
 

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 Ñaëc 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 6:00 PM 

 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 19/8/2018  

Chuùa Nhật XX Thöôøng Nieân 

 

Cn 9:1-6; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Ep 5:15-20; Ga 6:51-

58T 

 Thöù Hai: 20/8/2018  

Thaùnh Beânañoâ Giaùm Muïc- Tieán só Hoäi Thaùnh  

Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22 

 Thöù Ba: 21/8/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

Thaùnh Pioâ X – Giaùo Hoaøng 

Ed 28:1-10; nl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30 

 Thöù Tö: 22/8/2018   

Leã Ñöùc Maria Trinh Nöõ Vöông 

Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16 

 Thöù Naêm: 23/8/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14. 

 Thöù Saùu: 24/8/2018 

Thaùnh Batholomeo Toâng ñoà 

Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40 

 Thöù Baûy: 25/8/2018. 

Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12 

 

 

 

 

Sinh hoaït Giaùo Lyù  

& Thieáu Nhi 

 

 

Ngaøy Khai Giaûng Giaùo Lyù vaø Vieät 

Ngöõ: Chuùa Nhaät ngaøy 9 thaùng  9 naêm 

2018. (Taïi Hoäi tröôøng Giaùo xöù) 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

SINH HOAÏT 

COÄNG ÑOAØN 
1. Ca Ñoaøn Thieáu nhi daønh cho caùc 

em coù ñoä tuoåi töø 6 ñeán 20 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. Buoåi sinh hoaït ñaàu 

tieân döï kieán thöù baûy 15 thaùng 9 naêm 

2018. Luùc 10 giôø saùng. Taïi Hoäi Tröôøng. 

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 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. Kính môøi Quyù Thaày Coâ daïy Vieät 

Ngöõ vaø Giaùo Lyù tham döï buoåi hoïp luùc 

12:30 PM ngaøy 26 thaùng 8 naêm 2018 taïi 

Phoøng soá 8 (Parish Center) ñeå chuaån bò 

cho naêm hoïc môùi.  

5. Kính môøi caùc thaønh vieân trong Gia 

ñình Thaùnh Gia hoïp maët sau Thaùnh leã 

ngaøy 19 thaùng 8 naêm 2018 taïi phoøng 8 

Parish Center. 

6. Caùc Em Thieáu nhi seõ baùn veù soá ñeå 

toå chöùc Trung Thu cho caùc em Mieàn Ñoâng 

Baéc vaøo Chuùa Nhaät 19 vaø 26 thaùng 8. Kính 

mong coäng ñoaøn uûng hoä caùc em. 

 

http://vietcatholic.net/BaiGiang/Search.htm?topic=158
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LÔØI CHUÙA- CHUÙA NHAÄT 19/8 
 

Bài đọc 1 - Cn 9,1-6 
Lời Chúa trong sách Châm ngôn. 

Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên 

bảy cây cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn và 

sai các nữ tỳ ra đi. Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi 

cao trong thành phố và kêu gọi : “Hỡi người ngây thơ, 

hãy lại đây !” Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo 

: “Hãy đến mà ăn bánh của ta, và uống rượu do ta pha 

chế ! Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được 

sống; hãy bước đi trên con đường hiêu biết”. 

Ñaùp: Haõy nghieäm xem Chuùa toát laønh 

bieát maáy 

Bài đọc 2 - Ep 5,15-20 

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ 

gửi tín hữu Êphêxô. 
Thưa anh em, anh em hãy cẩn thận xem xét cách 

ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, 

nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận 

dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống 

những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu 

xuẩn, nhưng hãy tìm hiêu đâu là ý Chúa. Chớ say 

sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng 

hãy thấm nhuần Thần Khí. Hãy cùng nhau đối đáp 

những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần 

Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc 

tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy 

nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà 

cảm tạ Thiên Chúa là Cha. 

Tin Mừng - Ga 6,51-58 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 
Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : 

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 

này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban 

tặng, chính là thịt tôi đây, đê cho thế gian được 

sống”. 

Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. 

Họ nói: “Làm sao ông này có thê cho chúng ta ăn 

thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với họ : “Thật, tôi 

bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và 

uống máu Con Người, các ông không có sự sống 

nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống 

muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày 

sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là 

của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong 

tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là 

Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa 

Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được 

sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không 

phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. 

Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cầu Nguyện 
 

 

 

 
 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Chúa đến với chúng con 

dưới dạng tấm bánh bình thường. 

Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi. 

Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con người. 

Tấm bánh quá đỗi mong manh, nhỏ bé, 

có thể bị ẩm mốc làm hư hoại, 

và tan rất mau sau khi được nhận lãnh. 

Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự 

giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa. 

Xin cho chúng con biết cách 

đến với con người hôm nay: 

đơn sơ, khiêm hạ, 

không chút vinh quang hay quyền lực. 

Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, 

chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon, 

được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người. 

Ước gì chúng con dám rước Chúa 

đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình, 

để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên. 

Và ước gì chúng con trở thành 

những Nhà Tạm di động, 

đem Chúa đến cho đồng bào 

và quê hương chúng con. Amen. 
 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu 

 

 

 

 

RAO HOÂN PHOÁI 
            (laàn 1) 

Anh: Joseph Traàn Leâ Minh Tuøng 

Con oâng: Joseph Traàn Hoàng Laïc 

Vaø baø: Maria Leâ Thò Kim Lieân 

Hieän ñang ôû: Willimantic, CT 

Xin keát hoân vôùi  

Chò: Maria Nguyeãn Nhi (taân toøng) 

Con oâng: Nguyeãn Coâng Nhuaàn  

Vaø baø: Phan Thò Coù 

Hieän ñang ôû: Willimantic, CT  

Neáu coù ñieàu gì ngaên trôû theo giaùo 

luaät xin vui loøng baùo cha ñaëc traùch. 

Nguyeän xin Thieân Chuùa ban traøn ñaày 

hoàng aân xuoáng treân Anh Chò. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Baùo caùo Taøi chaùnh 

Tieàn ñoùng goùp Chuùa Nhaät ngaøy 12 thaùng 8 

naêm 2018:  $ 1,100 vaø Leã ngaøy 15/8: $ 485 

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) 

 

 

 

 

 

 

YÙ Leã Trong Tuaàn 

Xin Taï Ôn - Bình An  

Xin Caàu cho linh hoàn: 

 Michael Ñinh Vaên Hoïc. 

 Maria Nguyeãn Thò Ñeám  (Môùi qua ñôøi ôû Vieät Nam) (Ca 

ñoaøn Thaùnh Linh xin) 

 Giuse Leâ Vaên Chieán 

 Maria (môùi qua ñôøi ôû Vieät nam) 

 Catarina Tuyeát Mai 

 Xin ñi xa ñöôïc bình an. 

 Caùc linh hoàn  

 (Xin leã, vui loøng gaëp tröïc tieáp cha ñaëc traùch hoaëc 

ñieän thoaïi ñeán vaên phoøng.) 

 

 

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 6 

6. Tại sao linh mục phải mặc áo dài 

trắng, áo lễ và đeo dây các phép? 

° Áo dài trắng (cũng gọi là áo Alba) là loại 

áo chùng dài màu trắng với hai ống tay rộng, 

được mặc bên trong. 

° Dây các phép (cũng gọi là dây Stola) là một 

dải vải dài, thường cùng màu với áo lễ. Giám 

mục và linh mục mang dây các phép chung 

quanh cổ và rủ xuống phía trước, còn thày phó 

tế thì đeo chéo vai. Cách đeo dây các phép cho 

phép ta dễ nhận ra phẩm trật của các chức 

thánh (giám mục, linh mục, phó tế). 

° Áo lễ, rất rộng phủ ngoài áo dài trắng. Màu 

áo thì tùy theo mùa phụng vụ hoặc theo ngày 

lễ : đỏ, xanh, tím, trắng (hoặc vàng). Phó tế chỉ 

mặc áo trắng và dây các phép (chéo vai). 

Trong Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Kitô, 

các chi thể không thi hành cùng một chức vụ 

như nhau. Khi thi hành việc phụng tự, sự khác 

biệt về chức vụ được biểu lộ ra bề ngoài nhờ 

sự khác biệt về phẩm phục. Do đó phẩm phục 

là dấu chỉ của mọi thừa tác viên. Hơn nữa, 

phẩm phục thánh làm tăng vẻ trang trọng của 

chính nghi lễ phụng vụ. 

Nếu linh mục phải mặc áo dài trắng, áo lễ và 

đeo dây các phép trong thánh lễ, chính chỉ vì 

muốn cho mọi người biết rằng linh mục nói và 

hành động không phải với danh nghĩa cá nhân 

của mình, nhưng là nhân danh Đức Giêsu Kitô. 

LM. Joseph Vu Thai Hoa 
 

CHÖÔNG TRÌNH MÖØNG BOÅN MAÏNG  

HOÄI MAÂN COÂI 

Thöù baûy ngaøy 6 thaùng 10, 2018 

6:00: Giaûi Toäi 

6:30: Tónh taâm 

8:00: Giaûi toäi 

Chuùa Nhaät ngaøy 7 thaùng 10, 2018 

2:00: Kieäu Ñöùc Meï 

2:30: Thaùnh Leã Möøng Boån Maïng 

4:00: Tieäc Möøng 

Sau Thaùnh Leã, kính môøi toaøn theå coäng ñoaøn 

ñeán chia vui vaø möøng boån maïng vôùi Hoäi Maân 

Coâi taïi Hoäi Tröôøng. 

(All Are Welcome) 


