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Lịch Phụng Vụ 
Chúa Nhật 9/6/2019 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
 

 Thứ Hai: 10/6/2019. Tuần X Thường niên. 

 Thứ Ba: 11/6/2019. Tuần X Thường niên. Thánh Bác-na-ba, Tông 

đồ, lễ nhớ. 

 Thứ Tư: 12/6/2019. Tuần X Thường niên 

 Thứ Năm: 6/6/2019.  Tuần X Thường niên. Thánh An-tôn thành 

Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.- Thánh Au-

gut-ti-nô Phan Viết Huy, Quân nhân (U1839); Thánh Ni-cô-la Bùi 

Đức Thể, Quân nhân (U1839), Tử đạo Thánh Lễ lúc 6:00 PM  

 Thứ Sáu: 7/6/2019. Tuần X Thường niên.. 
 Thứ Bảy: 8/6/2019.  Tuần X Thường niên. 

. 

 Ý Lễ Trong Tuần  
- Xin tạ ơn - Xin  Bình An - Xin Như Ý - Tạ ơn Chúa và Mẹ 

 Xin cầu nguyện cho linh hồn: 

  

- Nữ Tu Maria Pia  

- Giuse Nguyễn Anh Dũng 

- Maria Trịnh Thị Lụa 

- Phêrô Lê Văn Bích 

- Maria Nguyễn Thị Hằng 

- Maria Lê Thị Biết 

- Giuse Lê Văn Chiến 

- Phaolô Hoàng Công Trứ 

- Anna Nguyễn Thị Đẳng (lễ giỗ) 

- Giuse Nguyễn Văn Lê (lễ giỗ) 

- Anna Nguyễn Thị Quy (lễ giỗ) 

- Bênađô Maria - Madalêna 

- Anna – Giuse – Maria - Antôn 

- 2 Các linh hồn 

- Tiên nhân nội ngoại 

 
 

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 

 
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH LINH 

Nhân dịp mừng Bổn Mạng Ca Đoàn, nguyện xin Thiên Chúa ban 

cho Quý Anh Chị luôn tràn đầy Thánh Thần Tình yêu và bình an của 

Ngài để quý Anh Chị dùng lời ca tiếng hát của mình giúp cộng đoàn 

giáo xứ cầu nguyện và ca tụng Chúa mỗi ngày. 

 
THÔNG BÁO 

Để chuẩn bị cho năm học mới 2019 –2020 Giáo xứ sẽ mở khóa 

huấn luyện GIÁO LÝ VIÊN.  

Tháng  6: ngày 8 và 22 (THỨ BẢY) 

Tháng 7 ngày 13 và 27 (THỨ BẢY) - Tháng 8 ngày 3 (THỨ 

BẢY) 

Thời gian học từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa (có ăn trưa) 

Đăng ký học nơi Anh Hoàng Huy 860.978 6148 

 

Báo cáo Tài chánh 

Tiền đóng góp 

Ngày 2 tháng 6 năm 2019 (8:30 AM)   : $    758    

Ngày 2 tháng 6 năm 2019 (2:30 PM)   : $ 1,069 

Hội chợ đêm ngày 1 tháng 6                 : $ 3,658 

Lễ Chúa Giêsu lên trời (30/5)               : $    359 

Anh Chị Cảnh Yến                                : $    500___ 

Tổng Cộng                                              : $ 6,344 

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)  

SINH HOẠT GIÁO XỨ 
 

*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 

Saturday, June 15: Rehearsal at 10:30am-12pm 

Sunday, June 16: Mass at 2:30pm (LAST MASS of school year!) 

**NHÓM HÁT LỄ 8:30 sáng Chúa Nhật tập hát vào mỗi tối 

thứ bảy lúc 7:00 PM tại Parish center phòng số 5. 

***CA ĐOÀN THÁNH LINH: Hát lễ lúc 2:30 PM Chúa 

Nhật. Mời gọi những ai có tinh thần phục vụ Giáo xứ bằng lời ca 

tiếng hát của mình tham gia ca đoàn. Xin liên hệ Anh Đặng Cao 

hoặc Anh Nội Nguyễn. 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ 

Rước Lễ lần đầu lúc 2: 30 pm ngày Chúa Nhật Mình Máu 

Thánh Chúa, 23 tháng 6. Sau Thánh Lễ kính mời quý Cộng 

đoàn ở lại và chúc mừng, chung vui với các em và gia đình 

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

TRI ÂN 

Giáo Xứ xin tri ân  QUÝ VỊ đã phục vụ ẩm thực trong suốt 

năm học 2018-2019. Quý vị đã nhiệt thành, âm thầm phục vụ 

cho các em trong các lớp giáo lý, việt ngư, thiếu nhi, và các hội 

đoàn đã tích cực phục vụ giao xứ trong việc tổ chức, chuẩn bị, 

và gây quỹ cho cộng đoàn giáo xứ vào mỗi Chúa Nhật và những 

dịp đặc biệt… 

Nguyện xin Chúa luôn ban ơn lành hồn xác trên quý vị và gia 

quyến. Giáo xứ xin được tri ân nhũng đóng góp của quý vị. Xin 

tiếp tục quảng đại dấn thân làm tong đồ cho Chúa bằng những 

việc mà quý vị đã làm. 

