
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 18/11/2018  

Chuùa Nhật XXXIII Thöôøng Nieân 

 Thöù Hai: 19/11/2018.  

Thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.. 

 Thöù Ba: 20/11/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI  

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần, Thầy 

giảng, Tử đạo (U1837).   

 Thöù Tö: 21/11/2018 

Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ.  

 Thöù Naêm: 22/11/2018. Thanksgiving 

THAÙNH LEÃ TAÏ ÔN LUÙC 11 GIÔØ SAÙNG – 

AÊN NHEÏ SAU THAÙNH LEÃ. 

 Thöù Saùu: 23/11/2018:    

Thánh Clê-men-tê I, Giáo hoàng, Tử đạo. 

Thánh Cô-lum-ba-nô, Viện phụ. 

  Thöù Baûy: 24/11/2018.  

THAÙNH ANRE DUÕNG LAÏC VAØ CAÙC BAÏN 

TÖÛ ÑAÏO – BOÅN MAÏNG COÄNG ÑOAØN. 
      

 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: Xin Quyù Phuï Huynh 

coù con em muoán tham gia Ca Ñoaøn Thieáu nhi vui 

loøng lieân heä Chò: Tiffany Traàn. Email: 

tiffanytran22@gmail.com 

Xin Chaân thaønh caùm ôn Chò Tröôûng Ca ñoaøn Thieáu 

nhi (Thuong – Nhu)– Quyù Phuï huynh vaø caùc em 

trong ca ñoaøn thieáu nhi ñaõ coá gaéng hy sinh trong 

vieäc ñaïo ñöùc naøy.  
      

       

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ THAÙNG 11& 12 

1. Leã Taï ôn (Thanksgiving) ngaøy 22 thaùng 11 

naêm 2018. Luùc 11 giôø 00.  

11:00: Nghi thöùc tri aân 

11:15: Thaùnh Leã Taï ôn 

12:15: Kính môøi Taát Caû Quyù Coäng Ñoaøn ñeán 

hoäi tröôøng ñeå chia seû böõa aên tri aân do linh 

muïc ñaëc traùch phuïc vuï. Traân troïng kính môøi taát 

caû Quyù Vò. 

CHÖÔNG TRÌNH 

TÓNH TAÂM MUØA VOÏNG 2018 

Thöù Saùu ngaøy 7 thaùng 12 

7:00: Giaûng Tónh Taâm 

 Ngöôøi lôùn: Tónh taâm trong nhaø thô.ø 

 Thieáu nhi: tónh taâm trong Hoäi tröôøng. 

8:30: AÊn Toái  

Thöù Baûy ngaøy 8 thaùng 12 

7:00: THAÙNH LEÃ MÖØNG KÍNH  

ÑÖÙC MARIA VOÂ NHIEÃM NGUYEÂN TOÄI 

(Leã Troïng vaø buoäc) 

8:00: Giaûi Toäi. 

AÊn toái sau khi xöng toäi 

2/. DIEÃN NGUYEÄN THAÙNH CA GIAÙNG SINH 

Chuùa Nhaät 23 Thaùng 12 (Khoâng coù leã 2:30PM) 

4:30: Thaùnh Leã Chuùa Nhaät 4 Muøa Voïng 

6:00: Dieãn nguyeän Thaùnh ca (trong nhaø thôø) 

7:30: Chia seû Giaùng Sinh taïi hoäi tröôøng (coù vaên 

ngheä – Karaoke) 

10:00: Keát thuùc – doïn deïp 

 

 

 

 

 

 

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ BOÅN MAÏNG 

ngaøy thöù baûy 24 thaùng 11 naêm 2018 

6:00 PM: Ñoùn tieáp 

6:30 PM : Thaùnh Leã troïng theå Möøng kính 

Thaùnh Anreâ Duõng Laïc vaø caùc baïn töû 

ñaïo – Laõnh ôn Toaøn Xaù. 

7:30 PM : 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) 
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Bài Ðọc I: Ðn 12, 1-3 

Trích sách Tiên tri Ðaniel. 

Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi 

dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ 

là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ 

khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong 

thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đã có ghi tên 

trong sách, sẽ được cứu thoát. 

Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ chỗi 

dậy; có người sẽ được hưởng phúc trường 

sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. 

Những người thông minh sẽ sáng chói 

như ánh sáng vòm trời, và những kẻ 

khuyên dạy sự công chính cho nhiều 

người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại 

muôn ngàn đời. 

 

Bài Ðọc II: Dt 10, 11-14. 18 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần 

bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến 

dâng cũng ngần ấy của lễ nhiều lần, 

nhưng không bao giờ xoá được tội lỗi, 

còn Người khi dâng xong của lễ duy nhất 

đền tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến 

muôn đời, và từ đây, Người chờ đợi cho 

đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân 

Người. Vì chưng, nhờ việc hiến dâng duy 

nhất mà Người đã làm cho những kẻ được 

thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời. 

Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, thì 

không còn việc dâng của lễ đền tội nữa. 
 

