
Linh Mục Chánh Xứ: Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấn 
chatuan@anredunglac.net 

▪ Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ 

Chủ tịch:  

Ông Phêrô Hoàng Công Quốc Huy - 860. 978.6148 

Phó chủ tịch: 

Bà Anna Trịnh Thảo Hương - 860.626.5729 

Bà Matta Lê Ánh Đôn- 860.997.0506 
Ông Đominico Nguyễn Quốc Tuấn - 860.838.1726 

Thư ký: Bà Maria Phạm Thị Diễm - 860.869.9354 

 Businesses Manager: Christine Zweigle - 860.830.8288 

▪ CÁC HỘI ĐOÀN 
Hội Mân Côi:  

Bà Anna Trịnh Thảo Hương 
: 860.626.5729 

Nhóm Cao Niên:  

Ông Giuse Vũ Tấn 

 :860.995.4977 

Ca Đoàn Thánh Linh:  

Ông Phêrô Nguyễn Văn Nội  

:860.796.7086 

Ca Đoàn Thánh Thể:  

Anh Giuse Nguyễn Quốc Tiến  

:860.882.7764 

Ca Đoàn Thiếu Nhi:  

Chi Trần Thường Tiffany 
tiffytran22@gmail.com 

Gia Đình Thánh Gia:  

Ông Phaolo Đỗ Đình Thoại  

:860.205.4381 

 Ban Giới Trẻ 

Maria Phạm Tú Uyên 

:860.906.8913 

Ban Tài Chánh:  

Bà Marie Vu Tri 
 : 860.474.0480 

Ban Giúp Lễ:  

Ông Đominico Nguyễn Quốc Tuấn 

: 860.838.1726 

Thiếu Nhi Thánh Thể:  

Anh Giuse Hoàng C. Toàn Phong 

: 860.218.0113 

Ban Đọc Sách:  

Ông Phaolo Phạm Xuân Độ 

: 860.324.0880 

Thừa Tác Viên  

và phòng thánh:  

Anh Giuse Hoàng Liêm  

:860.816.9381 

Ban Đọc Kinh 

Ông Đôminicô Hoàng Thanh Đỉnh 

Ông Phêrô Nguyễn Văn Kiên 

:8604622034 

▪ SINH HOẠT : Giáo Lý – Việt Ngữ – Thiếu Nhi (Chúa Nhật) 

Việt Ngữ: 10:30 – 11:20             Giáo Lý: 11:30 – 12:20 
Thiếu Nhi: 1:00 – 2:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN  

- Năm A - Ngày 15 tháng 11 năm 2020 

LIÊN HỆ 
Văn phòng Giáo Xứ 

471 South Quaker Lane 

West Hartord, CT 06110 

- Giờ làm việc 

Từ 10:00 AM đến 2:00 PM (Thứ Hai – Thứ Sáu)  
: 860.830.8288 -860.521.8296 

Email: vanphong@anredunglac.net  

Website: saintandrewdunglac.org 

SINH HOẠT MỤC VỤ 
A. Giờ lễ 

Ngày Thường:  

Lúc 6:00 PM 

Thứ ba &Thứ năm 

Thứ Bảy: 6:30 PM English 

Chúa Nhật: Vietnamese 

-Lễ 1: 8:30 AM  

-Lễ 2: 12:30 PM 

B. Mục Vụ Bí Tích 

· Rửa Tội: Chúa Nhật (Trước hoặc Sau Thánh Lễ) 

· Giải Tội: Chúa Nhật cuối tháng lúc 1:00 đến 

2:00 giờ và theo lịch hẹn (nếu cần). 

· Hôn Phối: Liên lạc với văn phòng trước SÁU 

THÁNG để được hướng dẫn thủ tục. 

· Xức dầu Bệnh nhân: Liên lạc trực tiếp văn 

phòng hoặc cha chánh xứ 

· Thăm Bệnh nhân và trao Mình Thánh Chúa: 

Liên lạc với văn phòng. 

· Chứng nhận các giấy tờ: liên hệ văn phòng.  
 

mailto:tiffytran22@gmail.com


Lịch Phụng Vụ Chúa Nhật 15/11/2020 
MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH ANRE DŨNG LẠC 

VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

*Thứ Hai: 16/11/2020. Tuần XXXII Thường Niên. Thánh nữ 

Magarita Scốt-len. Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ. 

