
Liên Hệ 
Văn phòng Giáo Xứ 

471 Quaker Lane South  

West Hartford, CT 06110 

(Bên cạnh nhà thờ - Phòng số 10) 

Văn phòng làm việc 

Thứ Hai - Thứ Ba - Thứ Năm. 

Từ 10:00 giờ sáng đến 2:00 giờ chiều. 

Số điện thoại văn phòng:  860.371.4672 

Email văn phòng: vanphong@anredunglac.net  

Email cha chánh xứ: chatuan@anredunglac.net  

Website: anredunglac.net  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG GIÁO PHẬN HARTFORD 
GIÁO XỨ THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC 

Tại nhà thờ: Saint Mark the Evangelist Church 
467 Quaker Lane South - West Hartford, CT 06110 

 

Hiệp Thông 
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM C 

Ngày 20 tháng 1, năm 2019 
Linh mục chánh xứ Phêrô Anre Mai Đình Anh Tuấn 

Sinh Hoạt Mục Vụ 
A. Giờ lễ cộng đoàn 

· Ngày Thường:  

· Chiều thứ ba – thứ năm lúc 6:00 PM 

· Chúa Nhật: 2:30 PM 

B. Mục Vụ Bí Tích 

· Rửa Tội: Chúa Nhật Đầu tháng (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 đặc trách. 

· Thăm Bệnh nhân và trao Mình Thánh Chúa: Liên 

lạc với văn phòng. 

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

 

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ MỞ RỘNG 
Thư ký 

Hội Mân Côi: Hội Trưởng 

Hội Mân Côi: Hội Phó 

Nhóm Cao Niên: Đại diện 

Ban Giáo Dục: Cha Chánh Xứ 

Ca Đoàn Thánh Linh: Đoàn Trưởng 

Ca Đoàn Thánh Linh: Đại Diện I 

Ca Đoàn Thánh Linh: Đại Diện II 

Gia Đình Thánh Gia: Hội Trưởng 

Gia Đình Thánh Gia: Hội Phó 

Thiếu Nhi Thánh Thể: Đoàn Trưởng 

Thiếu Nhi Thánh Thể: Đoàn Phó 

Ca Đoàn Thiếu Nhi: Ca Trưởng 

Ban Giúp Lễ: Trưởng Ban 

Thừa Tác Viên: Trưởng Ban 

Ban Ẩm Thực: Trưởng Ban 

Ban Tài Chánh: Thành Viên 

Ban Tài Chánh: Thành Viên 

Ban Tài Chánh: Thành Viên 

Ban Tài Chánh: Thành Viên 

Ban Tài Chánh: Thành Viên 

Ban Tài Chánh: Thành Viên 

Ban Tài Chánh: Thành Viên 

Phê-rô Hoàng Công Quốc Huy 

Anna Trịnh Thảo Hương 

Maria Phạm Thị Mai 

Giuse Vũ Tấn 

Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấn 

Phê-rô Nguyễn Văn Nội 

Martha Lê Thị Ánh Đôn 

Gioan-Kim Nguyễn Mạnh Quát 

Phao-lô Đỗ Đình Thoại 

Giuse Nguyễn Thanh Quang 

Giuse Hoàng Công Toàn Phong 

Giuse Hoàng Công Đăng Khoa 

Trần Thường Tiffany 

Phê-rô Nguyễn Quốc Tuấn 

Giuse Hoàng Liêm 

Margarita Long Mỹ Hạnh 

Maria Trần Lê Thị Minh Trúc 

Maria Phan Nhung 

Maria Trương Ngọc Mai Quỳnh 

Giuse Phạm Hoàng Huy 

Maria Vũ Tri Marie 

Maria Nguyễn Thị Yến 

Phê-rô Nguyễn Văn Nội 

860-978-6148 

860-626-5729 

860-652-5185 

860-995-4977 

860-371-4672 

860-796-7086 

860-997-0506 

860-726-8208 

860-205-4381 

860-970-4434 

860-218-0113 

860-830-5926 

N/A 

860-838-1726 

860-816-0741 

860-985-9529 

860-335-5834 

860-803-4720 

860-752-0891 

860-833-6851 

860-474-0480 

860-422-3668 

860-796-7086 
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Lịch Phụng Vụ 
 Chúa Nhật 20/1/2019 

       CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN 
 

TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT 

 Thứ Hai: 21/1/2019. Ngày trong tuần II 

Thường Niên. Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo, 

lễ nhớ.  

