
 

Lieân Heä  
 

 

Vaên phoøng Coäng Ñoaøn  

471 Quaker Lane South  

West Hartford, CT 06110 

(Beân caïnh nhaø thôø - Phoøng soá 10) 
 

 

Vaên phoøng laøm vieäc 

Thöù Hai - Thöù Ba – Thöù Naêm.  

Töø 10:00 giôø saùng ñeán 2:00 giôø Chieàu. 
 

Soá ñieän thoaïi: 860.371.4672 

Email vaên phoøng: 

vanphong@anredunglac.net 

Email Cha phuï traùch: 

chatuan@anredunglac.net 

Website: anredunglac.net  

 

 

 

 

 

 

 

THE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY OF ARCHDIOCESE OF HARTFORD  

COÄNG ÑOAØN COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM TOÅNG GIAÙO PHAÄN HARTFORD 

COÄNG ÑOAØN THAÙNH AN-REÂ DUÕNG LAÏC 

Taïi nhaø thôø: Saint Mark the Evangelist Church 

467 Quaker Lane South - West Hartford, CT 06110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Muïc Phuï Traùch: Pheâroâ Anreâ Mai Ñình Anh Tuaán 

 

 SINH HOAÏT MUÏC VUÏ 

A. Giôø leã coäng ñoaøn 

 Ngaøy Thöôøng: (dö kïieán) Chieàu thöù Ba – Thöù 

Naêm – luùc 6 giôø 00 PM baét ñaàu vaøo ngaøy 6 thaùng 

8 naêm 2018. 

 Chuùa Nhaät: 2:30 PM 

 

B. Muïc Vuï Bí Tích 

 Röûa Toäi: Chuùa Nhaät Ñaàu thaùng  

 Giaûi Toäi: Chuùa Nhaät cuoái thaùng luùc 1:00 ñeán 2 

giôø 00 vaø theo lòch heïn (neáu caàn). 

 Hoân Phoái: Lieân laïc vôùi vaên phoøng tröôùc SAÙU 

THAÙNG ñeå ñöôïc höôùng daãn thuû tuïc. 

 Xöùc daàu Beänh nhaân: Lieân laïc tröïc tieáp vaên phoøng 

hoaëc cha phuï traùch. 

 Thaêm Beänh nhaân vaø trao Mình Thaùnh Chuùa: Lieân laïc 

vôùi vaên phoøng. 

 Chöùng nhaän caùc giaáy tôø: lieân heä vaên phoøng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoäi Ñoàng Muïc Vuï 
 

Chuû tòch: Nguyeãn Vaên Kieân 

Phoù chuû tòch: Phaïm Xuaân Ñoä 

Thuû Quyõ: Traàn Leâ Thò Minh Truùc 

      Vuõ Bích Nhung 
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Lòch Phuïng Vuï 

 
 

Chuùa Nhaät 15/7/2018: 

Chuùa Nhaät XV Quanh naêm  

Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-

14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13 

Thöù Hai: 16/7/2018 

Trong tuaàn XV Quanh naêm  

Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; 

Mt 11:1 

Thöù Ba: 17/7/2018 

Trong tuaàn XV Quanh naêm  

Is 7:1-9; Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8; Mt 11:20-24 

Thöù Tö: 18/7/2018 

Thaùnh Benedicto Tu Vieän Tröôûng 
Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 

11:25-27 

Thöù Naêm: 19/7/208  

Trong tuaàn XV Quanh naêm  
Is 26:7-9,12,16-19; Tv 102:13-14,15,16-18,19-

21; Mt 11:28-30 

Thöù Saùu: 20/7/2018 

 Trong tuaàn XV Quanh naêm  
Is 38:1-8,21-22; Is 38:10-11,12,16; Mt 12:1-8 

Thöù Baûy: 21/7/2018  

Trong tuaàn XV Quanh naêm 

St 2:1-5; Tv 10:1-2,3-4,7-8,14; Mt 12:14-21 

 

 

 

Sinh hoaït Giaùo Lyù - Thieáu Nhi 

 

 Ngaøy Khai Giaûng Giaùo Lyù vaø Vieät 

Ngöõ döï kieán seõ laø Chuùa Nhaät ngaøy 

9 thaùng 9 naêm 2018. 

