
 

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: Chieàu thöù Ba – Thöù Naêm  

luùc 6 giôø 00 PM baét ñaàu vaøo ngaøy 7 thaùng 8 naêm 2018. 

 Chuùa Nhaät: 2:30 PM 

B. Muïc Vuï Bí Tích 

 Röûa Toäi: Chuùa Nhaät Ñaàu thaùng  (Sau Thaùnh Leã) 

 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 ñaëc 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 05/8/2018  

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.  
Ca vịnh tuần II. 
Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35. 

 Thöù Hai: 06/8/2018  

CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính. 
Đn 7,9-10.13-14; hoặc 2 Pr 1,16-19; Mc 9,2-10. 

 Thöù Ba: 7/8/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo. 

Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục). 
Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36 hoặc Mt 15,1-2.10-14. 

 Thöù Tö: 08/8/2018 

Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ. 
Gr 31,1-7; Mt 15,21-28. 

 Thöù Naêm: 9/8/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 
Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo. 

Gr 31,31-34; Mt 16,13-23. 

 Thöù Saùu: 10/8/2018.  

Thánh Lorenxo, Phó teá, töû ñaïo, Lễ kính. 
2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.  

 Thöù Baûy: 11/8/2018. 

Thánh Clara, Trinh nữ, lễ nhớ. 
Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20. 

 

 

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. (Chaäm nhaát ñeå ghi danh cho 

caùc em laø vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 26 thaùng 8 naêm 

2018. (noäp ñôn vaø ñoùng hoïc phí taïi vaên phoøng 

Coäng Ñoaøn tröôùc vaø sau Thaùnh Leã Chuùa Nhaät 

ngaøy 12, 19 vaø 26 thaùng 8. Gaëp coâ Haïnh Long. 

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  ñaëc traùch hoaëc vaên phoøng. 

4. Leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi vaøo ngaøy 

Thöù Tö 15 thaùng 8: Luùc 7 giôø toái. 

 

 

   

 

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  

 

 

 

 

 

  

 

 

RAO HOÂN PHOÁI 

(laàn 2) 

 

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. 

 



LÔØI CHUÙA- CHUÙA NHAÄT 05/8 
Bài đọc 1 - Xh 16,2-4.12-15 
Lời Chúa trong sách Xuất hành. 
Hồi ấy, trong sa mạc, toàn thê cộng đồng con cái Ít-ra-

en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. Con cái Ít-ra-en 
nói với các ông : “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức 
Chúa trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh 
thỏa thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi 
đó mà vào sa mạc này, đê bắt chúng tôi phải chết đói cả 
lũ ở đây !” 

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Này, Ta sẽ làm cho 
bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra 
lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta 
muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo 
Luật của Ta hay không. 

“Ta đã nghe tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách. Vậy, ngươi 
hãy bảo chúng rằng : Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được 
ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa 
thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên 
Chúa của các ngươi”. Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay 
đến rợp cả trại. Và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh 
trại. Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa, có một 
thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ 
mặt đất. Khi con cái Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau : 
“Man hu ?” Nghĩa là : “Cái gì đây ?” Vì họ không biết đó là 
cái gì. Ông Mô-sê bảo họ : “Đó là bánh Đức Chúa ban 
cho anh em làm của ăn !”. 

 

ĐÁP CA:   Chuùa ban baùnh bôûi trôøi nuoâi döôõng hoï.  

1- Điều mà chúng tôi đã nghe, đã biết mà tổ tiên đã 
thuật lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế 
hệ tương lai: đó là những lời khen ngợi và quyền năng 
của Chúa. 
2-  Nhưng Người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao 
xanh, và Người đã mở rộng các cửa trời. Người đã 
làm mưa man na xuống để họ ăn, và Người đã ban 
cho họ được bánh bởi trời. 
3- Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh; 
Người ban cho họ lương thực ăn tới no nê. Người đưa 
họ vào nơi thánh địa của Người, tới miền núi non mà 
tay hữu Người tậu sắm. 

 
Bài đọc 2 - Ep 4,17.20-24 
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín 

hữu Êphêxô. 
Thưa anh em, đây là điều tôi nói với anh em, và có 

Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em : đừng ăn ở như 
dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù 
phiếm của họ. Còn anh em, anh em đã chẳng học biết 
về Đức Kitô như vậy đâu; ấy là nếu anh em đã được 
nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo tinh thần 
của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế, 
anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là 
con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, 
anh em phải đê Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và 
phải mặc lấy con người mới, là con người đã được 
sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa đê thật sự sống 
công chính và thánh thiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cầu Nguyện 
 

Lạy Chúa, 
Những lúc con cảm thấy đói, xin ban cho con 

một ai đó đang cần của ăn. 
Khi con khát, xin gởi đến cho con một ai đó 

đang cần nước uống. 
Khi con lạnh lẽo, xin gởi đến cho con một ai 

đó đang cần được sưởi. 
Khi con bị xúc phạm, xin ban cho con một ai 

đó đang cần ủi an. 
Khi thập giá của con trở nên nặng nề, xin ban 

cho con thập giá của một người khác để cùng 
chia sẻ. 

