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Lịch Phụng Vụ 
Chúa Nhật 23/6/2019 

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA 
 

 Thứ Hai: 24/6/2019. Tuần XII Thường niên.SINH NHẬT 

THÁNH GIOAN BAOTIXITA, lễ trọng. 
 Thứ Ba: 25/6/2019. Tuần XII Thường niên. Thánh Lễ lúc 6:00 

PM 

 Thứ Tư: 26/6/2019. Tuần XII Thường niên. Thánh Đaminh 

Minh (Dominicus Henarés) (U1838), Giám mục; Thánh Phanxicô 

Đỗ Văn Chiểu (U1838), Thầy giảng, Tử đạo.. 

 Thứ Năm: 27/6/2019. Tuần XII Thường niên.Thánh Xirilô, 

Giám mục Alexandria, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Tôma Vũ 

Quang Toán, Thầy giảng (U1840), Tử đạo Thánh Lễ lúc 6:00 

PM  

 Thứ Sáu: 28/6/2019. Tuần XII Thường niên.TRÁI TIM CỰC 

THÁNH CHÚA GIÊSU, lễ trọng. 
 Thứ Bảy: 29/6/2019. Tuần XII Thường niên. THÁNH PHÊRÔ 

VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng. 
------------------------------------------------------------------------------------  

 Ý Lễ Trong Tuần  
- Xin tạ ơn - Xin  Bình An - Xin Như Ý – Xin mau khỏi bệnh. 

- Tạ ơn Mừng 50 năm hôn phối : Ông Bà Giuse Vũ Ngọc Tấn & 

Bà Maria Nguyễn Thị Bình Yên  

Xin cầu nguyện cho linh hồn: 

 - Bênađô Maria 

- Maria Trịnh Thị Lụa 

- Phêrô Lê Văn Bích 

- Maria Nguyễn Thị Hằng 

- Maria Lê Thị Biết 

- Giuse Lê Văn Chiến 

- Phaolô Hoàng Công Trứ 

- Các linh hồn 

- Tiên nhân nội ngoại 

- Các linh hồn mồ côi 
 

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 

----------------------------------------------------------- 
THÔNG BÁO 

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

huấn luyện GIÁO LÝ VIÊN.  

Tháng  6: ngày 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 16 tháng 6 năm 2019 (8:30 AM)   : $    889   

Ngày 16 tháng 6 năm 2019 (2:30 PM)    : $ 1,310 

Gia Đình Anh Chị Bá &Hương ủng hộ   : $ 1,000 

Hội Quán Yêu Thương ngày 16 tháng 6 : $    550 

Tổng Cộng                                               : $ 3,749 

 

1 Gia đình ẩn danh ủng hộ $ 500 (Kiệu + Trống) 

1 Gia đình ẩn danh ủng hộ $ 50 (Kiệu + Trống) 

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 

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

CHÚC MỪNG  

Giáo Xứ chúc mừng các em 
1. Gioan B. Nguyễn 

Hùng Kevin 

2. Theresa Trần Nguyễn Kim 

Vy 

3. Phêrô Hoàng 

Matthew 

4. Maria Angelina Thanh 

Mertz 

5. Nguyễn Hoàng Evan 6. Maria Teresa Le 

7. Keyden Nguyen 8. Jasmine Thùy Vũ 
 

Lãnh nhận Bí Tích Thánh thể lần đầu. Nguyện xin 

Chúa Thánh Thể luôn đồng hành và cư ngụ dồi dào 

trong tâm hồn các em luôn mãi để các em tin và lớn lên 

trong ân sủng của Ngài. 
 

As you receive your first holy communion 
today, we pray that you will forever be blessed 
as you continue to trust God and grow in His 
grace. Congratulations!  

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

HỘI CHỢ ĐÊM  
FRIENDSHIP – FOOD - FUN NIGHT 

Mỗi tháng 1 lần vào thứ BẢY ĐẦU THÁNG  

6 tháng 7, và 13 tháng 7, 3 tháng 8 và ngày 7 tháng 9. 

Từ 7:00 PM đến 11:00 PM - Tại Khuôn viên giáo xứ. 

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

PICNIC GIÁO XỨ 

CHÚA NHẬT NGÀY 21 THÁNG 7 

TẠI KHUÔN VIÊN GIÁO XỨ  

12 giờ 00: Thánh Lễ trong nhà thờ -  

1:00 PM: Pícnic trong khuôn viên Giáo Xứ. 