Linh Mục Chánh Xứ 

Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấn 

 _____________________ 

 THƯ MỜI  
TĨNH TÂM DÀNH CHO QUÝ THẦY CÔ  

GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ 

Để chuẩn cho sứ mạng quan trọng và cao cả của người 

hướng dẫn các em trong cộng đoàn giáo xứ trong việc giáo 

dục đức tin – gìn giữ văn hóa truyền thống.  

Kính mời Quý Thầy Cô đang giảng dạy vè sẽ giảng dạy 

trong năm học tới săp xếp tham dự buổi tĩnh tâm đặc biệt 2 

ngày (Thứ Sáu - thứ Bảy ngày 5-6/ tháng 7) tại Holy family 

Retreat Center West Hartford –(Chi phí sẽ do ban giáo dục 

lo). Kính mong Quý Thầy Cô sắp xếp tham dự. 

 Thứ Sáu ngày 5 tháng 7: Tập trung 9:00 AM: tại 

Holy Family retreat center - nhận phòng. 

 Thứ Bảy ngày 6 tháng 7: 11:00 AM: Thánh Lễ tạ 

ơn và ra về 
--------------------- 

Nhu cầu sinh hoạt của giáo xứ: 

Giáo xứ đang mua Kiệu - Trống hội lớn và nhỏ - và một số 

vật dụng khác cho các ngày lễ tết … với số tiền là $ 5,500 

đã bao gồm tiền vận chuyển từ Việt nam (nặng khoảng 

1,000kg – (10m3)) Vì vậy kính xin quý gia đình có khả 

năng, đóng góp cho công việc này.  

Hiện tại đã có: 

Ông Bà Vũ Tấn: $ 1,000 

Anh Kent Dung Tran (DBA Kent KB Pơls& Spa): $ 2,000 

Xin Chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại của Quý 

Vị. 
 

 

http://clipart-library.com/clipart/1169172.htm
http://clipart-library.com/clipart/1169172.htm
mailto:tiffytran22@gmail.com
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LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 9/6/2019 
Bài Đọc 1:  
Trích sách Công Vụ Tông Đồ  2, 1-11  

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở 

một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng 

gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi 

họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản 

ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn 

đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, 

tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó, tại Giê-

ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân 

thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. 

Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ 

của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người 

đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? Thế sao 

mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của 

chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mêđi, 

Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-

tô, và A-xi-a, có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phyli-a, 

Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là 

những người từ Rô-ma đến đây; nào là người Do-thái 

cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay 

người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói 

của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên 

Chúa!  

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Cô-rintô. 

Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là 

Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí. 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. Thật 

vậy, 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 

Phúc Âm: Ga 20, 19-23 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa 

nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, 

Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: 

"Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các 

ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ 

vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các 

ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, 

Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và 

phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, 

các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con 

cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". 

 

30. Có phải không lên rước lễ vì ta tự xét là không xứng đáng 

hoặc chưa sẵn sàng chăng ? 
Ngày xưa, linh mục dâng thánh lễ bằng tiếng la-tinh và quay lưng 

lại với giáo dân. Mỗi người tự dọn mình bằng cách đọc thầm kinh dọn 

chịu lễ trước khi lên rước lễ. Nhưng ngày nay, theo tinh thần canh tân 

phụng vụ sau Công Đồng Vaticanô II, toàn bộ thánh lễ là sự chuẩn bị 

cho việc rước lễ. Hay nói đúng hơn, toàn bộ thánh lễ là hiệp lễ (rước 

lễ) : từ việc mặc niệm lúc đầu thánh lễ, nhìn nhận tội lỗi mình, nghe 

Lời Chúa qua các bài đọc, lời nguyện giáo dân, thông dự vào kinh Tạ 

Ơn, đọc kinh Lạy Cha. Tất cả đều nhằm khai triển hành động của Chúa 

Kitô, Đấng làm cho chúng ta trở nên thân thể của Người. 

Trong kinh Tạ Ơn, sau khi bánh, rượu đã được thánh hiến, chúng ta xin 

Chúa Cha, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, để sau khi lãnh nhận 

Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được hiệp nhất trong Hội Thánh, là 

Nhiệm Thể của Chúa Kitô. 

Bạn thấy rước lễ quan trọng như thế nào khi biết rằng rước lễ tóm lược 

toàn bộ thánh lễ. Do đó những người tham dự thánh lễ không nên tách 

rời cộng đoàn và tự cô lập mình, khi nghĩ rằng mình không xứng đáng 

lên rước lễ. Bạn không quên điều này : rước lễ không phải là một phần 

thưởng, nhưng là một lương thực. 

