
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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 
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Lòch Phuïng Vuï 

 

 Chuùa Nhaät 7/10/2018  

Chuùa Nhật XXVII Thöôøng Nieân 

 Thöù Hai: 8/10/2018.  

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 27 Quanh Naêm 

 Thöù Ba: 9/10/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI  

Thaùnh Dionysius Giaùm muïc vaø caùc baïn töû ñaïo.  

Thaùnh Gioan Leonadi linh muïc. 

 Thöù Tö: 10/10/2018 

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 27 Quanh Naêm 

 Thöù Naêm: 11/10/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

Thaùnh Giaùo Hoaøng Gioan XXIII vaø Thaùnh Pheâroâ 

Leâ Tuøy linh muïc, Töû ñaïo  

 Thöù Saùu: 12/10/2018:  
Trong tuaàn Chuùa Nhaät 27 Quanh Naêm 

 Thöù Baûy: 13/10/2018.  

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 27 Quanh Naêm 
      

 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- CA ÑOAØN THIEÁU NHI: seõ taäp haùt 2 tuaàn 1 

laàn vaøo ngaøy thöù baûy 20 thaùng 10 vaø thöù baûy 3 

thaùng 11. Töø 10:30 ñeán 12:00 taïi Phoøng hoïc soá5. 

Quyù Phuï Huynh coù con em muoán tham gia Ca 

Ñoaøn Thieáu nhi vui loøng lieân heä Chò: Tiffany 

Traàn. Email: tiffanytran22@gmail.com 

2- ÑOÄI TRAÉC: ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaø taäp vaøo sau 

Thaùnh Leã ngaøy Chuùa nhaät ñeán 5:00 PM. Quyù 

Phuï Huynh naøo coù con em muoán tham gia vui 

loøng lieân heä Anh Tuaán (Tröôûng ban Giuùp Leã) 
      

       
 

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 – Giaùo Xöù 

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) 

 

 

 

 

 PHAÂN ÖU  

 Ñöôïc tin Chuùa goïi  Baø: Maria Tröông Thò 

Buùp (môùi qua ñôøi ôû Vieät Nam) thaân maãu anh 

Giuse Phan Höõu Minh.  

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 

Maria. Nguyeän xin Chuùa naâng ñôõ vaø an uûi gia 

ñình Tang Quyeán.   

 

 

 

 

BAN TAØI CHAÙNH 

Theo söï höôùng daãn cuûa Toøa Giaùm Muïc, Coäng 

ñoaøn Giaùo xöù seõ thaønh laäp Ban taøi Chaùnh (7 vò), vì 

theá, neáu coù theå quaûng ñaïi tham gia ñöôïc xin vui 

loøng lieân heä cha ñaëc traùch ñeå bieát theâm chi tieát töø 

hoâm nay ñeán heát ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2018. 

Ngaøy 21 thaùng 10 naêm 2018 seõ nieâm yeát danh saùch 

ban taøi chaùnh cuûa Coäng Ñoaøn. 
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Tin Mừng - Lc 1,26-38 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 
Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa 

sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là 

Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một 

người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh 

nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : 

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở 

cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời 

chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói : “Thưa bà 

Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và 

này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên 

là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con 

Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho 

Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ 

trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của 

Người sẽ vô cùng vô tận”. 

Bà Maria thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra 

cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”. Sứ 

thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và 

quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, 

Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên 

Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già 

rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà 

ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai 

được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì 

là không thê làm được”. Bấy giờ bà Maria nói : 

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm 

cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 
  

 

 
 

 

 

 

LÔØI CHUÙA- CHUÙA NHAÄT 7/10 
 

Bài Ðọc I: St 2, 18-24 

Trích sách Sáng Thế. 

Chúa là Thiên Chúa phán: "Ðàn ông ở 

một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho 

nó một nội trợ giống như nó". Sau khi lấy 

bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và 

toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa 

dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi 

chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, 

thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên 

cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. 

Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ 

giống như mình. 

Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ 

say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một 

xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên 

Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ 

Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến 

Ađam. Ađam liền nói: "Bây giờ đây xương 

bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này 

sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam 

mà ra". Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha 

mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên 

một thân thể. 

Bài Ðọc II: Dt 2, 9-11 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, Ðấng trong một thời 

gian bị hạ xuống kém các Thiên Thần, là 

Ðức Giêsu, chúng ta thấy Người được triều 

thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn 

của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa, Người 

chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật 

là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và 

cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái 

đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà 

làm cho Ðấng đem lại ơn cứu rỗi được 

hoàn hảo. Vì chưng, Ðấng thánh hoá và 

những người được thánh hoá, tất cả đều do 

một nguồn gốc. Vì thế, Người không hổ 

thẹn gọi họ là anh em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu Nguyện :   

Lạy Mẹ Maria, khi đọc Phúc Âm, lúc nào chúng con 

cũng thấy Mẹ lên đường. 

Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu. Mẹ 

đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ. Mẹ tìm con 

bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Đức Giêsu 

khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài 

đến tận Núi Sọ. 

Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi âm thầm hay rõ 

ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên 

Chúa. 

Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi 

bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào 

cũng là thảm hoa. Có những con đường đầy máu và 

nước mắt. 

Xin Mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, 

đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa dù phải 

chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. 
Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu để chúng 

con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm 

nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.  (LM. Nguyeãn Cao Sieâu) 

 



 

Hoûi – Ñaùp veà Thaùnh Leã Caâu 13 

Tại sao, sau Công Đồng Vaticanô II, linh 

mục chủ tế lại đứng đối diện với cộng đoàn? 
Đây là một trong những cải cách phụng vụ thấy 

rõ nhất của Công Đồng Vaticanô II. 

Thời thượng cổ, hầu hết các nhà thờ được xây 

hướng về phía đông, hướng mặt trời mọc, nơi 

tượng trưng cho sự Sống Lại. Hướng về phía đông 

khi cầu nguyện là một cách muốn cho hiểu rằng 

cộng đoàn cùng với linh mục chủ tế ngỏ lời với 

Chúa Kitô phục sinh. 

Chúng ta cũng biết rằng người Do-thái hướng về 

thành Giêrusalem khi cầu nguyện, và người hồi 

giáo hướng về thành La Mecque. 

Sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế 

không quay lưng vềà phía cộng đoàn như theo 

truyền thống nữa, mà quay mặt về cộng đoàn trong 

suốt thánh lễ. Thông thường, chúng ta đối diện với 

người nào đó khi nói chuyện. Do đó thật là hợp lý 

khi linh mục chủ tế hướng về cộng đoàn : chào 

đầu lễ, bài giảng... Khi linh mục công bố Tin 

Mừng, chính là Chúa Kitô nói với dân Người. 

Nhưng khi cầu nguyện thì sao ? Khi cầu nguyện, 

tất cả cùng thưa với Chúa. Do đó chúng ta sẽ khó 

hiểu hơn khi thấy linh mục đứng đối diện với cộng 

đoàn. Thật ra, bàn thờ được đặt giữa linh mục và 

cộng đoàn. Sự sắp đặt vị trí như thế có nghĩa là : 

Chúa không ở trước mặt chúng ta, nhưng ở giữa 

chúng ta, như lời hứa của Chúa Kitô : "Ở đâu có 

hai, ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy 

ở giữa họ." (Mt 18, 20). Thánh Phaolô có nói : 

"Đức Kitô ở giữa anh em, Người là niềm hy vọng 

vinh quang !" (Col 1, 27). 
 (LM. Joseph Vu Thai Hoa) 

 

CHUÙC MÖØNG  

BOÅN MAÏNG  

vaø 25 NAÊM THAØNH LAÄP 

 HOÄI MAÂN COÂI 

Nguyeän xin Thieân Chuùa 

qua lôøi chuyeån caàu cuûa 

Meï maria Maân Coâi ban 

traøn ñaày hoàng aân vaø 

bình an treân Quyù Hoäi 

vieân vaø Gia ñình. 

 YÙ Leã Trong Tuaàn  

 

Xin Taï Ôn – Xin Bình An Gia Ñình  - Xin ôn Nhö YÙ 

Caàu nguyeän cho hoøa bình theá giôùi 

 Maria Tröông Thò Buùp (môùi qua ñôøi ôû VN) 

 Anna Nguyeãn Nguyeãn Thò Thoûa (môùi qua ñôøi) 

 Pheâroâ Baùu Nguyeãn (môùi qua ñôøi) 

 Phanxicoâ Xavie Nguyeãn Phong (Môùi qua ñôøi  ôû VN) 

 Pheâroâ Nguyeãn Vaên Thaønh (môùi qua ñôøi ôû Cali) 

 Pioâ X Nguyeãn Vaên Boán  

 Pheâroâ Leâ Vaên Bích 

 Maria Nguyeãn Thò Haèng 

 Giuse Leâ Vaên Chieán  

 Gioan B. Nguyeãn Vaên Thaûnh 

 Gioan B. Nguyeãn Vaên Sôn 

 Gioan B. Nguyeãn Anh Khoa 

 Gioan B. Nguyeãn Bình An 

  

 Ñaminh Ñinh Thò Hieäp 

 Giaon B. Nguyeãn VaênTeà  

 Maria Leâ Thò Caäy 

 Maria Ñinh Thò Tin 

 Maria Vuõ Thò Töôi 

 Matta Vuõ Thò Boâi 

  

 

 

Baùo caùo Taøi chaùnh 

 

Tieàn ñoùng goùp Chuùa Nhaät ngaøy 30 thaùng 9 

naêm 2018:  $ 1425 

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) 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