*Thứ Ba: 17/11/2020. Tuần XXXII Thường Niên. Thánh nữ 

Elisabeth nước Hungary, lễ nhớ. Thánh Lễ: 6:00 PM  

*Thứ Tư: 18/11/2020. Tuần XXXII Thường Niên. Cung hiến đền 

thờ Thánh Phêrô và đền thờ Thánh Phaolô ở Rôma. 
*Thứ Năm: 19/11/2020. Tuần XXXII Thường Niên. Thánh Lễ  

lúc 6:00 PM.  

*Thứ Sáu: 20/11/2020. Tuần XXXII Thường Niên.  
 *Thứ Bảy: 21/11/2020. Tuần XXXII Thường niên. Lễ Tiếng Anh 

dành cho hiếu Nhi – Thiếu Niên. Lúc 6:30 PM 
-------------------------------------------------- 

 Ý Lễ Trong Tuần  
 Xin Tạ ơn  – Xin Bình An nơi làm việc – Xin như ý 

Xin cầu cho các linh hồn:  

Các linh hồn mới qua đời: Maria - Giuse Nguyễn Văn Tới 

– Maria Nguyễn Thị Là 
-Phêrô Nguyễn Văn Lâm (Lễ giỗ 1 năm)  

-Maria Nguyễn Thị Lạ (lễ giỗ)  -  Antôn  

-Linh mục Phanxico Xavie Hoàng Đình Mai 

-Giuse Nguyễn Văn Vinh  

- Giuse Nguyễn Văn Hoàn  

- Maria Trịnh Thị Lụa 

- Phêrô Lê Văn Thừa 

-Maria Lê Thị Bé 

-Phê rô Lê Văn Bích 

-Maria Nguyễn Thị Hằng 

-Maria Lê Thị Biết  

-Giuse Lê Văn Chiến 

-Maria Nguyễn Thị Nhạn 

-Matthew Nguyễn Xuân Dương 

-Matthew Nguyễn Cao Huynh  

-Matthew Nguyễn Xuân Thảo  

-Phaolô Hoàng Công Trứ 

-Đominico Nguyễn Văn Chúng 

-Maria Lê Thị Kim Liên 

-Anrê Nguyễn Trung Tánh 

-Anna Trần Ngọc Yến 

-Gioan B. Nguyễn Đắc Lâm 

-Giuse Nguyễn Đắc Phương 

- 4 Tiên nhân nội ngoại 

- 4 Các linh hồn 

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 
-------------------------------------------------------- 

Báo cáo Tài chánh  

Tiền đóng góp Chúa nhật ngày 08 tháng 11 năm 2020. 

Tiền Giỏ    : $ 1,342 

Mr.&Mrs. Thieu& Đỗ Nữ  : $ 500 

Tổng cộng                 : $ 1,842 

Food to go     : $ 620 
Xin Chân thành cám ơn Quý Ông, Bà, và Anh, Chị, Em 

đã quảng đại đóng góp để cùng nhau xây dựng Cộng Đoàn 

Giáo Xứ. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn 

phúc xuống trên Quý vị và Gia đình. Khi ủng hộ, Xin vui 

lòng viết chi phiếu cho Giáo xứ là:  Saint Andrew Dũng 

Lạc. 

Trong mùa dịch này, xin Quý Ông, Bà, Anh, Chị, Em 

vui lòng đóng góp cho Giáo xứ bằng những cách thức sau: 

• Xin vui lòng bỏ vào thùng phía gần bàn thờ khi Tham 

dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật. hoặc 

• Xin gửi check về văn phòng giáo xứ. 
--------------------------------------------------------- 

LỊCH TẬP HÁT CA ĐOÀN THIẾU NHI 

Saturday, 11/21: Rehearsal at 5pm (Room 5) 

Saturday, 12/5: Rehearsal at 5pm, Mass at 6:30pm 

Saturday, 12/19: Rehearsal at 5pm (Room 5) 

SINH HOẠT GIÁO XỨ 
LỄ THANKSGIVING  

Thánh Lễ: Thứ Năm ngày 26 tháng 11. Lúc 11:00 AM 

KHÔNG có Thánh Lễ 6:00 PM   
--------------------------------- 

ĐẤT THÁNH 

Mount Saint Benedict Cemetery  

1 Cottage Grove Rd, Bloomfield, CT 06002 
Xin quý gia đình vui lòng đăng ký chỗ đất thánh để Giáo 

xứ tiện việc tổng kết và sắp xếp. 

