
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Thöôøng Vuï Hoäi Ñoàng Muïc Vuï 
 

Chuû tòch: OÂng Pheâroâ Nguyeãn Vaên Kieân 

Phoù chuû tòch: OÂng Phaoloâ Phaïm Xuaân Ñoä 

Thö kyù (taïm thôøi): Anh Hoaøng Coâng Huy 

Thuû Quyõ: BaøTraàn Leâ Thò Minh Truùc 

     Baø Maria Vuõ Bích Nhung 

 

 

Sinh hoaït Giaùo Lyù 

& Thieáu Nhi 

 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 
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Lòch Phuïng Vuï 

 

 Chuùa Nhaät 23/9/2018  

Chuùa Nhật XXV Thöôøng Nieân 

 Thöù Hai: 24/9/2018.  

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 25 Quanh Naêm 

 Thöù Ba: 25/9/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI  

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 25 Quanh Naêm 

 Thöù Tö: 26/9/2018 

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 25 Quanh Naêm 

 Thöù Naêm: 27/9/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

Thaùnh Vicente de Paul Linh muc. 

 Thöù Saùu: 28/9/2018:  
Trong tuaàn Chuùa Nhaät 25 Quanh Naêm 

 Thöù Baûy: 29/9/2018.   

     Leã Toång Laõnh Thieân Thaàn Michael – 

Gabriel vaø Raphael 

 Ñoùn nhaän bí tích Thaùnh Theå moãi 

ngaøy laø moùn quaø cao quyù nhaát maø Chuùa 

Gieâsu môøi goïi moãi ngöôøi chuùng ta laõnh 

nhaän, vì theá, kính mong Quyù OÂng Baø Anh 

Chò em hy sinh, saép xeáp thôøi gian ñeán 

tham döï Thaùnh Leã caùc ngaøy trong tuaàn ñeå 

caàu nguyeän cho Gia Ñình vaø Coäng Ñoaøn. 

SINH HOAÏT 

COÄNG ÑOAØN 

 
1. Leã Ñöùc Meï Maân Coâi ngaøy 7 thaùng 

10: Kính môøi Quyù oâng, baø, anh, chò, em vui 

loøng TAÄP TRUNG TRÖÔÙC TÖÔÏNG ÑAØI 

ÑÖÙC MEÏ luùc 1:45 ñeå ñuùng 2 giôø seõ röôùc kieäu 

Ñöùc Meï vaø thaùnh leã Möøng Kính Meï Maân 

Coâi luùc 2:30 – Sau Thaùnh Leã TRAÂN TROÏNG 

KÍNH MÔØI TAÁT CAÛ COÄNG ÑOAØN ñeán Hoäi 

tröôøng ñeå Chuùc Möøng vaø Tieâäc Möøng 25 Naêm 

Thaønh Laäp Hoäi Maân Coâi. 

 

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ THAÙNG 11 

Xin Quyù OÂng, Baø, Anh, Chò, Em saép xeáp thôøi 

gian ñeå tham döï caùc ngaøy leã trong thaùng 11:  

1/. LEÃ CAÙC THAÙNH  

Ngaøy 1 thaùng 11, luùc 7 giôø toái THÖÙ NAÊM.  

2/. LEÃ CAÙC LINH HOÀN ngaøy 2 thaùng 11 

 12 giôø tröa taïi nghóa trang. Mount Saint 

Benedict Cemetery. Ñòa chæ: 1 Cottage Grove 

Rd, Bloomfield, CT 06002 – Laõnh ôn Toaøn xaù 

chæ cho caùc linh hoàn. 

 7 giôø toái taïi Nhaø thôø. 

 Chuùa nhaät ngaøy 4 thaùng 11 sau Thaùnh Leã  

Coäng Ñoaøn seõ vieáng nghóa trang Saint 

Benedict Cemetery. Ñeå laõnh nhaän ôn Toaøn 

Xaù chæ cho caùc linh hoàn. 

3/. Leã Taï ôn (Thanksgiving) ngaøy 22 thaùng 11 

naêm 2018. Luùc 11 giôø 00.  

Thaùnh Leã taï ôn vaø Tri AÂn 

 Tri aân Quyù Cha vaø Tu Só Tieàn nhieäm. 

 Quyù OÂng Baø laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân hình 

thaønh Coäng Ñoaøn Vieät Nam taïi Toång Giaùo 

Phaän Hartford.  

