
 Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ 
Chủ tịch:  

Ông Phêrô Hoàng Công Quốc Huy - 860. 978.6148 

Phó chủ tịch: 

Bà Anna Trịnh Thảo Hương - 860.626.5729 

Bà Matta Lê Ánh Đôn- 860.997.0506 
Ông Đominico Nguyễn Quốc Tuấn - 860.838.1726 

Thư ký:  

Bà Maria Phạm Thị Diễm - 860.869.9354 

 CÁC HỘI ĐOÀN 
Hội Mân Côi:  

Bà Anna Trịnh Thảo Hương 

: 860.626.5729 

Nhóm Cao Niên:  

Ông Giuse Vũ Tấn 

 :860.995.4977 

Ca Đoàn Thánh Linh:  

Ông Phêrô Nguyễn Văn Nội  

:860.796.7086 

Ca Đoàn Thánh Thể:  

Anh Giuse Nguyễn Quốc Tiến  

:860.882.7764 

Ca Đoàn Thiếu Nhi:  

Chi Trần Thường Tiffany 

tiffytran22@gmail.com 

Gia Đình Thánh Gia:  

Ông Phaolo Đỗ Đình Thoại  

:860.205.4381 

Ban Tài Chánh:  

Bà Theresa Trần Lê Minh Trúc 

 :860.335.5834 

Ban Giúp Lễ:  

Ông Đominico Nguyễn Quốc Tuấn 

: 860.838.1726 

Thiếu Nhi Thánh Thể:  

Anh Giuse Hoàng C. Toàn Phong 

: 860.218.0113 

Ban Đọc Sách:  

Ông Phaolo Phạm Xuân Độ 

: 860.324.0880 

Thừa Tác Viên  

và phòng thánh:  

Anh Giuse Hoàng Liêm  

:860.816.9381 

D9o5c kinh 

 SINH HOẠT : Giáo Lý – Việt Ngữ – Thiếu Nhi 
Vào các ngày Chúa Nhật 

Việt Ngữ: 10:30 – 11:30             Giáo Lý: 11:35 – 12:35 

Ăn Trưa: 12:40 – 1:00                Thiếu Nhi: 1:00 – 2:15 
 

 

 

 

 
                                                   Ngày 19 tháng 01 năm 2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Linh Mục Chánh Xứ: Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấn 

LIÊN HỆ 
Văn phòng Giáo Xứ 

471 South Quaker Lane 

West Hartord, CT 06110 

- Giờ làm việc 

Từ 10:00 AM đến 2:00 PM (Thứ Hai – Thứ Sáu)  

Văn phòng: Cha chánh xứ 
: 860.830.8288 -860.521.8296 

E : vanphong@anredunglac.net 

W: saintandrewdunglac.org 

chatuan@anredunglac.net 

SINH HOẠT MỤC VỤ 
A. Giờ lễ 

Ngày Thường:  

Lúc 6:00 PM 

Thứ ba &Thứ năm 

 -Chúa Nhật:  

Lễ 1: 8:30 AM  

Lễ 2: 2:30 PM 

B. Mục Vụ Bí Tích 

· Rửa Tội: Chúa Nhật (Trước hoặc Sau Thánh Lễ) 

· Giải Tội: Chúa Nhật cuối tháng lúc 1:00 đến 2:00 giờ 

và theo lịch hẹn (nếu cần). 

· Hôn Phối: Liên lạc với văn phòng trước SÁU 

THÁNG để được hướng dẫn thủ tục. 

· Xức dầu Bệnh nhân: Liên lạc trực tiếp văn phòng 

hoặc cha chánh xứ 

· Thăm Bệnh nhân và trao Mình Thánh Chúa: Liên 

lạc với văn phòng. 

· Chứng nhận các giấy tờ: liên hệ văn phòng.  
 

mailto:tiffytran22@gmail.com


 

  

Lịch Phụng Vụ 

Chúa Nhật 19/01/2020 
CHÚA II THƯỜNG NIÊN 

 Thứ Hai: 20/01/2020. Tuần II Thường Niên.  

 Thứ Ba: 21/01/2020. Tuần II Thường Niên. Thánh Anê, Trinh 

nữ, Tử đạo, lễ nhớ. Thánh Lễ: 6:00 PM  

 Thứ Tư: 22/01/2020. Tuần II Thường Niên. Ngày cầu nguyện 

Bảo Vệ Sự sống. 

 Thứ Năm: 23/01/2020. Tuần II Thường Niên.Thánh Lễ lúc 

6:00 PM.  

