
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 III THƯỜNG NIÊN – NĂM C 

Ngày 27 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 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch Phụng Vụ 
 Chúa Nhật 27/1/2019 

       CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN 
 
 

 Thứ Hai: 28/1/2019. Ngày trong tuần III 

Thường Niên. Thánh Tô-ma A-qui-nô, Linh 

mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 

 Thứ Ba: 29/1/2019. Ngày trong tuần III 

Thường Niên.  

THÁNH LỄ TỐI 6:00 

 Thứ Tư: 30/1/2019. Ngày trong tuần III 

Thường Niên. Thánh Tô-ma (Ngô Túc) 

Khuông, Linh mục (U1860), Tử đạo. 

 Thứ Năm: 31/1/2019. Ngày trong tuần III 

Thường Niên. Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), 

Linh mục, lễ nhớ. 

THÁNH LỄ TỐI 6:00 

 Thứ Sáu: 1/2/2019. Ngày trong tuần III 

Thường Niên. Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ 

Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. 

 Thứ Bảy: 2/2/2019. Ngày trong tuần III 

Thường Niên. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN 

THỜ, lễ kính.  

 
 

 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, 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 27/1 
Bài đọc 1 - Nkm 8,2-4a.5-6.8-10  

Lời Chúa trong sách Nơ-khe-mi-a.  

Hôm ấy, ông Ét-ra cũng là tư tế đem sách Luật ra trước mặt cộng đồng gồm đàn 

ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đứng ở quảng trường phía 

trước cửa Nước, đọc sách Luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới 

tuổi khôn. Ông đọc từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng tai nghe sách Luật. 

Kinh sư Ét-ra đứng trên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc này. Ông Ét-ra 

mở sách ra trước mặt toàn dân, vì ông đứng cao hơn mọi người. Khi ông mở sách ra 

thì mọi người đứng dậy. Bấy giờ ông Ét-ra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ 

đại, và toàn dân giơ tay lên đáp rằng : “A-men ! A-men!” Rồi họ sấp mặt sát đất mà 

thờ lạy Đức Chúa. Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi đọc rõ ràng và giải thích sách Luật 

của Thiên Chúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc. 

Bấy giờ ông Nơ-khe-mi-a, tổng đốc, ông Ét-ra, tư tế kiêm kinh sư, cùng các 

thầy Lê-vi là những người đã giảng giải Luật Chúa cho dân chúng, nói với họ rằng : 

“Hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, anh em 

đừng sầu thương khóc lóc”. Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc khi nghe lời 

sách Luật. Ông Ét-ra còn nói với dân chúng rằng : “Anh em hãy về ăn thịt béo, uống 

rượu ngon, và gửi phần cho những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày 

thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là 

thành trì bảo vệ anh em”. 

 Bài đọc 2 - 1 Cr 12,12-30  

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-

tô.  

Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, 

mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô 

cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, 

chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất 

cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. 

Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Giả 

như chân có nói : “Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể”, thì cũng 

chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói : “Tôi không phải là 

mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về 

thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là 

tai, thì lấy gì mà ngửi? 

Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người 

muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được ? 

Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. Vậy mắt không có thể bảo tay: 

“Tao không cần đến mày”; đầu cũng không thể bảo hai chân: “Tao không cần chúng 

mày”. 

Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất; và những 

bộ phận ta coi là tầm thường nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém 

trang nhã, thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Còn những bộ phận trang nhã 

thì không cần gì cả. Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, 

để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế, không có chia rẽ trong 

thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì 

mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng 

vui chung. 

Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. Trong 

Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các 

ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được 

những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ 

tiếng lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy 

dạy sao ? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ, ai cũng được ơn chữa bệnh sao ? 

Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao ? 