Bạn hãy nhớ lại câu mà mọi người đều đọc trước khi rước lễ : "Lạy 

Chúa, con chẳng (xứng) đáng Chúa ngự đến cùng con, nhưng xin Chúa 

chỉ phán một lời, thì con được lành mạnh" (Sách Lễ Rôma, bản dịch 

1992 của HĐGMVN). Như thế, vấn đề ở đây không phải là việc nêu 

lên phẩm giá của mình, nhưng trái lại, ý thức được rằng rước lễ không 

phải là một quyền lợi, nhưng là một ân huệ. Khoảng cách giữa sự 

thánh thiện của Chúa và của ta ví tựa như trời cao với vực thẳm, cho 

nên đây không là lúc đặt vấn đề mình có xứng đáng hay không để rước 

Chúa vào lòng. Lời nguyện trên lập lại lời của viên sĩ quan đã không 

dám tiếp đón Chúa Giêsu vào nhà mình : "nhưng xin Ngài phán một 

lời" (Lc 7, 7). Trong Chúa Giêsu, Lời và bản thân Người chỉ là một. 

Để ý đến lời mời của Chúa Giêsu "Hãy cầm lấy mà ăn" quan trọng hơn 

việc tìm kiếm sự thanh khiết của chúng ta nhiều. 

Vả lại, chúng ta cảm thấy nghịch thường khi thấy một số tín hữu nhận 

lời mời của Chúa Kitô đến dự bữa tiệc thánh của Người, và do đó, tự 

xem là con cái trong một gia đình, lại tự tách riêng ra, không tham dự 

rước lễ, làm như họ là người ngoài bữa tiệc hoặc là những người bàng 

quan. Tham dự thánh lễ mà không rước lễ là chưa thấu hiểu ý nghĩa 

đích thật của bí tích Thánh Thể. 

Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ. Ngoài vấn đề những người bị vạ tuyệt 

thông hoặc phạm tội nặng không được rước lễ, có thể vào lúc rước lễ, 

với đức tin cao độ, chúng ta thực sự cảm thấy chưa sẵn sàng trong nội 

tâm để tiến lên đón nhận Mình thánh Chúa. Vì rước lễ đòi hỏi sự chuẩn 

bị cả con người chúng ta, nên phải làm hết sức để tránh làm sao cho 

việc rước lễ khỏi trở nên máy móc, nhàm chán. Có lẽ trong một vài 

trường hợp, ta không nên lên rước lễ, không phải vì ưu tư về sự thanh 

khiết của mình, nhưng vì không phù hợp với lòng thành của mình 

trước cử chỉ ta sắp thực hiện.  (Linh mục Giuse Vũ Thái Hoà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÓC THIẾU NHI:  

FOR CHILDERNTS AND YOUTH 

Pentecost is sometimes called the birthday of the Church. The 

Gospel for Pentecost reminds us that the Church begins with 

the command to forgive. Within the family, the domestic 

Church, we learn how to forgive and we learn to accept 

forgiveness. It is the gift of the Holy Spirit that enables us to do 

both. Today is a fitting time to share a family celebration of 

reconciliation. 

As you gather together as a family, sit quietly for a few 

minutes, inviting all to reflect upon their need to forgive and to 

receive forgiveness. If there is a situation or issue within the 

family that needs attention, spend some time reflecting upon the 

concern and how your family might address it. Read together 

today's Gospel, John 20:19-23. Talk together about how Jesus 

gave us the gift of the Holy Spirit to help us in the work of 

forgiveness and to bring us peace. Pray together today's psalm, 

or the Prayer to the Holy Spirit, asking that the Holy Spirit help 

your family. Share with one another the sign of peace. 

As Christians, we are called to be agents of peace and 

forgiveness. We have been given the gift of the Holy Spirit to 

help us.  

Young people are aware of, sensitive to, and sometimes even 

a part of situations of conflict. As we celebrate the gift of the 

Holy Spirit at Pentecost, our Gospel reminds us that this same 

Holy Spirit helps us to be agents of God's peace and 

forgiveness in the world. 

As we celebrate the gift of the Holy Spirit at Pentecost, our 

Gospel reminds us that this same Holy Spirit helps us to be 

agents of God's reconciliation in the world. 

1. What words of peace did Jesus use to greet the disciples?  

2. How might the Holy Spirit lead us to help bring peace to 

situations of conflict? 
nguồn:https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/liturgical-

year/sunday-connection/pentecost-sunday-cycle-c-sunday-connection 

 

Cầu nguyện, 
Chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo Hội chúng ta, 

cho mọi phần tử biết sống hiệp nhất trong sự tôn trọng 

lẫn nhau. Hiệp nhất nhưng không đơn điệu, đa dạng 

nhưng trong hiệp nhất và hiệp thông. Lúc đó, Giáo Hội 

được ví như một vườn hoa lớn, và mỗi thành viên là một 

loài hoa khác nhau, một hương thơm khác nhau. Ôi đẹp 

thay, phong phú thay, Giáo Hội của Chúa Kitô! 
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