 Thứ Sáu: 24/01/2020. Tuần II Thường Niên. Thánh 

Phanxicô  de Sales, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 

Thánh Lễ Giao Thừa – Tạ ơn năm cũ : 6:00 PM – Hội Chợ 

Tết 7:00 PM Tại Hội trường 

 Thứ Bảy: 25/01/2020. Tuần II Thường Niên. Lễ Thánh 

Phaolô Tông đồ trở lại, lễ kính.  TẾT NGUYÊN ĐÁN - 

CANH TÝ - Ngày Mồng Một Tết. Cầu bình an cho năm 

mới. THÁNH LỄ LÚC 9:00 AM 

 
--------------------------------------------------------------------------  

 Ý Lễ Trong Tuần  
 

- Xin Tạ ơn - Xin Bình An – Xin đi xa bình an. 

Xin cầu nguyện cho linh hồn: 

-Anna Ngô Thị Thanh Huyền (mới qua đời ở VN) 

-Phê-rô Nguyễn Tử Phong 

- Augustino Nguyễn Đức Kỷ 

 -Rosa Maria Trần Thị Là 

- Maria Trịnh Thị Lụa 

- Phêrô Lê Văn Thừa 

-Maria Lê Thị Bé 

- Phêrô Lê Văn Bích 

-Maria Nguyễn Thị Hằng 

-Maria Lê Thị Biết  

-Giuse Lê Văn Chiến 

-Maria Nguyễn Thị Lạ 

-Matthew Nguyễn Xuân Dương 

-Matthew Nguyễn Cao Huynh 

-Matthew Nguyễn Xuân Thảo 

-Phaolô Hoàng Công Trứ  

- Tiên nhân nội ngoại 

-Các linh hồn 

 

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 
-------------------------------------------------------- 

Báo cáo Tài chánh Tiền đóng góp 
Thánh Lễ Chúa nhật ngày 12 tháng 01 năm 2019 

Sẽ thông báo vào tuần tới 

Tổng cộng:  

Xin Chân thành cám ơn Quý Ông, Bà, và Anh, Chị, Em 

đã quảng đại đóng góp để cùng nhau xây dựng Cộng Đoàn 

Giáo Xứ. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn 

phúc xuống trên Quý vị và Gia đình. Khi ủng hộ, Xin vui 

lòng viết chi phiếu cho Giáo xứ là:   

Saint Andrew Dũng Lạc. 

 
------------------------------------------------------- 

Lớp luyện thi Quốc Tịch Mỹ cho những ai chưa có 

Quốc Tịch. (tư vấn – điền đơn, luyện thi…) 

Giáo xứ sẽ mở lớp luyện thi quốc tịch  

Xin đăng ký với văn phòng để sắp xếp lịch học. 

dành cho mọi người, mọi lứa tuổi: 860.830.8288. 

(hoàn toàn miễn phí)  

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ 
---------------------------------------------------- 

Ca Đoàn Thiếu Nhi Tập hát Sau Lễ 2:30 PM Chúa 

Nhật bắt đầu vào tháng 1, 2020 

Xin quý gia đình khuyến khích các em vào Ca Đoàn 

Thiếu Nhi để giúp các em có tinh thần chung trong giáo 

xứ. Xin liên hệ chị Trần Thường Tiffany: 

tiffytran22@gmial.com 
--------------------------------------------------------- 

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN 

CANH TÝ 2020 

 Đêm Giao Thừa. Thứ Sáu ngày 24 tháng 1 năm 

2020: Thánh Lễ Tạ ơn cuối năm 6:00 PM  

7:00 Hội Chợ Tết XUÂN QUÊ HƯƠNG 

 Mùng 1 Tết. Thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2020:  

Thánh Lễ Cầu Bình An cho năm mới 9:00 AM 

7:00 PM: Dạ Vũ XUÂN YÊU THƯƠNG  

(có bán vé) 

 Mùng 2 Tết. Chúa Nhật ngày 26 tháng 1 năm 2020: 

Thánh Lễ cầu cho Ông Bà Tổ Tiên và cầu cho công 

ăn việc làm - lúc 8:30AM và 2:30PM (Nghi thức 

kính nhớ tổ tiên trước Thánh Lễ 2:30PM) 

------------------------------------------------------------ 
TÌM HIỂU GIÁO LÝ CÔNG GIÁO 

Thế nào là một người Công giáo giữ đạo? 

Một số hướng dẫn sống đạo dựa theo bản chỉ dẫn của 

Đức Cha George Wiesner của Giáo phận Prince George, 

tỉnh British Columbia, Canada. 

* Về các bí tích, một người Công giáo sống đạo phải có 

một đời sống bí tích sống động: Đi lễ ít nhất mỗi tuần một 

lần và sống hiệp thông với Giáo hội và các giáo huấn của 

Hội thánh. Phải siêng năng chạy đến Bí tích Hoà giải chẳng 

hạn một tháng một lần và mỗi khi phạm tội trọng, phải đến 

Toà Cáo giải càng sớm càng tốt. 

* Ngoài việc cầu nguyện chung, người Công giáo sống đạo 

cần phải cầu nguyện riêng bằng cách mỗi ngày dành một ít 

thời gian yên tĩnh để tâm sự với Chúa. Nếu có gia đình, 

mỗi ngày mọi người phải cầu nguyện chung với nhau và cố 

gắng không bao giờ để bất kỳ công việc gì cản trở điều này. 

