
 

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: OÂng Pheâroâ Nguyeãn Vaên Kieân 

Phoù chuû tòch: OÂng Phaoloâ Phaïm Xuaân Ñoä 

Thuû Quyõ: BaøTraàn Leâ Thò Minh Truùc 

     Baø Maria Vuõ Bích Nhung 
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Lòch Phuïng Vuï 

 
 

Chuùa Nhaät 22/7/2018: 

Chuùa Nhaät XVI Quanh naêm  

Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 

6:30-34 

Thöù Hai: 23/7/2018 

Trong tuaàn XVI Quanh naêm  

St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 

12:38-42 

Thöù Ba: 24/7/2018 

Trong tuaàn XVI Quanh naêm  

St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50 

Thöù Tö: 25/7/2018 

Thaùnh Giacoâbeâ – Toâng Ñoà 

Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9 

Thöù Naêm: 26/7/208  

Thaùnh Joanchim vaø Anna – Thaân Phuï vaø Thaân 

Maãu Ñöùc Maria  

Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 

13:10-17 

Thöù Saùu: 27/7/2018 

Trong tuaàn XVI Quanh naêm  

Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23 

Thöù Baûy: 28/7/2018  

Trong tuaàn XVI Quanh naêm 

Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30 

 

 

 

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. 

 Vieät Ngöõ : 10:30 -11:30 

 Giaùo Lyù : 11:30 – 12:40 

 Sinh Hoaït Thieáu Nhi :1:00-2:15  

 

 

 

 

 

    XIN CHAÂN THAØNH  

          CAÙM ÔN QUYÙ AÂN NHAÂN 

       Ñaõ uûng hoä cho Picnic Coäng Ñoaøn 

 

 

GÑ Vuõ Kim Anh $ 200 

Anh Chò Thònh Höông  $ 50 

Anh Chò Tuaán Khaùnh $ 50 

Anh Chò Cöôøng Truùc $ 50 

Chò Ngoïc Traâm $ 50 

Chò Traàn Thò Lieân-  MA $ 50 

AÅn danh  $ 40 

OÂng Baø Joseph Cornor Phöông $ 100 

Chò Dieãm $ 100 

Anh Chò Chaâu Trang $ 50 

OÂng Khoaûnh $ 50 

OÂng Baø Laïc Mai $ 50 

Ted and Julia  $ 50 

Gia ñình Soá 134 $ 50 

Anh Chò Toaøn Huyeàn $ 50 

Anh Chò Phöông Toaøn $ 50 

Anh Chò Noäi Nga $ 100 

OÂng Baø Ñöôøng  $ 90 

AÅn danh $ 30 

Chò Thaûo $ 20 

Gia Ñình Hoaø Nguyeãn $ 100 

Baø Nguyeãn Thò Sa $ 20 

Thanh Thieän $ 100 

Anh Chò Duõng & Duyeân $ 100 

Anh Chò Tuy Nguyeät $ 100 

OÂng Baø Töôi 250 Chaû gioø 

OÂng Baø Hoaøng Thanh Ñænh 40 lbs thòt gaø 

Gia ñình Baùc Laâm 40 lbs Thòt boø 

Phôû 501 50 lbs Thòt boø 

Anh Chò Toaûn-Haïnh 60 lbs Thòt heo 

AÅn Danh 35 lbs thòt boø 

Anh Chò Ñaëng – Aùnh Ñoân 20 lbs thòt gaø 

OÂng Baø Ho Cheø – baùnh khoït 

Anh Chò Thuûy Minh 100 Hot dogs vaø Baùnh mì 

Anh Chò Cöôøng–Quyønh Mai Goûi gaø 

AÅn danh Chaùo gaø + Pasta 

Anh Chò Minh - Mai 2 tray mì xaøo 

Gia Ñình Baùc Chænh 1 tray côm chieân 

AÅn danh 2 tray buùn 

Anh Chò Myõ Thaûo Baùnh cuoán 

OÂng Baø Laïc Mai baép (2bao) 

OÂng Baø Kieân - Nhung 1 tray xoâi gaác 

Anh Chò Chaâu – Trang 1 tray xoâi ñaäu phoäng (laïc) 

Baø Ngoâ Baùnh bao – Baùnh boø nöôùng 

Anh Chò Thieäu – Nöõ Cheø 

Anh Chò Thieän – Thanh Cheø 

AÅn danh 2 tray Rau caâu 

Anh Chò Vaân Vuõ Nöôùc uoáng – 10 traùi döa haáu 

 