 Giôø hoïc Vieät Ngöõ (döï kieán): 10:30  

 Giaùo Lyù (döï kieán) : 12:30 

 Sinh Hoaït Thieáu Nhi (döï kieán):1:15  

 

 

 

 

 

SINH HOAÏT 

COÄNG ÑOAØN 
 

1. Picnic cuûa Coäng Ñoaøn seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 

22 THAÙNG 7 NAÊM 2018. 

 Xin OÂng, Ba,ø Anh, Chò, Em, môøi ngöôøi thaân, baïn 

höõu trong hoaëc ngoaøi coâng giaùo ñeán tham döï vôùi 

coäng ñoaøn, ñaây laø dòp thuaän lôïi ñeå chuùng ta laøm 

chöùng veà tình yeâu Ñöùc Kitoâ. 

Ñòa ñieåm: Hammonasset Beach  

Ñòa chæ: 1288 Boston Post Rd,  

Madison, CT 06443 

9:00: Taäp trung vaø chuaån bò 

11:00: Thaùnh Leã 

12:00: Böõa aên Agape – caùc troø chôi – Vaên ngheä… 

6: 00 PM: keát thuùc – doïn deïp.  

2. Ñeå chuaån bò thaønh laäp Ca Ñoaøn Thieáu nhi 

daønh cho caùc em coù ñoä tuoåi töø 6 ñeán 16 tuoåi. 

Caùc em coù theå tham gia haùt hoaëc chôi nhaïc 

cuï (ñaøn, saùo, keøn..) trong Thaùnh Leã cuûa coäng 

ñoaøn moãi thaùng ít laø 1 laàn. Xin caùc gia ñình 

coù con em trong ñoä tuoåi treân vui loøng lieân heä 

Vaên phoøng hoaëc cha phuï traùch ñeå ñaêng kyù. 

3. Ñeå chuaån bò cho naêm hoïc môùi (Vieät Ngöõ vaø 

Giaùo Lyù) Ban Giaùo duïc xin Quyù Phuï Huynh 

vui loøng nhaän phieáu ghi danh sau moãi Thaùnh 

Leã Chuùa Nhaät hoaëc vui loøng lieân heä vaên 

phoøng ñeå nhaän phieáu ghi danh. 

4. Coäng Ñoaøn caàn Giaùo Vieân daïy Vieät Ngöõ vaø 

Giaùo Lyù.  Xin Quyù Vò naøo coù theå giuùp ñöôïc, 

vui loøng lieân heä Cha Phuï Traùch hoaëc vaên 

phoøng. 

5. Kính môøi Quyù Thaày Coâ Vieät Ngöõ vaø Giaùo 

Lyù döï buoåi hoïp luùc 12:00 (noon time) taïi Vaên 

Phoøng Coäng Ñoaøn ngaøy 29 thaùng 7 naêm 2018  

6. Leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi vaøo ngaøy 

Thöù Tö 15 thaùng 8: Luùc 7 giôø toái. 

7. CHUÙC MÖØNG: Anh Ignatius Ngô Vũ và chị Isave 

Nguyễn Thị Lan Anh:  Nhaân ngaøy Thaønh hoân 

(ngaøy 20 thaùng 7 naêm 2018 taïi Giaùo Xöù Mai 

Phoáp – Giaùo Phaän Vónh Long  

Nguyeän xin Thieân Chuùa chuùc phuùc cho Tình 

yeâu cuûa Anh Chi hoâm nay vaø maõi maõi. 

http://vietcatholic.net/BaiGiang/Search.htm?topic=153
http://vietcatholic.net/BaiGiang/Search.htm?topic=153
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LÔØI CHUÙA CHUÙA NHAÄT 15/7 
 

BÀI ĐỌC I: Sách tiên tri Amos 7, 12-15. 

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) 
nói cùng Amos rằng: "Hỡi tiên tri, người hãy trốn 
sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ 
tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của 
vua và là đền thờ của vương quốc". Amos trả lời 
cùng Amasia rằng: "Tôi không phải là tiên tri, cũng 
không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn 
chiên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, 
thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: "Ngươi hãy đi 
nói tiên tri cho dân Israel của ta". 

