
Liên Hệ 
 

Văn phòng Giáo Xứ 

471 Quaker Lane South  

West Hartford, CT 06110 

(Bên cạnh nhà thờ - Phòng số 10) 

 
Văn phòng làm việc 

Thứ Hai - Thứ Ba - Thứ Năm. 

Từ 10:00 giờ sáng đến 2:00 giờ Chiều. 

Số điện thoại văn phòng:  860.371.4672 

Email văn phòng: 

vanphong@anredunglac.net  

Email cha chánh xứ: 

chatuan@anredunglac.net  

Website: anredunglac.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG GIÁO PHẬN HARTFORD 

GIÁO XỨ THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC 
Tại nhà thờ: Saint Mark the Evangelist Church 

467 Quaker Lane South - West Hartford, CT 06110 

 

Hiệp Thông 

Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng 
Năm C 

Ngày 9 tháng 12, năm 2018 

 
Linh mục chánh xứ: 

Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấn 
 

Sinh hoạt  
Giáo Lý – Việt Ngữ – Thiếu Nhi 

 

 Việt Ngữ:  10:30 – 11:30  

 Giáo Lý:   11:35 – 12:35 

 Ăn Trưa:  12:40 – 1:00  

 Thiếu Nhi: 1:00 – 2:15 
 

 

Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ 
 

Chủ tịch:  Ông Phêrô Nguyễn Văn Kiên 

Phó chủ tịch:  Ông Phaolô Phạm Xuân Độ 

Thư ký:  Anh Hoàng Công Quốc Huy 

Thủ Quỹ:  Bà Trần Lê Thị Minh Trúc 

       Bà Maria Vũ Bích Nhung 

 

SINH HOẠT MỤC VỤ 
A. Giờ lễ cộng đoàn 

· Ngày Thường:  

· Chiều thứ ba – thứ năm lúc 6:00 PM 

· Chúa Nhật: 2:30 PM 

· B. Mục Vụ Bí Tích 

· Rửa Tội: Chúa Nhật Đầu tháng  (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 đặc trách. 

· Thăm Bệnh nhân và trao Mình Thánh 

Chúa: Liên lạc với văn phòng. 

· Chứng nhận các giấy tờ: liên hệ văn 

phòng. 
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Lịch Phụng Vụ 

 

 

 Chúa Nhật 9/12/2018 
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

 Thứ Hai: 10/12/2018. Tuần II Mùa Vọng 

 Thứ Ba: 11/12/2018. Tuần II Mùa Vọng 

THÁNH LỄ 6 GIỜ TỐI  

Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng. 

 Thứ Tư: 12/12/2018. Tuần II Mùa Vọng 

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê 

(Guadalupe). 

Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Y sĩ (U1840), Tử 

đạo. 

 Thứ Năm: 13/12/2018.  THÁNH LỄ 6 

GIỜ TỐI  

Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ. 

 Thứ Sáu: 14/12/2018. Tuần II Mùa Vọng 

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ 

Hội Thánh, lễ nhớ. 

 Thứ Bảy: 15/12/2018. Tuần II Mùa Vọng 

 

 Đón nhận bí tích Thánh Thể mỗi ngày là món 

quà cao quý nhất mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi 

người chúng ta lãnh nhận, vì thế, kính mong 

Quý Ông Bà Anh Chị em hy sinh, sắp xếp thời 

gian đến tham dự Thánh Lễ các ngày trong tuần 

để cầu nguyện cho Gia Đình và Cộng Đoàn. 
 

 

Bạn đã chuẩn bị quà cho Hài Nhi Giêsu? 