Vaø nhöõng AÂn Nhaân khaùc! 
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LÔØI CHUÙA CHUÙA NHAÄT 22/7 
 

BÀI ĐỌC I: Gr 23: 1-6. sách Tiên Tri Giêrêmia. 
Chúa phán: "Khốn cho các mục tử làm tản mác 
và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên 
Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân 
Ta rằng: "Các ngươi đã phân tán xua đuổi và 
không trông nom đoàn chiên Ta." Chúa lại phán: 
"Vậy Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của 
các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn 
chiên Ta từ khắp các xứ mà Ta đã phân tán 
chúng. Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn 
lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ 
chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn 
sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu 
thốn gì nữa." Chúa còn phán rằng: "Nầy đây, đã 
tới ngày Ta gây cho David một mầm giống công 
chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là 
người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức 
công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giuđa 
sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và 
chúng sẽ gọi tên ngươi là "Chúa công bình của 
chúng ta." 
 
BÀI ĐỌC II: Ep 2:13-18. Thư Thánh Phaolô Tông 
Đồ gởi tín hữu Êphêsô. 
Anh chị em thân mến, xưa kia anh chị em là 
những kẻ ở xa, thì nay, trong Đức Giê-su Ki-tô, 
anh chị em đã nên gần nhờ bửu huyết của 
Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta, 
Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ 
bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong 
thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với 
những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một người 
mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai 
dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi 
Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người 
đã đến loan báo Tin Mừng bình an cho anh chị 
em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở 
gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên 
được đến gần Cha trong cùng một thần trí. 
 
PHÚC ÂM: Mc 6: 30-34 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và 
thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và 
đã giảng dạy, Người liền bảo các ông: "Các con 
hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". 
Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập đến 
nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy 
các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ 
hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, 
và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi 
đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền 
Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động 
lòng thương, vì họ như đàn chiên không người 
chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều. 

 

 

 

 

 

Cầu Nguyện 

Thinh lặng là một cõi riêng tư 
Một bầu khí yên tĩnh, một thời gian trầm lắng là 
một cõi riêng tư thật cần thiết cho con người. 
Thân xác nghỉ ngơi, tinh thần thư giãn, trí óc sáng 
suốt, tâm hồn bình an. 
 

Giữa những ồn ào của đám đông 
giữa những sôi nổi của thành công 
và ê chề của thất bại 
xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu. 
Giữa những đam mê quay cuồng 
giữa những khát khao thèm muốn 
và những trói buộc của sợ hãi, âu lo, 
xin giữ một cõi rất riêng cho Giêsu 
Giữa lúc bị cuộc đời từ khước 
giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, 
chẳng có ai để cậy dựa, 
xin trở về với cõi riêng bên Giêsu, 
để một mình ở đó 
trầm lắng và bình an. 
Lm Nhạc sĩ Thái Nguyên suy tư những lời thơ 
sâu lắng ấy và đã dệt ca khúc: “Một cõi riêng 
tư”: Một cõi riêng tư, trong lòng con xin dành cho 
Chúa.Một cõi riêng tư, trong lòng con Chúa 
thương ngự trị.Chúa là điểm hẹn nơi con phát 
xuất ra đi dấn thân, cho cuộc đời nhân trần.Chúa 
là đỉnh cao nơi con trở lại,để sống trong ân tình, 
niềm vui phút an bình. 
Một cõi riêng tư với Chúa, chan chứa một niềm 
vui sâu lắng trong nội tâm, niềm vui gặp gỡ Chúa. 

Lm. Antôn Nguyễn Höõu An. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HOAÏT 

COÄNG ÑOAØN 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Kính môøi Quyù Thaày Coâ Vieät Ngöõ vaø Giaùo Lyù döï 

buoåi hoïp luùc 11:30 taïi Vaên Phoøng Coäng Ñoaøn ngaøy 

29 thaùng 7 naêm 2018.  

5. Leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi vaøo ngaøy Thöù 

Tö 15 thaùng 8: Luùc 7 giôø toái. 