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

Quỹ Archbishop’s Annual Appeal (Quỹ Bác Ái của 

Tổng Giáo phận) đã có 32 (18.50%) cá nhân và gia đình đã 

đóng  trên tổng số 198 gia đình trong giáo xứ (đã bao gồm 3 

gia đình ẩn danh. với số tiền là $ 6,200 . 

Đức Tổng Giám Mục Chân thành cám ơn quý Gia đình đã 

đóng góp. Xin quý gia đình nào chưa đóng góp có thể đóng 

góp trong thời gian sớm nhất để giúp cho việc bác ái của 

Tổng Giáo Phận. 
 
THANK YOU!! To the more than 31,700 generous donors 

have pledged over $8,200,000 to the 2019 Archbishop’s 
Annual Appeal, Sharing the Joy of the Gospel for 
Generations!!   

If you have not yet made a gift, please prayerfully 
consider, making your pledge or gift today. Every gift makes 
a profound difference in the lives of countless individuals 
and families throughout our Archdiocese, in a way that 
exceeds anything we could hope to achieve on our 
own. Please visit the Appeal website at 
www.archdioceseofhartford.org and follow the link Sharing 
the Joy of the Gospel for Generations, to learn more and 
make your gift today. All pledges can paid through 
December 31st 2019 towards this year’s Appeal.  
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GÓC THIẾU NHI:  

FOR CHILDERNTS AND YOUTH 

 

The Eucharist, Holy Communion 

In our age of fast food and eating on the go, families 

often find that they are not eating meals together at a 

dinner table. As a family, look back over the past week 

and recall how many meals were eaten together and how 

many meals were eaten alone or on the run. 

In the Bible, meals are seen as much more than a means 

to satisfy a physical need. The Hebrew people viewed 

eating a meal as a way of expressing and strengthening 

their relationship to one another under God's covenant. It 

is no coincidence that meals are often the setting of 

Jesus' teaching and miracles in the Gospels. In this 

Sunday's Gospel, we hear the story of Jesus feeding the 

crowd of 5,000 people. 

Read this Sunday's Gospel, Luke 9:11b-17. Talk about 

the kinds of hungers that people have in addition to 

physical hunger. Describe the hungers that a family 

nourishes (love, compassion, forgiveness, laughter, and 

so on). Together give thanks for the food that Jesus gives 

us that we celebrate on this Sunday's feast of the Body 

and Blood of Jesus. Make a commitment to share in this 

Eucharistic meal together as a family. 

Jesus satisfies our spiritual hunger 

On the feast of the Body and Blood of Jesus, we give 

thanks for the meal of the Eucharist 

 
nguồn:https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/liturgical-

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

 

Cầu nguyện, 
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn theo hình 

ảnh Tấm Bánh Thánh: 

Một tâm hồn trong trắng, cố tránh cả những ô uế nhỏ 

mọn để luôn xứng đáng với Chúa. 

Một tâm hồn khiêm hạ tìm chiếm chỗ nhỏ bé, nhưng 

luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao. 

Một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp 

của ích kỷ, và tìm hiến dâng mà không đòi lại. 

Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng 

đại của mình không được người khác biết đến. 

Một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ 

chiếm được chính Chúa. 

Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến 

những nhu cầu và ước muốn của họ. 

Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa, và múc lấy 

nguồn sống từ nơi Chúa 

LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 23/6/2019 

Bài Ðọc I: Cn 8, 22-31 
Bài Trích sách Sáng Thế Ký 14, 18-20  

Khi ông Áp-ram thắng trận trở về, có ông Men-

ki-xê-đê, vua thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra; 

ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. Ông chúc 

phúc cho ông Áp-ram và nói: "Xin Thiên Chúa 

Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất, chúc phúc cho 

Áp-ram!  Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao, Đấng đã 

trao vào tay ông những thù địch của ông! " Rồi 

ông Áp-ram biếu ông Men-ki-xê-đê một phần 

mười tất cả chiến lợi phẩm. 

Bài Ðọc II: Rm 5, 1-5 

Bài Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ 

gửi tín hữu Cô-rin-tô 11, 23-26  

Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, 

tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, 

Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ 

ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây 

là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm 

như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng 

thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là 

chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; 

mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm 

để tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày 

Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là 

anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. 

Phúc Âm: Lc 9, 11b-17 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước 

Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được 

cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai 

đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân 

chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại 

quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng 

ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với 

các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả 

lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai 

con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn 

cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. 

Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ 

ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". 

Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi 

xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và 

hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra 

và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra 

cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta 

thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn 

dư 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) 
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