 Thứ Ba: 22/1/2019. Ngày trong tuần II Thường 

Niên. Thánh Vi-xen-tê, phó tế, Tử đạo. Thánh Mát-

thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus 

Alonso Leciniana) (U1745) và Thánh Phan-xi-cô 

Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), 

Linh mục (U1745), Tử đạo. 

THÁNH LỄ TỐI 6:00 

 Thứ Tư: 23/1/2019. Ngày trong tuần II Thường 

Niên 

 Thứ Năm: 24/1/2019. Ngày trong tuần II Thường 

Niên. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales), 

Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 

THÁNH LỄ TỐI 6:00 

 Thứ Sáu: 25/1/2019. Ngày trong tuần II 

Thường Niên. THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ 

TRỞ LẠI, lễ kính.  

 Thứ Bảy: 26/1/2019. Ngày trong tuần II 

Thường Niên. Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-

tô, Giám mục, lễ nhớ. 
 

 Đón nhận bí tích Thánh Thể mỗi ngày là món 

quà cao quý nhất mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi 

người chúng ta lãnh nhận, vì thế, kính mong Quý 

Ông Bà Anh Chị em hy sinh, sắp xếp thời gian đến 

tham dự Thánh Lễ các ngày trong tuần để cầu 

nguyện cho Gia Đình và Cộng Đoàn. 
 

THÁNH LỄ TẾT KỶ HỢI 
Vào lúc 7 giờ tối (3 ngày Tết) 

 Thứ Ba ngày 5 tháng 2 năm 2019 (Mùng 1 tết) 

Lễ Cầu Bình An cho năm mới. 

 Thứ Tư ngày 6 tháng 2 năm 2019 (Mùng 2 tết) 

Lễ Kình nhớ tổ tiên. 

 Thứ Năm ngày 7 tháng 2 năm 2019 (Mùng 3 tết) 

Lễ cầu cho công ăn việc làm. 
 

SINH HOẠT 
CỘNG ĐOÀN 

 

CA ĐOÀN THIẾU NHI: Xin quý Phụ Huynh có 

con em muốn tham gia Ca Đoàn Thiếu nhi vui lòng 

liên hệ Chị: Tiffany Trần. Email: 

tiffytran22@gmail.com 

Xin Chân thành cám ơn Chị Trưởng Ca đoàn 

Thiếu nhi (Thường - Nhu) - Quý Phụ huynh và 

các em trong ca đoàn thiếu nhi đã cố gắng hy sinh 

trong việc đạo đức này.       
       

January/February: 

Saturday, 1/26: Rehearsal 

Saturday, 2/2: Rehearsal  

Sunday, 2/3: Tet and Archdiocese Mass with Ca 

Đoàn Lớn 

February/March:  

Saturday, 2/16: Rehearsal 

Saturday, 3/2: Rehearsal 

Saturday, 3/9: Rehearsal 

Sunday, 3/10: Mass  

March/April:  

Saturday, 3/16: Rehearsal  

Saturday, 4/6: Rehearsal 

Saturday, 4/13: Rehearsal 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH  
XUÂN KỶ HỢI 2019 

Tại Hội Trường (Parish Center Hall) 

471 Quaker Lane South – West Hartford, CT 06110 

  

 Thứ Sáu: XUÂN QUÊ HƯƠNG/Ngày 1 tháng 

2 (nhằm ngày 27 âm lịch) 

 6:00: Múa lân khai mục – 

 Hội chợ Xuân – 

 Văn nghệ mừng xuân do Đoàn Thiếu Nhi 

Lê Bảo Tịnh trình diễn. 

 Thứ Bảy: XUÂN TUỔI TRẺ/Ngày 2 tháng 2 

(nhằm ngày 28 âm lịch) 

 10:00 : Hội chợ Xuân – Ẩm thực - Các trò 

chơi – Karaoke – Lotô … đến giờ chiều. 

 6:00: DẠ VŨ XUÂN (Bán vé) 

 6:30-7:10:  appetizers with finger food - 

cocktail hour (khai vị và thức uống) 

 7:15: Tiệc - Dạ Vũ với ban nhạc Vpop 

(Boston) 

 Chúa Nhật: XUÂN YÊU THƯƠNG/Ngày 3 

tháng 2 (nhằm ngày 29 âm lịch) 

 2:00: Nghi Thức Kính nhớ tổ tiên 

 2:30: Nghi Thức nhận xứ - Thánh Lễ 

 3:45: Tiệc mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của 

Giáo Xứ. 