* Đời sống hiệp thông với Thiên Chúa trong sự cầu nguyện 

và các bí tích thúc giục người Công giáo phải loan truyền 

Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu ra ngoài thế giới bằng 

cách sống yêu thương và phục vụ. Vì thế, người Công giáo 

sống đạo cũng phải dành thời giờ, sức lực và các phương 

tiện tài chánh để cổ võ và thực thi công bằng xã hội. Họ 

cũng phải tích cực giúp đỡ Giáo xứ tiếp tục thực hiện sứ 

mạng công bố Tin Mừng một cách hiệu quả. 

* Người Công giáo sống đạo không ủng hộ phá thai, hôn 

nhân đồng tính, trợ tử, án tử hình, chiến tranh phi nhân. 

Ngoài ra, người Công giáo sống đạo phải tận tình giúp đỡ 

người nghèo khổ, bất hạnh, bị đàn áp, bị đối xử bất công, bị 

chà đạp tự do và nhân phẩm. 
Tóm lại, khi chúng ta thật sự sống trong mối quan hệ thiết 

thân với Thiên Chúa, chúng ta sẽ đi ra khỏi cái nhìn tối 

thiểu về việc giữ đạo. Bởi vì lúc đó, tình yêu mãnh liệt của 

chúng ta đối với Chúa đòi buộc chúng ta phải thực hiện bất 

kỳ những gì Ngài mong muốn nơi chúng ta, vượt xa bất kỳ 

bản chỉ dẫn đầy đủ nhất mà chúng ta có thể nghĩ đến. 

Lm.Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R. 

mailto:tiffytran22@gmial.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Children’s liturgy 
Second Sunday 

in Ordinary time  

-Year A 

 

 

 

 

 

 

Today we hear how something special happened to Jesus after his 

baptism. The Holy Spirit came down and rested on him. We are 

going to think about the Holy Spirit and how it can help us to do 

what is right. 

John tells us how he saw the Holy Spirit come like a dove to rest 

on Jesus. Because of this John believed that Jesus was the Son of 

God.  

A dove is one way that the Holy Spirit shows itself, but most of 

the time the Spirit is invisible. We cannot see it.  

One way to think about the Holy Spirit is the wind. You cannot 

see the wind, but you can see the branches of the tree moving when 

the wind blows. Or you can see a windmill spinning round (you 

could demonstrate this!). Can you think of any other examples of 

when you can see the wind? 

The wind can be very strong. The wind can also be very helpful 

(eg show a picture of a sailing boat or a wind turbine).  

Like the wind, the Holy Spirit is very strong and helps us. We 

receive the Holy Spirit when we are baptised and the Spirit stays 

with us all through our lives, helping us to do things that are difficult.  

Jesus asks us to love other people, to care for people who are sick 

and to bring good news to people who are poor. This is not always 

easy, especially when people are in different countries to us. But 

when we do these things, other people can see the Holy Spirit 

working through us, just as we can see the wind in the trees.  

The Holy Spirit can help us to take care of the world that God has 

given to us. Can you think of ways that we can do that? 

The Holy Spirit can help us to be kind and generous and brave and 

to work together with others to make the world a better place for all 

people. Can you think of ways that we can do this? 

What could you do this week so that other people can see the 

Holy Spirit working through you? 

--------------------------------------------------------- 

Cầu nguyện:  
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến đầy lòng chúng con 

và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, giúp 

chúng con nhận biết và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, 

sai chúng con đi rao giảng và làm chứng về Đức Giêsu Kitô là 

Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen. 

------------------------------------------------------------ 

HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH  

Từ ngày 20 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2020 – Xin lấy chi 

tiết ở cuối nhà thờ và đăng ký sớm.  

LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT 19/01/2020 

 

Bài Ðọc I: Is 49, 3. 5-6 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa đã phán cùng tôi: "Hỡi Israel, ngươi là 

tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi". 

Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện 

tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi 

tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và 

quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng 

trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh 

của tôi. Người đã phán: "Làm tôi tớ Ta chẳng 

có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn 

đưa các người Israel sống sót trở về; này đây 

Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn 

cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu". 

Bài Ðọc II: 1 Cr 1, 1-3 

Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông 

đồ gửi tín hữu Côrintô. 

Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm 

Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh 

em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở 

Côrintô, những người được thánh hoá trong 

Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm 

một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu 

cầu thánh danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và 

bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của 

Chúa Giêsu Kitô. 

Phúc Âm: Ga 1, 29-34 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 

Gioan. 

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về 

phía mình liền nói: "Ðây Chiên Thiên Chúa, 

đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về 

Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có 

trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi 

đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ 

mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa 

trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: 

"Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ 

trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, 

tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi 

làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: "Ngươi 

thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó 

chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh 

Thần". Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính 

Ngài là Con Thiên Chúa". 

 