 

 

 

 

YÙ Leã Trong Tuaàn 

Xin Bình An cho gia ñình  

Xin Caàu cho linh hoàn: 

 Pio X Nguyeãn Vaên Boán 

 Maria Nhung (leã gioã) 

 Gioan Baotixita Nguyeãn Vaøn (leã gioã) 

 Giuse Phaïm Vaên Thaêng 

  Pheâroâ vaø Anna 

 Vaø Caùc linh hoàn  

 

 

 

Baùo caùo Taøi chaùnh 

Tieàn ñoùng goùp Chuùa Nhaät ngaøy 15 thaùng 7 

naêm 2018: 2,429 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:VNCC 

(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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Hoûi – Ñaùp veà Thaùnh Leã Caâu 2 

 

2. Diễn tiến lịch sử hình thành thánh lễ ra sao? 

 

Các Tông Đồ và giáo dân tiên khởi đã cử hành 

nghi thức "bẻ bánh" (danh từ các tín hữu thời ấy dùng 

để nói đến thánh lễ) : "Hằng ngày, họ đồng tâm nhất 

trí chuyên cần lui tới Đền Thờ, bẻ bánh ở tư gia và ăn 

uống đơn sơ, vui vẻ" (Công Vụ Tông Đồ 2, 46). Họ 

dùng bữa, với nghi thức "bẻ bánh", nay ở nhà người 

này, mai tại nhà người kia. Cộng đoàn thời ấy được 

xem như là một "đền thờ sống động". 

Rất sớm, người ta đã thêm vào trong bữa ăn này 

những bài thánh ca, kinh nguyện và những bài đọc 

Kinh Thánh. 

Chỉ từ thế kỷ thứ IV, người ta mới nói đến "Lễ 

Misa". Vào thời ấy, sau khi hoàng đế Constantinô trở 

lại đạo công giáo, người ta thấy xuất hiện những cộng 

đoàn đông đảo Kitô hữu. Các nghi lễ phụng vụ chịu 

ảnh hưởng các nghi thức và lễ hội của người Rôma. Y 

phục được dùng trong các buổi lễ thời đó là nguồn 

gốc của tu phục, áo lễ giáo sĩ mà bạn thấy hiện nay. 

Dần dần, người ta không còn ý thức về ý nghĩa của 

cộng đoàn và của bữa ăn mà trong đó Chúa Kitô chính 

là lương thực nuôi sống nhân loại. Người ta rước lễ ít 

hơn. Vài thế kỷ sau đó thì mai một thêm ý thức về bữa 

ăn và về tâm tình tham dự vào hy lễ. Thánh lễ trở 

thành một buổi trình diễn có tính cách thánh thiêng. 

Vào thế kỷ XII, việc tôn sùng đối với sự hiện diện 

thực sự của Chúa Kitô nơi bánh thánh đưa đến việc 

trưng bày bánh thánh trên bàn thờ (Chầu Thánh Thể). 

Việc linh mục giơ cao bánh đã được truyền phép xuất 

phát từ việc các tín hữu ước mong được "nhìn" bánh 

thánh (khoảng từ năm 1200). Việc nâng cao chén 

thánh được thêm vào sau đó. 

Vào thế kỷ XIII và XIV, người ta thấy xuất hiện 

những cuộc kiệu rước Thánh Thể đầu tiên. Tín hữu 

"ngắm nhìn" Thánh Thể nhưng ít khi rước lễ. Phải chờ 

đến triều đại của Đức Giáo Hoàng Piô X, họ mới ý 

thức lại việc rước lễ "thường xuyên" (1905) và việc 

cho trẻ em rước lễ (1910). 

Trong thánh lễ, các tín hữu rất thụ động. Năm 

1947, Đức Giáo Hoàng Piô XII công bố thông điệp 

"Mediator Dei" (Đấng trung gian của Thiên Chúa) 

nhằm canh tân phụng vụ dưới mọi phương diện, trong 

đó có việc mời gọi cộng đoàn đối đáp với linh mục 

chủ tế. 

Với Công Đồng Vaticanô II, người ta tìm lại được 

ý nghĩa sâu xa của thánh lễ, được tất cả mọi người 

cùng cử hành dưới sự chủ tọa của linh mục, là bữa 

tiệc của Thiên Chúa và là nghi thức bẻ bánh. Cách đây 

không lâu, lòng tôn sùng Thánh Thể vẫn còn được 

xem như là việc đạo đức cá nhân, nay thì thánh lễ lại 

trở nên hành vi tạ ơn của toàn dân Chúa. 

LM. Joseph Vu Thai Hoa 

 


