
 

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 12/8/2018  

Chuùa Nhật XIX Thöôøng Nieân 

1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 

6:41-51 

 Thöù Hai: 13/8/2018  

Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 

17:22-27. 

 Thöù Ba: 14/8/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

Thaùnh Maximilian Kolbe, Linh Muïc – töø ñaïo 

Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 

18:1-5,10,12-14 

 Thöù Tö: 15/8/2018  LEÃ 7 GIÔØ TOÁI 

Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi. (Leã troïng) 

Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20 

 Thöù Naêm: 16/8/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19 . 

 Thöù Saùu: 17/8/2018.  

Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 

19:3-12 

 Thöù Baûy: 18/8/2018. 

Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 

19:13-15 . 

 

 

 

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. Luùc 10:30 Saùng taïi Hoäi Tröôøng (Parish 

Center) 

 Vieät Ngöõ : 10:30 -11:30 

 Giaùo Lyù : 11:35 – 12:35 

 AÊn Tröa: 12:40 – 1:00  

 Sinh Hoaït Thieáu Nhi :1:00 – 2:15 

 

 

 

 

 

  

 

 

RAO HOÂN PHOÁI 

(laàn 3) 

 

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. 

 

http://vietcatholic.net/BaiGiang/Search.htm?topic=158
http://vietcatholic.net/BaiGiang/Search.htm?topic=159
http://vietcatholic.net/BaiGiang/Search.htm?topic=159


LÔØI CHUÙA- CHUÙA NHAÄT 12/8 
 

Bài Ðọc I: 1 V 19, 4-8 
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 
Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng 

vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới 
gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: "Lạy 
Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con 
chẳng hơn gì các tổ phụ con". Rồi ông nằm ngủ 
dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Thần Chúa đánh 
thức ông và bảo rằng: "Hãy chỗi dậy mà ăn". Ông 
nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một 
bình nước: ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần 
Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: 
"Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn 
xa". Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của 
nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới 
tới Horeb, núi của Thiên Chúa. 

 
Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 

Ðáp: Haõy Nghieäm xem Chuùa toát laønh bieát maáy.  
 

- Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi 
hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn 
tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng 
vui.  

- Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau 
ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, 
Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo 
sợ. 

- Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các 
bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu 
cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi 
mọi điều tai nạn. 

- Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung 
quanh những người sợ Chúa, và bênh chữa họ. 
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết 
Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm 
nương tựa ở nơi Người.  

 
Bài Ðọc II: Ep 4, 30 - 5, 2 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà 
Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh 
em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc 
đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay 
gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng 
mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với 
nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như 
Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô. 
Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con 
cái rất yêu dấu của Người: hãy sống trong tình 
thương, như Ðức Kitô đã yêu thương chúng ta và 
phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt 
ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cầu Nguyện 
 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhìn thấy sự hiện 
diện của Chúa dưới muôn ngàn dáng vẻ. 
Chúa hiện diện lặng lẽ như tấm bánh nơi nhà 
Tạm, nhưng Chúa cũng ở nơi những ai nghèo 
khổ, những người sống không ra người. 
Chúa hiện diện sống động nơi vị linh mục, 
nhưng Chúa cũng có mặt ở nơi hai, ba người 
gặp gỡ nhau để chia sẻ Lời Chúa. 
Chúa hiện diện nơi Giáo Hội gồm những con 
người yếu đuối, bất toàn, và Chúa cũng ở rất 
sâu trong lòng từng Kitô hữu. 
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa đang 
tạo dựng cả vũ trụ và đang đưa dòng lịch sử 
này về với Chúa. Xin cho con gặp Chúa nơi bất 
cứ ai là người vì họ có cùng khuôn mặt với 
Chúa. Xin cho con khám phá ra Chúa đang hẹn 
gặp con nơi mọi biến cố buồn vui của đời 
thường. Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi, thấy 
đâu đâu cũng là nhà của Chúa. Và ước gì con 
đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa trên bước 

đường đời của con. Amen.  Trích trong “Manna” 

 

 

 

 

Alleluia: Ga 15, 15b 

Chuùa noùi:” Toâi laø baùnh haèng soáng töø trôøi xuoáng. 

Ai aên baùnh naøy, seõ ñöôïc soáng muoân ñôøi.” 
 