1. Đất bia nằm (bằng phẳng) $ 1,500/1 chỗ 

2. Đất bia đứng $ 2,600/1 chỗ 

3. Đất có lát gạch và ghế ngồi: $ 3,000/1 chỗ (bắt buộc 

phải mua 4 chỗ) 

Phiếu đăng ký có sẵn ở cửa nhà Thờ hoặc liên hệ văn 
phòng. Có thể mua trả góp 

Hạn chót đăng ký là ngày thứ hai 23 tháng 11.  

Dự kiến sắp tới. 
Sau khi tổng kết, giáo xứ sẽ mua thêm một số chỗ để 

cho tương lai dài hạn của giáo xứ, đồng thời giáo xứ sẽ 

làm đài Đức Mẹ La Vang và Thánh Anrê Dũng Lạc tại 
nơi đất thánh cũ và đất thánh mới vì đây là khu vực Đất 

Thánh dành cho người Việt Nam.   

Xin các gia đình quảng đại đóng góp giúp cho giáo xứ 

trong việc xây dựng đài Đức Mẹ và đài Thánh Anre Dũng 
Lạc. Hy vọng công việc này hoàn tất vào mùa xuân năm 

2021.  
Linh Mục Chánh Xứ                                                      TM.HĐMV 

Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấn                                 Chủ Tịch 

  Phêrô Hoàng Công Quốc Huy 
---------------------------- 

CHÚC MỪNG  

Giáo xứ chúc mừng Ông Giuse Hoàng 

Thanh Liêm đón nhận huy chương Thánh 
Giuse, Giáo phận trao cho mỗi giáo xứ 

mỗi năm 1 lần và mỗi lần là 1 người hoặc 

1 đôi vợ chồng tiêu biểu. Huy chương 

Thánh Giuse là một biểu tượng của sự âm thầm, với lòng 
hăng say, tích cực và nhiệt thành phục vụ cộng đoàn giáo 

xứ trong suốt nhiều năm qua. 

Năm nay, 2020 Ông Giuse Nguyễn Thanh Liêm vinh dự 
được đón nhận huy chương này.  

Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và tuôn đổ tràn đầy 

hồng ân xuống trên ông và gia đình để ông luôn tràn đầy 
nhiệt huyết phục vụ nhà Chúa và hăng say chia sẻ những 

nén bạc Chúa đã trao. 
----------------------------- 

Lịch Huấn Đức – Đồng Hành Thiêng Liêng của các 

hội đoàn: do Soeur An Hoà phụ trách  
Chúa Nhật : 15/11/2020: Ban đọc Kinh – Thừa tác viên 

– Nhóm Cao niên. Lúc 10:00 AM 

Chúa Nhật : 22/11/2020: Ca Đoàn Thánh Linh. Lúc 
10:30 AM 

Chúa Nhật : 29/11/2020: Gia Đình Thánh Gia + Ban 

Tài Chánh. Lúc 10:00 AM 
Vì lợi ích thiêng liêng của mỗi hội viên và của cả hội 

đoàn. Xin các Thành viên của các Hội đoàn tham dự đầy 

đủ và đúng giờ.  



LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 08/11/2020 

Bài đọc 1: Kn 3, 1-9. Trích sách Khôn Ngoan.  

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và 

đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với 

con mắt của người không hiểu biết, thì hình như các 

ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi 

vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong 

bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu 

khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. 

Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh 

dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng 

trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. 

Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người 

công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa 

chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét sử các dân tộc, sẽ 

thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong 

các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ 

hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình 

yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người 

Chúa chọn. 