 Múa lân – Thi Chúc tết - lì xì (cho thiếu nhi) 

 

Sinh hoạt  
Giáo Lý – Việt Ngữ – Thiếu Nhi 

 Việt Ngữ:  10:30 – 11:30 sáng 

 Giáo Lý:   11:35 – 12:35 chiều 

 Ăn Trưa:   12:40 – 01:00 chiều 

 Thiếu Nhi: 01:00 – 02:15 chiều 
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LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 20/1 
 

Bài đọc 1 - Is 62,1-5  

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.  
Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì 

lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành, 

tới ngày đức công chính xuất hiện tựa hừng 

đông, ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn 

đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức 

công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được 

ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ 

gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa 

đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong 

lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả 

Chúa ngươi cầm ở tay. Chẳng ai còn réo tên 

ngươi : “Đồ bị ruồng bỏ !” Xứ sở ngươi hết bị 

tiếng là “Phận bạc duyên đơn”. Nhưng ngươi 

được gọi : “Ái khanh lòng Ta hỡi !” Xứ sở ngươi 

nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng”. Vì ngươi sẽ 

được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn 

ước cùng xứ sở ngươi. Như tài trai sánh duyên 

cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi 

về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi 

cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. 

  

  

Bài đọc 2 - 1 Cr 12,4-11  

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh 

Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.  
Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau, 

nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục 

vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều 

hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một 

Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần 

Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích 

chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn 

khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần 

Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì 

được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng 

được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những 

đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm 

phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì 

được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn 

nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải 

thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy 

nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia 

cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Người. 

 

Cầu Nguyện: 
Lạy Mẹ Maria, khi đọc Phúc Âm, lúc nào chúng con 

cũng thấy Mẹ lên đường. 

Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu. Mẹ 

đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ. Mẹ tìm Con 

bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Đức Giêsu 

khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài 

đến tận Núi Sọ. 

Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi âm thầm hay rõ 

ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên 

Chúa. 

Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi 

bước đường của cuộc sống. 

Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa. Có những 

con đường đầy máu và nước mắt. 

Xin Mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, 

đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa dù phải 

chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. 

Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu để chúng 

con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm 

nay đến gặp gỡ Thiên Chúa. 

Tin Mừng - Ga 2,1-11  
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh 

Gioan.  
Hôm ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. 

Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giê-

su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy 

thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: 

“Họ hết rượu rồi”. Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, 

chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa 

đến”. Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người 

bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. 

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy 

theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được 

khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 

Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum 

đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: 

“Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. 

Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử 

nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu 

ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi 

tân lang lại và nói: “Ai cũng thết rượu ngon trước, 

và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. 

Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây 

giờ”. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-

na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. 

Các môn đệ đã tin vào Người. 
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Báo cáo Tài chánh 
Tiền đóng góp 

 
Chúa Nhật ngày 13 tháng 1 năm 2019: $ 2,373 

 

TÀI CHÁNH NĂM 2018 
Quỹ năm 2017 tồn lại:    $   77,673.40 

Đóng góp năm 2018:     $ 105,582.15 

Chi phí năm 2018:     $   77,090.53 

Còn lại hiện tại:     $ 106,165.02 

Mọi thắc mắc chi tiết xin vui lòng liên hệ bà Têrêsa Trần Lê Thị Minh Trúc phone: 860.335.5834 
 

LỜI TRI ÂN 
Giáo xứ xin chân thành cám ơn tất cả các gia đình, các thành viên và mọi thành phần dân Chúa 

đã tích cực đóng góp, chia sẻ tinh thần, vật chất để cùng nhau xây dựng giáo xứ mỗi ngày thêm tốt 

đẹp như lòng Chúa mong muốn và như ước nguyện của mỗi người. Nguyện Xin Thiên Chúa qua lời 

chuyển cầu của Thánh Andrew Dũng Lạc bổn mạng giáo xứ tiếp tục tuôn đổ muôn vàn ơn lành hồn 

xác xuống trên mỗi thành viên, gia đình và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ chúng ta. 
 

