hình thức, giả hiệu 

vẫn còn che chắn không cho ta nhận biết chính mình. Và vì 

thế ta không bao giờ gặp được Chúa. Xin lời Chúa như lưỡi 

gươm tách bạch trắng đen, để ta dứt lìa tội lỗi, thoát khỏi thói 

an tâm giả tạo, thói đạo đức hình thức. Xin lời Chúa tháo đi 

những tảng đá trì trệ, để dòng suối tin yêu khai thông, để nước 

mắt sám hối tuôn trào rửa sạch hồn ta. Và để tình yêu bừng nở 

đem cho ta hạnh phúc chân thật. 

GỢI Ý CHIA SẺ 
1) Đức Giêsu đã thành công trong việc đưa người phụ 

nữ Samaria về nhận biết chân lý. Ta có thể học hỏi được gì ở 

nơi Người để thành công trong việc truyền giáo? 

2) Đang thoả mãn với vật chất, người phụ nữ Samaria 

chợt thấy thiếu thốn về mặt tâm linh. Đây là một cuộc hoán 

cải quan trọng, là một ơn Chúa ban. Bạn đã bao giờ được ơn 

sám hối để thấy khao khát đời sống tâm linh chưa? 

3) Đã bao giờ bạn cảm thấy Đức Giêsu là nguồn suối trong 

lành, là nguồn mạch hạnh phúc của bạn? 

          ĐTGM. Ngô Quang Kiệt  
 **************************************** 

Ý Cầu Nguyện Tháng 3/2023: THÁNG BA 

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng: Chúng ta hãy cầu 

nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của 

Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi 

đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ. 
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