Khi con túng nghèo, xin dẫn đến cho con một 
người thiếu thốn. 

Khi con không có thời giờ, xin ban cho con ai 
đó để con giúp họ giây lát. 

Khi con nản chí, xin gởi đến cho con một 
người cần khích lệ. 

Khi con chỉ biết nghĩ đến mình, xin xoay 
chuyển tư tưởng con hướng đến tha nhân. 

Trích trong “Manna” 

 

 

 

 

Tin Mừng - Ga 6,24-35 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 
Khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các 

môn đệ đều không có mặt ở bờ biên hồ Galilê, 
thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm Người. 
Khi gặp thấy Người ở bên kia biên Hồ, họ nói : 
“Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” Đức 
Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông 
đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, 
nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các 
ông hãy ra công làm việc không phải vì lương 
thực mau hư nát, nhưng đê có lương thực 
thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ 
lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi 
vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã 
ghi dấu xác nhận”. Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi 
phải làm gì đê thực hiện những việc Thiên Chúa 
muốn ?” Đức Giêsu trả lời : “Việc Thiên Chúa 
muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã 
sai đến”. Họ lại hỏi : “Vậy chính ông, ông làm 
được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy đê tin ông ? 
Ông sẽ làm gì đây ? Tổ tiên chúng tôi đã ăn 
man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người 
đã cho họ ăn bánh bởi trời”. 

Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, 
không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh 
bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn 
bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên 
Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự 
sống cho thế gian”. Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin 
cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. Đức 
Giêsu bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai 
đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, 
chẳng khát bao giờ !”. 

. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

YÙ Leã Trong Tuaàn 

Xin Bình An cho gia ñình  

Xin Taï ôn (2 ngöôøi xin) 

Xin Caàu cho linh hoàn: 

 Phanxicoâ Savie Ñoaøn Xuaân Phuùc (leã gioã) 

 Giuse Phaïm Vaên Thaêng 

 David William  

 Giuse Ñinh Vaên Lung 

 Maria Ñinh Thò Suy 

 Ñaminh Ñinh Rieãm (leã gioã) 

 Antoân Ñinh Maïnh Huøng (leã gioã) 

 Linh hoàn Anna 

 Linh hoàn: Antoân vaø Madalena  

 Linh hoàn Giuse vaø Anna 

 Vaø Caùc linh hoàn nôi luyeän nguïc  

(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 29 thaùng 7 

naêm 2018:  $ 1084  

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 

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

Thương Xót tại Stockbridge, MA 01262. 

 

 

Hoûi – Ñaùp  

veà Thaùnh Leã Caâu 4 

 

4. Linh mục đóng vai trò gì trong 

thánh lễ? 

Giám mục hoặc linh mục chủ tọa thánh 

lễ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô 

trong Giáo Hội của Người. Điều đó quả 

quyết rằng, lúc những người đã chịu phép 

Rửa tụ họp nhau lại, đó là chính Chúa 

Kitô qui tụ và phán dạy họ, chính Người 

ban Mình của Người và xây dựng Giáo 

Hội. 

Nếu có nhiều linh mục đồng tế, thì chỉ 

có một vị chủ tế từ đầu đến cuối thánh lễ. 

Vị chủ tế đó biểu tượng cho sự hiện diện 

của chính Chúa Kitô trong Giáo Hội của 

Người. 

Khi đọc những lời nguyện, linh mục 

chủ tế luôn nhân danh cộng đoàn (sẽ đề 

cập chi tiết hơn ở những câu hỏi sau). 

 

LM. Joseph Vu Thai Hoa 
 

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. 

 

 

 

 

 

CHAØO MÖØNG HAI  

THAØNH VIEÂN MÔÙI  

CUÛA COÄNG ÑOAØN LAØ  

 

EM: MARIA AVA TRAN 

vaø EM: GIUSE ETHAN TRAN 

 

ÑÖÔÏC RÖÛA TOÄI NGAØY CHUÙA NHAÄT 5 THAÙNG 8 

(sau thaùnh leã) 

Nguyeän xin Thieân Chuùa luoân ban traøn ñaày 

hoàng aân treân hai em vaø gia ñình. 

 

 


