
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 – Vieät Ngöõ 

& 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 28/10/2018  

Chuùa Nhật XXX Thöôøng Nieân 

 Thöù Hai: 29/10/2018.  

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 30 Quanh Naêm 

 Thöù Ba: 30/10/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI  

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 30 Quanh Naêm  

 Thöù Tö: 31/10/2018 

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 30 Quanh Naêm  

 Thöù Naêm: 1/11/2018. LEÃ 7 GIÔØ TOÁI 

CAÙC THAÙNH NAM NÖÕ – LEÃ TROÏNG VAØ BUOÄC. 

 Thöù Saùu: 2/11/2018:  LEÃ CAÀU CHO CAÙC 

TÍN HÖÕA ÑAÕ QUA ÑÔØI 

LEÃ 12 GIÔØ TRÖA TAÏI NGHÓA TRANG 
LEÃ 7 GIÔØ TOÁI TAÏI NHAØ THÔØ 

 Thöù Baûy: 3/11/2018.  

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 30 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 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) 

 

3- BAN AÅM THÖÏC: Seõ baét ñaàu phuïc vuï aên saùng 

vaøo moãi Chuùa Nhaät haøng tuaàn töø 10 giôø ñeán 12 

giô ø00. Xin ñöôïc chaøo ñoùn taát caû Quyù Khaùch.  
      

       
 

 

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. 

 

 

 

 

CHÖÔNG TRÌNH 

TÓNH TAÂM MUØA VOÏNG 2018 

Thöù Saùu ngaøy 7 thaùng 12 

7:00: Giaûng Tónh Taâm 

8:30: AÊn Toái  

 

Thöù Baûy ngaøy 8 thaùng 12 

7:00: Giaûng tónh taâm 

8:00: Giaûi Toäi –  

AÊn toái sau khi xöng toäi 

Ngöôøi lôùn: Tónh taâm trong nhaø thô.ø 

Thieáu nhi: tónh taâm trong Hoäi tröôøng. 

  

 

HOÄI MAÂN COÂI 

Xin chaân thaønh caûm ôn ñeán quyù cha, quyù aân nhaân, 

vaø toaøn theå coäng ñoaøn ñaõ thöông ñeán chia seû, 

giuùp ñôõ, vaø caàu nguyeän nhaân dòp Hoäi thaønh laäp 25 

naêm vaø boån Maïng cuaû Hoäi. Nguyeän xin Chuùa qua 

lôøi chuyeån caàu cuûa Meï Maân Coâi ban nhieàu hoàng 

aân treân quyù vò vaø gia ñình. 

HOÄI MAÂN COÂI 

  

 

http://vietcatholic.net/BaiGiang/Search.htm?topic=158
mailto:tiffanytran22@gmail.com


LÔØI CHUÙA- CHUÙA NHAÄT 28/10 

Bài đọc 1 - Gr 31,7-9 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
Đức Chúa phán thế này : Reo vui lên mừng Gia-cóp, 

hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân ! Nào loan tin, ca 

ngợi và công bố : “Đức Chúa đã cứu dân Người, số 

còn sót lại của Ít-ra-en !” Này Ta sẽ đưa chúng từ đất 

Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong 

chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ 

: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. 

Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn 

đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường 

thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Vì đối 

với Ít-ra-en, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Ép-

ra-im chính là con trưởng. 

Bài đọc 2 - Dt 5,1-6 

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. 
Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được 

chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại 

diện cho loài người, trong các mối tương quan với 

Thiên Chúa, đê dâng lê phẩm cũng như tế vật đền tội. 

Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội 

và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu 

đuối; mà vì yếu đuối, nên vị thượng tế phải dâng lê 

đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lê đền tội 

cho chính mình như vậy. Không ai tự gán cho mình 

vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông 

A-ha-ron đã được gọi. Cũng vậy, không phải Đức 

Kitô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng 

đã nói với Người : Con là Con của Cha, ngày hôm 

nay Cha đã sinh ra Con, như lời Đấng ấy đã nói ở một 

chỗ khác : Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm 

trật Menkixêđê. 

Tin Mừng - Mc 10,46-52 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô. 
Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành 

Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một 

đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có 

một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta 

tên là Batimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức 

Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông 

Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi !” 

Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta 

càng kêu lớn tiếng : “Lạy con Vua Đavít, xin dủ lòng 

thương tôi”. Đức Giêsu đứng lại và nói : “Gọi anh ta 

lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, 

đứng dậy, Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo 

choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. 

Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù 

đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” Người 

nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức 

khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con 

đường Người đi. 

KINH TỔNG LÃNH 

THIÊN THẦN MI-CA-E 

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, / 

xin hãy bênh vực che chở cho chúng con 

trong chốn chiến trường/, cùng nên như 

thành lũy vững bền cho chúng con trông 

cậy / và chống trả các chước sâu độc ma 

qủy/.  Chúng con sấp mình xuống / xin 

Đúc Chúa Trời ngăn cấm thần ngụy ấy./  

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / là 

tướng quân cai quản cơ binh trên trời,/ kìa 

satan và thần dữ đang rảo khắp thiên hạ / 

hòng làm hư loài người chúng con, / xin 

người lấy phép Đức Chúa Trời mà xua 

đuổi chúng xuống hỏa ngục đời đời.Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cầu Nguyện :   
 

Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, 

khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. 

Chúng trói buộc chúng con và không cho 

chúng con tự do ngước lên cao để sống cho 

những giá trị tốt đẹp hơn. 

Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc 

của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được 

phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. 

Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán 

tất cả những gì chúng con có, để mua được 

viên ngọc quý là Nước Trời. 