 

Cầu Nguyện: 
 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con nhận ra sự 

hiện diện của Ngài giữa lòng thế giới, trong lòng mọi 

người. Thế giới hôm nay còn nhiều điểm tối, nhưng vẫn 

có những đóm sáng rực rỡ:khi con người ngồi lại gần 

nhau để giải quyết tranh chấp, tìm kiếm hòa bình;khi cả 

thế giới lo chung một mối lo: bảo vệ trái đất, ngăn chận 

sida, tận diệt ma tuý; khi có những người nghèo quan 

tâm đến những người nghèo hơn;khi trẻ thơ và người 

già được chăm sóc; khi hàng rào ngăn cách các nước 

được tháo gỡ; khi không còn nạn kỳ thị chủng tộc, tôn 

giáo, màu da; khi những tiến bộ của khoa học kỹ thuật 

làm cho con người sống hạnh phúc;khi mọi người nhận 

ra mình là anh em của nhau,liên đới với nhau và chịu 

trách nhiệm về nhau, sống trên cùng một hành tinh,dưới 

mái nhà bầu trời.  

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con thấy Ngài nơi 

nụ cười người ta trao cho nhau trên đường phố, nơi 

những hy sinh vô vị lợi, và cả nơi những thao thức của 

ai đó, muốn xây dựng một thế giới huynh đệ hơn. 

 

Tin Mừng - Lc 1,1-4; 4,14-21 
 
Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh 

Luca.  
Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã 

ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực 

hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người 

đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa 

truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận 

tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự 

viết ra để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được 

rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. 

Khi ấy, được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức 

Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra 

khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, 

và được mọi người tôn vinh. 

Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh 

trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm 

trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao 

cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp 

đoạn chép rằng : Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã 

xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ 

nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam 

cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng 

mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm 

hồng ân của Chúa. 

Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội 

đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm 

chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã 

ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. 
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Báo cáo Tài chánh 
Tiền đóng góp 

 
Chúa Nhật ngày 13 tháng 1 năm 2019: $ 1,306 

 

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. (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  

Xin cầu nguyện cho: 
 

- Phêrô Lê Văn Bích 

- Maria Nguyễn Thị Hằng 

- Maria Lê Thị Biết 

- Giuse Lê Văn Chiến 

- Phaolô Hoàng Công Trứ 

- Augustino Trần Văn Ngoạn (Lễ giỗ) 

- Hiêrônimô Trương Tự Cường 

- Các linh hồn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 

CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ - Câu 27 

27. Nghi thức bẻ bánh có ý nghĩa gì ? 
Nghi thức bẻ bánh lập lại cử chỉ của Chúa Kitô trong 

bữa Tiệc Ly : "Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho 

các môn đệ". Vào thời các Tông đồ, thánh lễ được gọi 

là việc "bẻ bánh". Thánh Phaolô giải thích : "Tấm bánh 

mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình 

Chúa đó sao ? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy 

nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết 

thảy chúng ta thông phần vào một tấm bánh" (1 Cor 

10, 16-17). 

Cử chỉ bẻ bánh thể hiện rõ ràng giá trị và tầm quan 

trọng của dấu hiệu hiệp nhất của mọi người trong cùng 

một tấm bánh, và của dấu hiệu yêu thương trong việc 

mọi người cùng chia với nhau tấm bánh duy nhất. 

Trước đó, kinh Tạ Ơn đã nhấn mạnh điều này khi bày 

tỏ lời nguyện sau : "Chúng con cúi xin Cha cho Thánh 

Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc 

Mình và Máu Đức Kitô" (kinh Tạ Ơn II). Chúng ta 

không thể tăng triển trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô 

nếu chúng ta không cùng một lúc tăng triển trong sự 

hiệp nhất huynh đệ. 

Ngày xưa, nghi thức bẻ bánh chiếm nhiều thời gian vì 

phải chia sẻ bánh thánh cho tất cả cộng đoàn. Ngày 

nay, vì những lý do mục vụ (số người rước lễ đông 

chẳng hạn), người ta thường sử dụng những bánh lễ 

nhỏ cho giáo dân và một bánh lễ lớn cho linh mục. 

Ngài chỉ bẻ bánh lớn này mà thôi. Do đó nghi thức bẻ 

bánh có thể khó nhận ra được, nhưng vẫn luôn giữ 

được ý nghĩa sâu sắc của nó.  

LM. Vũ Thái Hòa 