Bài Ðọc II: Rm 8:31b-39 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín 

hữu Rôma. 
Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai 

còn chống lại được chúng ta? Ðến như chính Con Một, 

Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết 

thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào 

Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai 

sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ 

Thiên Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết 

án họ? Chẳng lẽ Ðức Giê-su Ki-tô, Ðấng đã chết, hơn 

nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà 

chuyển cầu cho chúng ta? 
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Ki-

tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm 

nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì 

Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy 

cừu để sát sinh. 
Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng 

nhờ Ðấng đã yêu mến chúng ta. Ðúng thế, tôi tin chắc 

rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma 

vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức 

mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài 

thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra 

khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Ðức Ki-tô 

Giê-su, Chúa chúng ta. 
Phúc Âm: Lc 9, 23-26 

Tin Mừng Chúa Giesu Kito theo Thánh Luca 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn 

theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng 

ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, 

thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ 

cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới 

mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào 

có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con 

Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến 

trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh 

thiên thần. 

 Cầu nguyện 
Lạy Chúa Giêsu, vị tử đạo tuyệt vời, 

Chúa đưa chúng con vào thế giằng co liên tục. Chúa 

vừa chọn chúng con ra khỏi thế gian, lại vừa sai chúng 

con vào trong thế gian đó. 

Thế gian này vàng thau lẫn lộn. Có khi vàng chỉ là 

lớp mạ bên ngoài. 

Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình, giữ 

được vị mặn của muối, và sức tác động của men, để 

đem đến cho thế gian một linh hồn, một sức sống. 

Chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo, chỉ sợ mình bỏ 

sống đạo vì bị quyến rũ bởi bao thú vui trần thế. 

Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng chúng 

con mang dòng máu của các vị tử đạo, những người đã 

đặt Chúa lên trên mạng sống. 

Lạy Chúa Giêsu, nếu thế gian ghét chúng con, thì xin 

cho chúng con cảm thấy niềm vui của người được diễm 

phúc nên giống Chúa. Amen. 

-------------------------------------------------- 

Mục Vụ Giáo Xứ: 

Cùng với Quý Cựu Viên Chức và Ban Thường Vụ 

HĐMV, Giáo Xứ hiện tại đã phân chia thành 6 khu vực. 

Hiện nay chúng con xin được mời gọi quý Ông, Bà , Anh, 
Chị, Em cùng cộng tác với chúng con chăm lo việc mục vụ 

các gia đình Việt Nam trong Tổng Giáo Phận.  

Mục đích: Để mục vụ các bí tích và mục vụ thăm hỏi đến 
các gia đình. Hầu mỗi người đều có quyền lãnh nhận ơn 

Chúa một cách tròn đầy nhất có thể. 

Với phương châm: Tất cả các Gia Đình Việt Nam đều là 

chi thể của Giáo Xứ Việt Nam (mặc dù vẫn đang ở các giáo 
xứ Mỹ), chúng con không được phép quên dù chỉ 1 gia đình.  

Do đó con xin quý Ông, Bà, Anh, Chị, Em cùng với chúng 

con thực hiện công việc tái truyền giáo bằng việc: “mỗi gia 

đình mời một gia đình” để chia sẻ, đồng hành, cảm thông 

và cùng nhau thăng tiến trong tình yêu của Thiên Chúa bằng 

chính việc làm cụ thể. Có thể mỗi chúng ta là một tiếng kêu 

trong hoang địa như Thánh Gioan Tẩy Giả khi xưa nhưng 
tiếng kêu ấy là tiếng kêu của sự hiệp nhất – yêu thương thì 

chắc chắn Thiên Chúa sẽ chúc lành và đồng hành với công 

việc của chúng ta. Để giáo xứ mỗi ngày một trở nên tốt đẹp 
hơn. 

Linh Mục Chánh Xứ                                                      TM.HĐMV 
Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấn                           Chủ Tịch 

Phêrô Hoàng Công Quốc Huy 
---------------------------------- 

Dấn thân phục vụ: 
Anh Phêrô Hoàng Thái Sơn 

Chị Maria Mattha Jennifer Hoa Nguyen 

Đã quảng đại dấn thân trong công việc điều hành  và cộng 

tác với ban tài chánh của giáo xứ. Nguyện xin Chúa luôn thêm 

sức mạnh và hồng ân để quý Anh, Chị sẵn sàng đáp trả lời mời 

gọi phục vụ Chúa và Giáo hội trong công việc của giáo xứ. 