BÀI ĐỌC II: Epheso 1, 3-14 

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta 
bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức 
Kitô. Như Người đã chọn chúng ta trong Người trước 
khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh 
thiện và tinh tuyền trước mặt Người trong tình yêu 
thương. Chiếu theo thánh ý Người, Người đã tiền 
định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, 
để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Người 
mà Người đã ban cho chúng ta trong Con yêu dấu 
của Người. Trong Người, chúng ta được ơn cứu 
chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự 
phong phú của ân sủng Người. Ân sủng này, Người 
đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn 
ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu 
nhiệm ý định của Người theo ý Người đã định về 
Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu 
hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. Cũng 
trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, 
được tiền định theo ý định của Người là Đấng tác 
thành mọi sự theo thánh ý Người, để chúng tôi trở 
thành lời ca vinh quang của Người, chúng tôi là 
những kẻ trông cậy vào Đức Kitô. Trong Người, cả 
anh chị em nữa, sau khi anh chị em đã nghe lời chân 
thật là Tin Mừng cứu rỗi anh chị em, anh chị em đã 
tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người 
là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để 
chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh 
quang Người. 

PHÚC ÂM:  Mac-co 6, 7-13 
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng 
hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên 
các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, 
đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang 
bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, 
và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các 
con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai 
không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các 
con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng 
tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các 
ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh 
nhân. 

 

 

 

 

 

Cầu Nguyện 

Lạy Chúa Giêsu, 
xin sai chúng con lên đường 
nhẹ nhàng và thanh thoát, 
không chút cậy dựa vào khả năng bản 
than hay vào những phương tiện trần 
thế. 

Xin cho chúng con làm được những gì 
Chúa đã làm: rao giảng Tin Mừng, trừ 
quỷ, chữa lành những người ốm đau. 

Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin 
Mừng với niềm vui của người tìm được 
viên ngọc quý, biết nói về Ngài như nói 
về một người bạn thân. 

Xin ban cho chúng con khả năng 
đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và 
sa đọa. 

Xin giúp chúng con lau khô những giọt 
lệ của bao người đau khổ thể xác tinh 
thần. 

Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la 
mà vòng tay chúng con quá nhỏ. 

Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay 
nhau mà tin tưởng lên đường, 

nhẹ nhàng và thanh thoát, ñeå đón tiếp 
Chúa. 

 

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong taâm tình Bieát ôn  

  vaø Tri AÂn, Coäng ñoaøn chuùng 

con chaân thaønh caûm ôn Cha Nicola Traàn Höõu 

Nghóa ñaõ höôùng daãn, ñoàng haønh vaø hy sinh raát 

nhieàu cho coäng ñoaøn trong saùu naêm qua – Nay 

cha ñöôïc beà treân trao phoù söù vuï môùi – nguyeän 

xin Chuùa luoân ban cho cha ñöôïc traøn ñaày hoàng 

aân vaø nhieàu söùc khoûe hoàn- xaùc ñeå cha coù theå 

chu toaøn moïi traùch vuï maø Chuùa vaø Giaùo Hoäi 

trao phoù. 

Thay maët Coäng Ñoaøn. 

Linh Muïc: Phero Anre Mai Ñình Anh Tuaán 

 

 

 



 

 

 

YÙ Leã Trong Tuaàn 

Xin Taï ôn –vaø Bình An Cho Coäng Ñoaøn  

Xin Caàu cho linh hoàn: 

 Pio X Nguyeãn Vaên Boán 

 Maria Chieán 

 Pheâroâ Traàn Nguû 

 Caùc Linh Hoàn Tieân Nhaân Noäi Ngoaïi  

 Vaø Caùc linh hoàn ñaõ qua ñôøi trong coäng ñoaøn. 

 

 

 

Baùo caùo Taøi chaùnh 

 

Tieàn xin gioû Chuùa Nhaät ngaøy 8 thaùng 7 

naêm 2018: 1,178 USD 

Xin Chaân thaønh caùm ôn Quyù OÂng, Baø, vaø 

Anh, Chò, Em ñaõ quaûng ñaïi ñoùng goùp ñeå cuøng 

nhau xaây döïng Coäng Ñoaøn.  Nguyeän xin 

Thieân Chuùa tuoân ñoå muoân vaøn ôn phuùc xuoáng 

treân Quyù vò vaø Gia ñình.  

(Khi uûng hoä, Xin vui loøng vieát chi phieáu cho 

coäng ñoaøn laø: Vietnamese Catholic Community). 