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)  

  

 

 

 

 
 Ý Lễ Trong Tuần  

Xin Tạ Ơn – Xin bình an cho gia đình - Như Ý 

 Xin cầu nguyện cho: 
- Maria Lê Thị Quế (mới qua đời) 

- Maria Lê Thị Kim Liên (lễ giỗ) 

- Giuse Trần Văn Thanh (lễ giỗ) 

- Phêrô Lê Văn Bích 

- Maria Nguyễn Thị Hằng 

- Maria Lê Thị Biết 

- Giuse Lê Văn Chiến 

- Phaolô Hoàng Công Trứ 

- Gioan Baotixita Lê Văn Thế 

- Maria Nguyễn Thị Hoa 

- Các linh hồn mồ côi 

- Các linh hồn tiên nhân 

- Các linh hồn 

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 
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26. Chúc bình an, một hành vi xã giao mà thôi ? 

           Khi vị chủ tế chúc : "Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em", cộng đoàn thưa : "Và 

ở cùng cha". 

            Và chủ tế nói thêm: "Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau". Bạn đừng nghĩ rằng 

việc chúc bình an ở đây cũng giống như việc thân hữu ngoài đời trao tặng cho nhau. Không, 

đây là một sự hòa giải. Thật vậy, trong Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nói rõ rằng trước khi 

thực hiện mọi hành vi phụng tự, cần phải làm hòa với anh chị em mình trước đã : "Nếu ngươi 

đang dâng của lể nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì 

ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở 

lại dâng của lễ " (Mt 5, 23-24). Do đó, trong phụng vụ Đông Phương, nghi thức chúc bình an 

vẫn còn được đặt trước kinh Tạ Ơn, cũng như tại Tây Phương trong thời gian đầu. Việc thực 

hành nghi thức chúc bình an đã biến mất từ nhiều thế kỷ nay. Sau Công Đồng Vaticanô II, 

nghi thức này lại được lồng vào trong thánh lễ. Một số người không thích cho lắm, vì họ nghĩ 

rằng : ngoài các cử chỉ, di động phiền toái, lại còn thiếu sự thân mật giữa các tín hữu đang 

tham dự thánh lễ. 

Thật ra, nghi thức chúc bình an trước tiên có một ý nghĩa thiêng liêng. Thánh lễ là nơi 

mà tất cả tín hữu khám phá và nhận ra mình là con cái của cùng một Cha, do đó tất cả là anh 

chị em với nhau. Nói lên điều đó không thôi thì chưa đủ, cần phải được thể hiện cụ thể. Cử 

chỉ chúc và trao bình an là một trong những dấu hiệu đẹp nhất, qua đó chúng ta biểu lộ rằng 

chúng ta là con cùng một Cha. 

Nhưng đôi khi việc chúc bình an đòi hỏi một sự cố gắng lớn, bởi vì cử chỉ này đòi hỏi mỗi 

người ra khỏi cái tôi chật hẹp của mình và coi người khác như là người mà ta phải tôn trọng 

và yêu thương. Trong một vài trường hợp, để chúc bình an một cách thật lòng, chúng ta cần 

phải tha thứ trong lòng trước đã, người mà chúng ta sắp đưa tay chúc bình an. Việc này không 

dễ dàng gì ! 

Việc chúc bình an được đặt trước phần rước lễ. Điều đó bình thường thôi, bởi vì làm 

sao chúng ta có thể đến gần Chúa Kitô và nói rằng chúng ta yêu mến Người, trong khi chúng 

ta từ chối hướng mặt về người anh chị em đang ở bên cạnh chúng ta ? "Kẻ nào không yêu 

mến anh chị em mà mình xem thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà mình không xem 

thấy được" (1 Gioan 4, 20). 

Như thế, chia sẻ với người bên cạnh một nắm tay, hôn bình an hoặc cúi đầu chúc bình 

an (tùy theo phong tục của mỗi dân tộc) không phải là cử chỉ xã giao, lịch sự, mà là dấu chỉ 

hiệp thông trong sự bình an và tình yêu thương nhau. Và sự bình an này do Chúa Kitô ban 

tặng ("Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em"). Thật vậy, Chúa Kitô đã phán : "Thầy để 

lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không 

như thế gian ban tặng" (Gioan 14, 27). Do đó, sự bình an này rộng lớn hơn những gì con tim 

chúng ta có thể chứa đựng được, cũng như rộng lớn hơn những gì bàn tay chúng ta có thể 

truyền đạt được. 
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