 

z  

Cầu Nguyện :   
 

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con 

một quả tim mới và một thần trí mới để 

chúng con sẵn sàng góp phần xây dựng Hội 

Thánh và phục vụ Chúa trong mọi người 

chung quanh ngay từ hôm nay. Xin cho 

chúng con sẵn lòng chấp nhận các đau khổ 

trái ý xảy đến để thành tâm sám hối tội lỗi, 

khử trừ thói hư và tích cực góp phần làm 

cho gia đình, cộng đòan, xã hội… trở nên 

công bình yêu thương và bình an hoan lạc 

hơn, hầu đón chờ Chúa sẽ tái lâm và biến 

trần gian trở thành một “Trời Mới Đất Mới” 

vào ngày tận thế. 
                        

Tin Mừng Mc 13, 24-32 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn 

đệ rằng: "Trong những ngày ấy, sau cảnh 

khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng 

sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi 

xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay 

chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con 

Người ngự đến trên đám mây với đầy 

quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ 

Người sẽ sai các thiên thần của Người đi 

quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ 

khắp bốn phương, từ chân trời cho đến 

cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con 

hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm 

chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần 

đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả 

những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết 

là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy 

bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua 

đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ 

qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua 

đi. 

"Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không 

một ai biết được, dù các thiên thần trên 

trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có 

mình Cha biết thôi". 

 



 

 

 

Baùo caùo Taøi chaùnh 

Tieàn ñoùng goùp  

 Chuùa Nhaät ngaøy 11 thaùng 11 naêm 2018: $1,256  

 Hoäi Quaùn Yeâu thöông: $ 1,404 

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 19 

19. Đâu là ý nghĩa của Lời nguyện tín 

hữu ? 
Tiếp sau phần Tuyên xưng đức tin là phần 

lời nguyện tín hữu, hay trước đây thường 

gọi là lời nguyện giáo dân. 

Cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời 

cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn 

không những cho Giáo Hội, cho cộng đoàn 

và cho những người tham dự thánh lễ, mà 

còn cho tất cả mọi người, như lời khuyên 

của thánh Phaolô (1 Tm 2, 1). 

Trong lời nguyện tín hữu, chúng ta để con 

tim chúng ta cùng rung nhịp đập với mọi tạo 

vật, với mọi chiều kích của vũ trụ, biết thông 

cảm với những khổ đau, lao nhọc, với những 

niềm hy vọng của mọi người trên trái đất 

này. 

Lời nguyện tín hữu phải ôm trọn toàn thế 

giới trong vòng tay của mình và khẩn cầu 

Thiên Chúa đổ ơn dồi dào trên các tạo vật 

của Người. 

 (LM. Giuse Vuõ Thaùi Hoaø)     

 

 YÙ Leã Trong Tuaàn  

 

 

 

 

Xin Taï Ôn Ñöùc Meï – Xin Bình An _ Nhö YÙ 

Xin caàu nguyeän cho:  

 

 Pheâroâ Leâ Vaên Bích 

 Maria Nguyeãn Thò 

Haèng 

 Maria Leâ Thò Bieát 

 Ñoâminicoâ Nguyeãn Vaên 

Chuùng 

 Maria Nguyeãn Haï 

Xuaân 

 Gioan Kim Nguyeãn 

Vaên Quyønh 

 Catarina Nguyeãn Thò 

Nghieân 

 Phaoloâ Hoaøng Coâng 

Tröù. 

 Gioan Baotixita 

Nguyeãn Vaên Vôn 

 Maria Nguyeãn Thò 

Luyeän 

 Gioan Baotixita & 

Maria 

 Giuse Phaïm Vaên Thöù 

 Maria Nguyeãn Thò Laø 

 Mary Saladino 

 George Smallwood  

 Cuï Maria Duy 

 Gioan Baotixita 

Nguyeãn Vaên Vi 

 Caùc linh hoàn Tieân nhaân noäi ngoaïi 

 Caùc linh hoàn moà coâi  

 Caùc linh hoàn nôi luyeän nguïc. 

 

Xin leã vui loøng gaëp Cha ñaëc traùch 

 

 

 

 

CHÖÔNG TRÌNH GIAÙNG SINH  

VAØ TEÁT DÖÔNG LÒCH (döï kieán) 

Giaùng Sinh: 

 Thöù hai 24 thaùng 12 luùc Thaùnh leã voïng  

Giaùng Sinh 7:30 PM (Toái) 

 Thöù Ba ngaøy 25 thaùng 12 Thaùnh Leã 

Troïng Theå Möøng Chuùa Giaùng Sinh 

12:30 PM (Tröa) 

Teát Döông Lòch: 

 Thöù hai 31 thaùng 12: 9 giôø 00 PM: Thaùnh 

Leã Taï ôn Ñeâm Giao Thöøa Teát Döông 

Lòch– Tieäc Möøng naêm môùi sau thaùnh leã. 

 Thöù Ba ngaøy 1 thaùng 1: Leã Ñöùc Maria 

Meï Thieân Chuùa – Leã Troïng – Thaùnh Leã 

luùc 11 giôø 00 AM.  

(Caàu cho hoaø bình theá giôùi vaø Bình an cho 

Gia Ñình) 

 

 

 

 

 

 

 