 

 

 

 

 

 

Caùc con haõy ñi  

khaép theá gian,  

rao giaûng Tin Möøng  

cho moïi taïo vaät (Mt 16:15) 

Xin Quyù OÂng, Baø, Anh, Chò, Em vui loøng 

thoâng tin moïi sinh hoaït cuûa Coäng Ñoaøn ñeán vôùi 

taát caû Anh Chò Em chöa theå saép xeáp tham döï 

Coäng Ñoaøn vaø ñoàng thôøi môøi goïi nhöõng Anh, 

Chò, Em aáy tham gia vaøo nhöõng sinh hoaït chung 

cuûa Coäng Ñoaøn. Vì taát caû chuùng ta laø MOÄT 

trong Ñöùc Kitoâ. 

 

 

 

 

 

Hoûi – Ñaùp veà Thaùnh Leã Caâu 1 

 

1. Thánh lễ bắt nguồn từ đâu? 

Trong Giáo Hội Công Giáo, với phong trào 

canh tân phụng vụ khởi phát ít lâu trước Công Đồng 

Vaticanô II (1962-1965), được thảo luận rộng rãi 

trong Công Đồng, và dần dần được áp dụng với 

những thay đổi mà ta đã thấy khá quen thuộc như 

hiện nay, người ta càng ngày càng ý thức sâu sắc 

hơn về ý nghĩa đích thật của thánh lễ như là hành vi 

cảm tạ, ngợi khen và hân hoan. Thật vậy, thánh lễ là 

hiến tế tạ ơn. Cách gọi này đã xuất hiện từ lâu và 

gợi lên lịch sử của thánh lễ. Thánh lễ bắt nguồn từ 

một nghi thức của Do-thái, nghi thức vọng lễ Vượt 

Qua, trong đó mỗi gia đình người Do-thái dâng lời 

cảm tạ Thiên Chúa đã thương giải phóng dân tộc 

của họ thoát khỏi ách nô lệ của Ai-cập, cảm tạ 

Người vì những cuộc giải cứu khác về mặt thiêng 

liêng mà cuộc giải phóng đầu tiên này là dấu chỉ. 

Nghi thức Vượt Qua cũng loan báo Đấng Cứu Tinh 

sẽ đến, là Đấng Thiên sai sẽ chiến thắng sự chết và 

tội lỗi, và sẽ đưa Lịch Sử thánh đến sự hoàn tất. 

Diễn tiến của nghi thức này cũng chính là diễn 

tiến mà chúng ta gặp trong thánh lễ hôm nay : nhắc 

lại những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện cho 

dân Người, tiếng hát và lời tạ ơn, chúc tụng và chia 

sẻ bánh, rượu. 

Bạn đừng ngạc nhiên về những điểm giống 

nhau của thánh lễ với nghi thức Vượt Qua của 

người Do-thái : bởi trong chính một buổi cử hành lễ 

Vượt Qua, Chúa Kitô đã lập bí tích Thánh Thể. 

Thay vì chỉ chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa đã ban 

cho bánh, rượu và mọi điều hạnh phúc, Chúa Giêsu 

"cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và nói : "Này là 

Mình Thầy, chịu phó nộp vì các con : các con hãy 

làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy". Cũng vậy 

sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói : 

"Chén này là Giao Ước mới trong máu Thầy ; mỗi 

lần các con uống, các con hãy làm việc này để 

tưởng nhớ đến Thầy" (1 Cor 11, 23-25). 

Như vậy, chúng ta thấy rõ bữa Tiệc Ly bắt 

nguồn từø một nghi thức tạ ơn của người Do-thái 

được cử hành để tưởng nhớ cuộc giải phóng của dân 

riêng Thiên Chúa. Nhưng dù vẫn giữ lại ý nghĩa của 

nghi thức này, Chúa Kitô lại làm phong phú thêm 

bằng một ý nghĩa mới mang tầm vóc hoàn vũ. 

Chính Người, là Đấng Cứu Tinh mà mọi người 

mong đợi, đang thực hiện cuộc giải phóng dân mới 

của Chúa, tức là Giáo Hội, được cứu độ bởi Thánh 

Giá và sự phục sinh của Người. Từ bữa Tiệc Ly đó, 

các Kitô hữu dâng lên Chúa Cha, mỗi ngày và mọi 

nơi, của lễ hy sinh và tạ ơn của chính Chúa Kitô. 
 

LM. Joseph Vu Thai Hoøa 

 

 

 

THOÂNG TIN HAØNH HÖÔNG 

1. Thứ Bảy ngày 28/7/18: Hành hương tại La Salette 
Attleboro, MA. 

2. Thứ Bảy ngày 25/8/18: Hành hương Lòng Chúa 

Thương Xót tại Stockbridge, MA 01262. 

 

 