Và ước gì chúng con không bao giờ quay 

lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không 

bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu 

thương Chúa dành cho từng người trong chúng 

con. Amen.                        Trích trong Manna 

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ BOÅN MAÏNG 

ngaøy thöù baûy 24 thaùng 11 naêm 2018 

6:00: Ñoùn tieáp 

6:30: Thaùnh Leã troïng theå Möøng kính 

Thaùnh Anreâ Duõng Laïc vaø caùc baïn töû 

ñaïo – Laõnh ôn Toaøn Xaù. 

7:30: Tieäc Möøng taïi hoäi tröôøng. 

 

 

 Xin Quyù Cöïu vieân chöùc vaø ban Thöøa taùc 

vieân maëc y phuïc ñaïi leã (aùo daøi khaên ñoáng) 

 Xin Quyù hoäi ñoaøn maëc ñoàng phuïc (Ca Ñoaøn 

– Hoäi Maân Coâi – Hoäi gia tröôûng - Gia Ñình 

Thaùnh Gia – Thieáu nhi Thaùnh Theå) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baùo caùo Taøi chaùnh 

 

Tieàn ñoùng goùp Chuùa Nhaät ngaøy 21 thaùng 

10 naêm 2018:  $ 1,597. 

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) 

 

 

 

 

 

 

Hoûi ñaùp caâu hoûi veà Thaùnh Leã Caâu 16 

16. Tại sao phải đứng lên khi nghe công bố 

Tin Mừng ? 
Trong thánh lễ, cộng đoàn ngồi khi nghe đọc 

hai bài Sách Thánh đầu tiên cũng như khi hát 

hoặc đọc Thánh vịnh. 

Nhưng chúng ta đứng lên khi nghe công bố Tin 

Mừng, vì là bài đọc quan trọng hơn cả. 

Các bài Tin Mừng chứa đựng chính lời của 

Chúa Giêsu. Khi linh mục đọc Tin Mừng trong 

thánh lễ, chính Chúa Kitô đang hiện diện và nói 

với chúng ta. Tin Mừng thuật lại các việc và 

hành động của Chúa Giêsu. Do đó, khi nghe 

công bố Tin Mừng, chúng ta đứng lên để tỏ lòng 

tôn kính Chúa Giêsu, tôn kính những giáo huấn 

của Người, cũng như mọi việc Người làm. 

 (LM. Giuse Vuõ Thaùi Hoaø)     

 

 YÙ Leã Trong Tuaàn  

 

Xin Taï Ôn –Ñöùc Meï 

 Anna Saâm (môùi qua ñôøi ôû VN)  

 Pheâroâ Leâ Vaên Bích 

 Maria Nguyeãn Thò Haèng 

 Maria Leâ Thò Bieát 

 Gioan Baotixata Nguyeãn Vaên Vang 

 Gioan Baotixata Nguyeãn Vaên Löøng 

 Gioan Baotixita Nguyeãn Vaên Naâu 

 Maria Nguyeãn Thò Quaëm  

 Gioan Baotixita Nguyeãn Vaên Baøng 

 Maria Nguyeãn Thò Dinh  

 Margaret Dow 

 Maria Monica Nguyen 

 Giuse Tröông Vaên Höôûng 

 Maria Phaïm Thò Vy 

 Giuse 

 Maria 

 

 Ñoâminicoâ  

 Maria  

 

 Caùc linh hoàn moà coâi  

 Caùc linh hoàn nôi luyeän nguïc 

 Caùc linh hoàn Tieân nhaân noäi ngoaïi 

 

Xin leã vui loøng gaëp Cha ñaëc traùch 

 

 

 

 

YÙ NGHÓA ÔN TOAØN XAÙ 

Ơn Toàn Xá người Tín Hữu có thể lãnh để 

nhường lại cho các linh hồn trong Luyện Ngục. 

1)  Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, bất cứ 

ngày nào trong các ngày ấy, Tín Hữu viếng Nghĩa 

Trang và cầu nguyện cho người chết, thì được 

hưởng Một Ơn Toàn Xá (Plenary Indulgence) 

chỉ để nhường cho các Linh hồn trong Luyện 

Ngục và chỉ được hưởng một Ơn mỗi ngày.  
2)  Trong ngày Lễ Các Linh Hồn (ngày 2 tháng 11), 

Tín Hữu kính viếng nhà thờ, đọc một Kinh Lạy Cha 

và một Kinh Tin Kính, thì được hưởng một Ơn 

Toàn Xá (Plenary Indulgence) chỉ để nhường cho 

các Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng 

một Ơn trong ngày ấy. (Lưu ý: việc đọc Kinh Lạy 

cha và Kinh Tin Kính là việc làm khi kính viếng 

Nhà Thờ, không miễn chuẩn cho việc Cầu nguyện 

theo ý Đức Giáo Hoàng)  

3)  Ngoài ra, mỗi ngày, Tín Hữu nào có ý xin 

hưởng ơn Toàn Xá và thi hành một trong các việc 

ấn định có Ơn Toàn xá, như sau, thì được Ơn Toàn 

Xá:  

Điều Kiện Hưởng Ơn Toàn Xá: 
Điều kiện chung để hưởng Ơn Toàn Xá là: xưng 

tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. 

Xưng tội: có thể xưng tội trước mấy ngày, sau mấy 

ngày làm việc có Ơn Xá.  

Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo 

Hoàng: nên làm trong ngày làm việc có Ơn xá.  
nguoàn: 

http://cdmedongcong.net/ThangCacLinhHon/OnToanXaThangCacLinhHon.htm 
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