
 

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 Ñaëc 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 29/7/2018: 

Chuùa Nhaät XVI Quanh naêm  

2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-

6; Ga 6:1-15 

Thöù Hai: 30/7/2018 

Trong tuaàn XVII Quanh naêm  

Gr 13:1-11; Ñnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35 

Thöù Ba: 31/7/2018 

Thaùnh Ignatius thaønh Loyola. LM 

Gr 14:17-22; Tv 79:8,9,11,13; Mt 13:35-43 

Thöù Tö: 01/8/2018 

Thaùnh Alphongsoâ - MariaLiguori 
Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 

13:44-46 

Thöù Naêm: 02/8/208  

Trong tuaàn XVI Quanh naêm  
Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53 

Thöù Saùu: 03/8/2018 

 Trong tuaàn XVII Quanh naêm  
Gr 26:1-9; Tv 69:5,8-10,14; Mt 13:54-58 

Thöù Baûy: 04/8/2018  

Thaùnh Gian Vianney. LM 

Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 

14:1-12 

 

 

 

RAO HOÂN PHOÁI 

Anh: (Giuse) Traàn Minh Chaát 

Con oâng: Traàn Minh Phaåm 

Vaø baø: Buøi Thò Caåm Thuùy 

Hieän ñang ôû: Newington 

Xin keát hoân vôùi  

Chò: Teâreâsa Nguyeãn Thuûy Truùc Phöông 

Con oâng: Pheâroâ Nguyeãn Coâng Bình 

Vaø baø: Maria Nguyeãn Thò Kim Lieân 

Hieän ñang ôû: West Hartford 

Neáu coù ñieàu gì ngaên trôû theo giaùo luaät xin 

vui loøng baùo cha ñaëc traùch. 

Nguyeän xin Thieân Chuùa ban nhieàu hoàng 

aân xuoáng treân Anh Chò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. Thöù Hai ngaøy 30 thaùng 7 naêm 2018 Ñöùc Cha Toâma 

Nguyeãn Thaùi Thaønh Giaùm Muïc Phuï taù Giaùo phaän 

Orange seõ daâng thaùnh leã taïi nhaø thôø Saint Mark 

luùc 7 giôø toái. Kính môøi Coäng Ñoaøn ñeán tham döï. 

6. Leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi vaøo ngaøy Thöù Tö 

15 thaùng 8: Luùc 7 giôø toái. 

7. CHAÀU THAÙNH THEÅ ÑAÀU THAÙNG: Thöù Saùu 

ngaøy 3 thaùng 8 naêm 2018 . luùc 7 giôø 00 toái. Kính 

môøi Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò Em daønh chuùt thôøi 

gian ñeán Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå. 

 

 

Sinh hoaït Giaùo Lyù - Thieáu Nhi 

 

Ngaøy Khai Giaûng Giaùo Lyù vaø Vieät 

Ngöõ: Chuùa Nhaät ngaøy 9 thaùng  9 naêm 

2018. (chöông trình seõ ñöôïc thoâng baùo sau) 

 

 Vieät Ngöõ : 10:30 -11:30 

 Giaùo Lyù : 11:30 – 12:40 

 Sinh Hoaït Thieáu Nhi :1:00-2:15  
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Cầu Nguyện 

 
Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới: 
Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này 
là thuộc về mọi người, mọi dân tộc. 
Con mơ ước 
không còn những Ladarô đói ngồi ngoài cổng, 
bên trong là người giàu yến tiệc linh đình. 
Con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp, 
không còn những cô gái đứng đường 
hay những người ăn xin. 
Con mơ ước 
những ngưòi thợ được hưởng lương xứng đáng, 
các ông chủ coi công nhân như anh em. 
 

Con mơ ước 
tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình, 
các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ. 
 

Lạy Chúa của con, 
con ước mơ một thế giới đầy màu xanh, 
xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, 
và xanh của bao niềm hy vọng 
nơi lòng những ai ham sống và ham dựng xây. 
Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ, 
thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó. 

 Lm. Antoân Nguyeãn Cao Sieâu SJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÔØI CHUÙA CHUÙA NHAÄT 29/7 
BÀI ĐỌC I   2 Vua 4: 42-44 

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai. 
Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-Salisa mang 

đến dâng cho người của Thiên Chúa bánh đầu mùa, hai 
mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của 
Thiên Chúa liền nói: "Xin dọn cho dân chúng ăn." Đầy tớ của 
người trả lời: "Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn 
sao?" Nhưng Người ra lệnh: "Cứ dọn cho dân chúng ăn, vì 
Chúa phán như sau: "Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư." Đoạn 
người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán. 
ĐÁP CA  Tv 144: 10-11, 15-16, 17-18 
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, 
và thi ân cho chúng con được no nê. 
1- Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và 

các thánh nhân của Người hãy chúc tụng Người. Thiên hạ 
hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền 
năng của Người.  
2- Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Người  ban 

lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay 
ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê.  
3- Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong 

việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người cách 
thành tâm. 
BÀI ĐỌC II  Ep 4:1-6 
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Êphêsô. 
Anh chị em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên 

anh chị em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh chị em đã 
lãnh nhận. Anh chị em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, 
nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp 
nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm giây ràng buộc: chỉ 
có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh chị em đã  
được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, 
một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết 
mọi người, Đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi 
người, và ở trong mọi người. 
ALLELUIA   Gioan  15: 15 
Alleluia, Alleluia. -  Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn 

hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì 
Thầy đã cho các con biết." - Alleluia. 
PHÚC ÂM  Gioan  6:1-15 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Ga-li-lê, cũng gọi là 

Ti-bê-ri-a. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy 
những phép là Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa 
Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại 
lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên 
và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi 
Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này 
ăn?”. Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết 
việc Người sắp làm. Phillipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng 
không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong những 
môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon thưa cùng Người rằng: 
“Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con 
cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. 
Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”.  
Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm 

ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, 
Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân 
phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no 
nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, 
kẻo phí đi”. Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn, do 
năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy 
phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông 
nầy là Đấng tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu 
biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên 
Người lại trốn lên núi một mình. 