 Nhöõng vò ñaõ can ñaûm Vöôït bieân ñeán Hoa Kyø. 

Sau Thaùnh Leã seõ coù buoåi gaëp gôõ – chia seû 

TRAÂN TROÏNG KÍNH MÔØI TAÁT CAÛ QUYÙ VÒ ÔÛ 

LAÏI THAM DÖÏ TAÏI HOÄI TRÖÔØNG. 

4/. Leã Boån Maïng Coäng Ñoaøn Thaùnh Anreâ 

Duõng Laïc vaø Caùc Baïn Töû Ñaïo – Thöù Baûy ngaøy 

24 thaùng 11 naêm 2018 (Chöông trình chi tieát seõ 

ñöôïc thoâng baùo cuï theå) 

 

 

 

 

CUÛNG COÁ - XAÂY DÖÏNG Vaø PHAÙT 

TRIEÅN COÄNG ÑOAØN – GIAÙO XÖÙ 

Traân troïng kính môøi: 

QUYÙ OÂNG–BAØ–ANH–CHÒ–EM. 

Tham döï buoåi hoïp ñaëc bieät 

Sau Thaùnh Leã ngaøy Chuùa Nhaät 23 

thaùng 9 naêm 2018. Noäi dung:  

Phaàn 1: Cha Ñaëc Traùch trình baøy chi tieát 

ñònh höôùng cho coäng ñoaøn- Giaùo Xöù. 

Phaàn 2: Laéng nghe taát caû nhöõng thao 

thöùc vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa Quyù Vò. (Laøm 

theá naøo ñeå cuûng coá, xaây döïng vaø phaùt 

trieån coäng ñoaøn – Giaùo xöù?) 

Phaàn 3: Giaûi ñaùp caùc caâu hoûi. 

Phaàn 4: Ñuùc keát. 

(Seõ coù nhoùm giuùp giöõ caùc em thieáu nhi 

trong luùc Quyù Vò hoïp) 

 

 

 

 

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


LÔØI CHUÙA- CHUÙA NHAÄT 23/9 
Bài đọc 1 - Kn 2,12.17-20 

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. 
Phường vô đạo lên tiếng nói : “Ta hãy gài bẫy 

hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó 

chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, 

và tố cáo ta không tuân hành lê giáo. Ta hãy coi 

những lời nó nói có thật không, và nghiệm xem kết 

cục đời nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con 

Thiên Chúa, hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi 

tay địch thù. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, đê biết 

nó hiền hòa làm sao, và thử xem nó nhẫn nhục đến 

mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ 

như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm”. 

Bài đọc 2 - Gc 3,16 - 4,3 

Lời Chúa trong thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
Anh em thân mến, ở đâu có ghen tương và 

tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc 

xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con 

người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, 

khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa 

thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. 

Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái 

đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính. Bởi 

đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh 

em ? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của 

anh em đang gây chiến trong con người anh em đó 

sao ? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, 

nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng 

chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây 

chiến với nhau. Anh em không có, là vì anh em 

không xin; anh em xin mà không được, là vì anh 

em xin với tà ý, đê lãng phí trong việc hưởng lạc. 

 

Tin Mừng - Mc 9,30-37 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo 

thánh Máccô. 
Một hôm, Đức Giêsu và các môn đệ đi 

băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu 

không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy 

các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào 

tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba 

ngày sau khi bị giết chết Người sẽ sống lại”. 

Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các 

ông sợ không dám hỏi lại Người. 

Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến 

thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Đức 

Giêsu hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã 

bàn tán điều gì vậy ?” Các ông làm thinh, vì 

khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là 

người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi 

xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai 

muốn làm người đứng đầu, thì phải làm 

người rốt hết, và làm người phục vụ mọi 

người”. Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt 

vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai 

tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh 

Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón 

Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, 

nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu Nguyện :   
 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng 

đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày, 

nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người 

bị thử thách: những kẻ đói, không chỉ vì thiếu 

của ăn, nhưng vì thiếu Lời Chúa; những kẻ khát, 

không chỉ vì thiếu nước, nhưng còn vì thiếu bình 

an, sự thật, công bằng và tình thương; những kẻ 

vô gia cư, không chỉ tìm kiếm một mái nhà, 

nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu 

thương; những kẻ bệnh hoạn và hấp hối, không 

chỉ trong thân xác, nhưng còn trong tinh thần 

nữa, bằng cách thực thi lời hy vọng này: "Điều 

mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh 

em là làm cho chính Ta". Trích trong Manna 

 