Tin Mừng - Ga 6,41-52 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 
Gioan. 
Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa 

Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh 
hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ 
thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông 
Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của 
ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà 
xuống'". 
Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các 

ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến 
được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không 
lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại 
trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có 
chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa 
dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì 
đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, 
trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã 
thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin 
vào Ta thì có sự sống đời đời. 
"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các 

ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. 
Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh 
này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ 
trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. 
Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho 
thế gian được sống". 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

YÙ Leã Trong Tuaàn 

 

 

Xin Caàu cho linh hoàn: 

 Pio X Traàn Vaên Boán 

 Toâma (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 5 thaùng 8 

naêm 2018:  $ 2,068  

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 5 

 
5. Tại sao thánh lễ luôn được cử hành giống nhau, 

đọc hoài những lời bất biến? 
Bởi vì Chúa Giêsu đã phán dạy : "Các con hãy làm 

việc này mà nhớ đến Thầy" (Lc 22, 19 ; 1 Cor 11, 24-

25). Do đó, chúng ta thực hiện những gì mà Chúa 

Giêsu đã truyền cho chúng ta phải làm để tưởng nhớ 

đến Người. Từ gần 2000 năm qua, chỉ có một vài thay 

đổi nhỏ trong thể thức diễn tả mà thôi. Và cũng gần 

2000 năm qua, người Kitô hữu không ngừng tuyên đọc 

: "Trước ngày chịu nạn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh... 

cầm lấy chén rượu..." và họ cùng làm một cách thức 

như thế. 

- Trong thánh lễ, chúng ta không cử hành bữa Tiệc Ly, 

nhưng là cử hành sự chết và sự sống lại của Chúa 

Giêsu. Để thực hiện điều đó, chúng ta dựa trên cử chỉ 

và lời nói của Chúa Giêsu ở bữa Tiệc Ly. Có tất cả bốn 

cử chỉ : "Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao 

cho các môn đệ". Toàn phần phụng vụ Thánh Thể tóm 

gọn trong đó : 

° Chúa Giêsu cầm lấy bánh (và rượu) : đây là phần 

Dâng lễ. 

° tạ ơn : kinh Tạ Ơn. 

° bẻ ra : nghi thức bẻ bánh. 

° và trao cho cho các môn đệ : rước lễ. 

- Sự "tưởng nhớ" của thánh lễ không chỉ là một kỷ 

niệm, nhưng là tác động bí tích, qua đó, điều Chúa 

Kitô đã thực hiện một lần duy nhất trong quá khứ được 

ban cho chúng ta thực sự trong hiện tại của đức tin 

Kitô giáo. 

- Về vấn đề tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật, chúng ta 

có thể đặt câu hỏi : tại sao không cử hành thánh lễ 

ngày thứ năm, vì Chúa Kitô đã lập bí tích Thánh Thể 

ngày thứ năm Tuần Thánh ? 

- Chúa nhật là ngày ưu tiên để cử hành thánh lễ, vì đó 

là ngày Chúa Phục Sinh. Và thánh lễ chỉ có thể cử 

hành khi Chúa Kitô đã sống lại. Thánh Phaolô có nói : 

"Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì lời giảng dạy của 

chúng tôi là hư vô và đức tin của anh em là mơ hồ" (1 

Cor 15, 14). Nói cách khác, nếu Chúa Kitô không sống 

lại, thì không có đức tin, không có Giáo Hội và cũng 

không có các bí tích. 

- Như thế, cử hành thánh lễ ngày Chúa nhật có một ý 

nghĩa thần học rất quan trọng. Thánh lễ không phải là 

sự lặp lại của bữa Tiệc Ly. Cử hành thánh lễ ngày 

Chúa nhật xác định rằng đó là sự tưởng niệm sự chết 

và sự sống lại của Chúa Kitô. Chính trong buổi tối 

Phục sinh mà hai môn đệ, trong nhà trọ tại làng 

Emmau, đã nhận ra Chúa Sống Lại khi Người bẻ bánh 

(Lc 24, 13-35). 

- Sau cùng, Chúa nhật là ngày toàn Dân Chúa dâng lời 

tạ ơn, tán tụng lên Thiên Chúa, cảm tạ Người đã chiến 

thắng sự chết. 

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. 

 

 

 

 

 