 

 

 

 

 

Coäng Ñoaøn 

 xin chaân thaønh 

 caùm ôn  vaø tri aân 

ñeán: 

 Quyù AÂn nhaân ñaõ quaûng ñaïi ñoùng goùp cho 

buoåi picnic cuûa coäng ñoaøn.  

 Caùc Hoäi Ñoaøn vaø caùc caù nhaân ñaõ nhieät tình 

hoã trôï ñeå toå chöùc buoåi picnic. 

 AÂn nhaân ñaõ quaûng ñaïi taëng 2 maùy vi tính 

(laptop & desktop) cho vaên phoøng cuûa coäng 

ñoaøn. 

Nguyeän xin Thieân Chuùa traû coâng boäi haäu 

cho Quyù Vò. 

Chaân thaønh caùm ôn. 

Linh Muïc Pheâroâ Anreâ Mai Ñình Anh Tuaán 

 

 

 

Ñoùng goùp cho picnic tieáp theo tuaàn tröôùc: 

- Gia ñình baùc Vaên $ 150 - Anh chò Thaém $ 100           

- Chò Xuaân Thaûo $ 30 – Baø Vuõ Tri $ 50 

Toång coäng: $ 2030 Toång Chi: $ 1393 

Coøn laïi seõ chuyeån vaøo quõy coäng ñoaøn $ 637 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

YÙ Leã Trong Tuaàn 

Xin Bình An cho gia ñình  

Xin ôn nhö yù nguyeän. 

Xin Caàu cho linh hoàn: 

 Phanxicoâ Phuøng Ngoïc Thoï (leã gioã) 

 Maria Ñaøm Thò Ñoaûn (leã gioã) 

 Matthew Traàn Vaên Khöông (leã gioã) 

 Maria Traàn Thò Thieáp (Leã gioã) 

 Vaø Caùc linh hoàn  

(Xin leã vui loøng gaëp tröïc tieáp cha ñaëc traùch 

hoaëc ñieän thoaïi ñeán vaên phoøng.) 

 

 

Baùo caùo Taøi chaùnh 

Tieàn ñoùng goùp Chuùa Nhaät ngaøy 22 thaùng 7 

naêm 2018:  $ 491 + $ 637 (picnic) 

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) 

 

 

 

 

 

 

THOÂNG TIN HAØNH HÖÔNG 

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

Thương Xót tại Stockbridge, MA 01262. 

 

 

Hoûi – Ñaùp veà Thaùnh Leã Caâu 3 
 

3. Các phần trong thánh lễ như thế nào? 

Thánh lễ gồm hai phần : 
° Phụng vụ Lời Chúa. 
° Phụng vụ Thánh Thể. 
 

Hai phần này liên kết chặt chẽ với nhau làm 
thành một hành vi phụng tự duy nhất. Thật 
vậy, thánh lễ là bàn tiệc gồm Lời Chúa và 
Thánh Thể, nơi đây các tín hữu được giáo 
huấn và bổ dưỡng. 
 
Các nghi thức trước phần phụng vụ Lời Chúa 
(gồm bài ca nhập lễ, lời chào, nghi thức sám 
hối, kinh Thương xót, kinh Vinh Danh và lời 
nguyện nhập lễ) đều có tính cách mở đầu, 
dẫn nhập và chuẩn bị. 
 
Các nghi thức vừa kể trên nhằm giúp các tín 
hữu hiệp thông với nhau, chuẩn bị tâm hồn 
để lắng nghe Lời Chúa và cử hành thánh lễ 
cho xứng đáng. 
 
A. Phụng vụ Lời Chúa 
Phần chính yếu của phụng vụ Lời Chúa là các 
bài đọc trích từ Kinh Thánh, với những bài 
thánh ca kèm theo. Còn bài giảng, lời tuyên 
xưng đức tin (kinh Tin Kính) và lời nguyện 
giáo dân, cũng gọi là lời nguyện tín hữu, có 
mục đích khai triển và kết thúc phần phụng 
vụ Lời Chúa. 
 
B. Phụng vụ Thánh Thể 
- Dâng lễ : chuẩn bị lễ vật mà trong giây lát 
nữa sẽ trở thành Mình và Máu Chúa Kitô. 
- Kinh Tạ Ơn : là trung tâm và là đỉnh điểm 
của thánh lễ (chúng ta sẽ khai triển ở phần 
sau). 
- Những nghi thức hiệp lễ : kinh Lạy Cha, 
chúc bình an, bẻ bánh, kinh Lạy Chiên Thiên 
Chúa, rước lễ và lời nguyện hiệp lễ. 
Sau phần Phụng vụ Thánh Thể là nghi thức 
kết lễ : chào và ban phép lành, và giải tán 
cộng đoàn giáo dân. 

 
LM. Joseph Vu Thai Hoa 

 