PHAÂN ÖU 

Ñöôïc tin Chuùa goïi  

Baø: Anna Nguyeãn Thò Thoûa (thaân maãu 

anh Vöôïng) 

Vaø OÂng: Pheroâ Nguyeãn Baùu (Thaân 

phuï Anh Haûi Nguyeãn) 

Coäng ñoaøn Thaùnh Anreâ Duõng Laïc xin 

ñöôïc chia buoàn ñeán Quyù Tang quyeán. 

Coäng Ñoaøn seõ daâng Thaùnh Leã caàu 

nguyeän cho linh hoàn Anna vaø Pheâroâ. 

Nguyeän xin Chuùa naâng ñôõ vaø an uûi gia 

ñình Tang Quyeán.  

 



 

Baùo caùo Taøi chaùnh 

 

Tieàn ñoùng goùp Chuùa Nhaät ngaøy 16 thaùng 9 

naêm 2018:  $ 1472 

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 mau laønh beänh 

Taï Ôn Cha Tröông Böûu Dieäp 

 Anna Nguyeãn Nguyeãn Thò Thoûa (Môùi qua ñôøi) 

 Maria Leâ Thò Bieát (Leã Gioã) 

 Maria Vuõ Thò Sieâu  (Leã Gioã)  

 LM. Gioan Baotixita Nguyeãn V. Thoâng 

 LM. Gioan Baotixita Nguyeãn V. Thuïc 

 Pheâroâ Leâ Vaên Bích 

 Maria Nguyeãn Thò Haèng 

 Phaoloâ Leâ Quang Ñoä  

 Maria Leâ Thò Thanh 

 Giuse Nguyeãn Coâng Thieäu 

 Maria Traàn Thò Bieån 

 Antoân Vuõ Ngoïc Thaïch  

 Gioan B Nguyeãn V.Khoan  

 Gioan B Nguyeãn V.Khao  

 Mariaa Nguyeãn T. Khuyeän 

 Maria Leâ Thò Lôùn 

 Gioan B. Leâ Vaên Khang 

 Maria Nguyeän Thò Goïn 

 

 Caùc linh hoàn moà coâi vaø caùc linh hoàn thai nhi 

 

 

Hoûi – Ñaùp  

veà Thaùnh Leã Caâu 11  

 

11. Dấu thánh giá mang ý nghĩa gì ? 
"Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và 

Chúa Thánh Thần. Amen". Thánh lễ bắt đầu 

bằng dấu thánh giá, là một trong những dấu 

hiệu Kitô giáo cổ xưa nhất, và là dấu hiệu 

tuyệt hảo của người Kitô hữu. 

Khi làm dấu thánh giá, chúng ta nhận biết 

mình thuộc về Chúa Kitô, bày tỏ niềm tin của 

chúng ta vào Chúa Kitô đã chết trên thánh giá 

vì chúng ta, chúng ta nói lên lòng ước muốn 

đón nhận sự phong phú khôn lường của thánh 

giá và ước muốn liên kết đời sống chúng ta 

với đời sống của Chúa Kitô chết trên thánh 

giá. Vậy, thánh giá quả là dấu chỉ sự cứu độ, 

sự cứu chuộc và sự phục sinh. Dấu thánh giá 

còn nhắc chúng ta về bí tích Thánh Tẩy của 

mình, bởi chúng ta đã được rửa tội "nhân 

danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần". 

Dấu thánh giá là biểu thức của chính đức 

tin Kitô giáo, đó là sự hiện hữu của Thiên 

Chúa tình yêu được mạc khải bởi đời sống 

của Chúa Kitô. Do đó người ta hiểu tại sao 

các Kitô hữu thường làm dấu thánh giá và 

luôn luôn bắt đầu một nghi thức phụng vụ 

bằng dấu thánh giá. 
 LM. Joseph Vu Thai Hoa 

 

CHÖÔNG TRÌNH 

MÖØNG BOÅN MAÏNG  

vaø 25 NAÊM THAØNH LAÄP 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) 

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. 

 

 

 

 

 