 

 

 

 

SINH HOẠT 

CỘNG ĐOÀN 
 

CA ĐOÀN THIẾU NHI: Xin quý Phụ Huynh có 

con em muốn tham gia Ca Đoàn Thiếu nhi vui lòng 

liên hệ Chị: Tiffany Trần. Email: 

tiffytran22@gmail.com 

LỊCH SINH HOẠT CA ĐOÀN THIẾU NHI 

 Saturday, December 15th from 10:30am-12pm 

(tập hát) 

 Saturday, December 22nd from 10:30am-12pm 

(tập hát) 

 Sunday Dec 23rd Thánh ca Giáng sinh (6:00PM) 

 Monday, December 24th THÁNH LỄ lúc 

7:30pm  

Xin Chân thành cám ơn Chị Trưởng Ca đoàn 

Thiếu nhi (Thuong - Nhu) - Quý Phụ huynh và 

các em trong ca đoàn thiếu nhi đã cố gắng hy sinh 

trong việc đạo đức này.       

       

DIỄN NGUYỆN 
THÁNH CA GIÁNG SINH 

Chúa Nhật 23 Tháng 12 (Không có lễ 2:30PM) 

4:30: Thánh Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng 

6:00: Diễn nguyện Thánh ca (trong nhà thờ) 

7:30: Chia sẻ Giáng Sinh tại hội trường (có văn 

nghệ - Karaoke) 

10:00: Kết thúc – dọn dẹp 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH 

VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH 

Giáng Sinh: 

· Thứ hai 24 tháng 12 lúc Thánh lễ vọng Giáng 

Sinh 7:30 PM (Tối) (Ca Đoàn Thiếu Nhi hát lễ) 

· Thứ Ba ngày 25 tháng 12 Thánh Lễ Trọng 

Thể Mừng Chúa Giáng Sinh 12:30 PM (Trưa) 

(Ca Đoàn Thánh Linh hát lễ) 

Tết Dương Lịch: 

· Thứ Ba ngày 1 tháng 1: Lễ Đức Maria Mẹ 

Thiên Chúa - Lễ Trọng - Thánh Lễ lúc 11 giờ 

00 AM.  

(Cầu cho hoà bình thế giới và Bình an cho 

Gia Đình) 
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LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 9/12 
 Bài Ðọc I: Br 5, 1-9 

Trích sách Tiên tri Barúc. 

Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu 

khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và 

vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho 

ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý, và đặt 

vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng, 

Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi 

cho mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời 

gọi tên ngươi là Hoà bình trong công lý và Vinh 

dự trong hiếu nghĩa. 

Hỡi Giêrusalem, hãy chỗi dậy, đứng nơi cao, 

và nhìn về hướng đông. Hãy nhìn con cái ngươi 

từ đông sang tây họp lại theo lệnh của Ðấng 

Thánh, họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị 

quân thù dẫn đi xa ngươi, nhưng Chúa đã đem họ 

về cho ngươi trong vinh dự như các hoàng tử. Vì 

Chúa đã ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi 

từ ngàn xưa, lấp đầy những hố sâu, để trái đất 

được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi 

cao rao vinh quang Thiên Chúa. 

Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những 

cây có hương thơm, đã cho Israel núp bóng, vì 

Chúa sẽ hân hoan lấy lòng từ bi và công bình của 

Người dẫn dắt Israel đến ánh vinh quang. 

 

Bài Ðọc II: Pl 1, 4-6. 8-11 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Philipphê. 

Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu 

nguyện của tôi, tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả 

anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao 

giảng Phúc Âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin 

tưởng rằng Ðấng đã khởi đầu việc lành đó trong 

anh em, cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Ðức 

Giêsu Kitô. 

Vì Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng: tôi yêu 

mến tất cả anh em với tâm tình của Ðức Giêsu 

Kitô. Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái 

của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông 

biết và am hiểu, để anh em xác định những điều 

quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và 

không đáng trách cho đến ngày của Ðức Kitô, 

anh em được Ðức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa 

quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên 

Chúa. 

 

Cầu Nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, 

Sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ 

chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình 

lầm lỗi. 

Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Đấng 

vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, 

chờ Gioan ban phép Rửa. 

Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận 

người mỏng dòn yếu đuối chúng con; xin cho 

chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối 

nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi 

rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối 

mình. 

Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, 

dám đi đến những hành động cụ thể, và chấp 

nhận những cắt tỉa đớn đau. 

Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con 

niềm vui của Giakêu, hạnh phúc vì được tự 

do và được yêu mến. 
Trích trong Manna 

                        

Phúc Âm: Lc 3, 1-6 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 

Luca. 

Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười 

lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ 

Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn 

em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và 

Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ 

Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có 

lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, 

trong hoang địa. 

Ông liền đi khắp miền sông Giođan, 

rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, 

như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: 

"Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn 

đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay 

thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi 

núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho 

ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho 

bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của 

Thiên Chúa". 
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Báo cáo Tài chánh 
       Tiền đóng góp 

 

· Chúa Nhật ngày 2 tháng 12 năm 2018:   $ 1,489 

·Bán thức ăn (quán yêu thương):    $ 1,333 

  · Một Gia đình (xin ẩn danh)   $ 3,000 

Tổng:     $ 5,822 

Xin Chân thành cám ơn Quý Ông, Bà, và Anh, Chị, Em đã quảng đại đóng góp để cùng nhau xây 

dựng Cộng Đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muônvàn ơn phúc xuống trên Quý vị và Gia đình. 

  

(Khi ủng hộ, Xin vui lòng viết chi phiếu cho cộng đoàn là: Saint Andrew Dũng Lạc) 

 

 

 

 

 

 

 Ý Lễ Trong Tuần  

 

 

Xin Tạ Ơn - Xin Bình An _ Như Ý 

 

· Mừng Lễ Bổn mạng Mẹ Maria Vô Nhiễm 

Nguyên tội 

Xin cầu nguyện cho: 

· Phêrô & Gioan & Maria 

· Têrêsa Nguyễn Bảo Anne (Lễ giỗ) 

· Phêrô Trương Văn Thuật (Lễ giỗ) 

· Matta Vũ Thị Tươi (Lễ giỗ) 

· Đôminicô Nguyễn Văn Chúng (Lễ giỗ) 

· Phêrô Lê Văn Bích 

· Maria Nguyễn Thị Hằng 

· Maria Lê Thị Biết 

· Phaolô Đỗ Văn Tòng 

· Phaolô Đỗ Văn Điện 

· Phêrô Nguyễn Khắc Định 

· Matta Vũ Thị Bôi 

· Các linh hồn Tiên nhân nội ngoại 

· Các linh hồn nơi luyện ngục. 

 

Xin lễ vui lòng gặp Cha chánh xứ 
 

 

 

 

 CHÂN THÀNH CẢM ƠN  

  

Giáo xứ xin chân thành cám ơn Ban Bầu Cử 

 Bà Maria Hóa Công Hoàng Phượng 

 Bà Maria Nguyễn Thị Yên 

 Bà Anna Nguyễn Ngọc Trâm 

Đã tích cực và hoàn thành trách nhiệm 

công việc. Nguyện Xin Chúa chúc lành 

cho Quý vị và Gia Đình. 

Xin vui lòng nhận và ghi  

“Tờ Khai Gia Đình – Family File” 

Để cập nhật thông tin giáo xứ một cách đầy đủ 

và chính xác đồng thời để cung cấp các loai giấy 

tờ về Bí Tích khi cần thiết cho Quý Vị, xin quý 

Ông, Bà, và Anh, Chị, Em vui lòng giúp 

1. Nhận tờ khai gia đình 

2. Điền đầy đủ những chi tiết cần thiết.  

3. Sau đó, gửi lại cho văn phòng (sau mỗi thánh 

lễ Chúa Nhật), văn phòng sẽ tiếp nhận các tờ khai 

lưu vào sổ lưu của Giáo xứ đồng thời cập nhật vào 

hệ thống chung của Tổng Giáo Phận 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha yêu thương luôn 

tuôn đổ hồng ân trên mỗi gia đình trong cộng đoàn 

giáo xứ. Xin chân thành cám ơn Quý vị. 
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Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc (1795 – 1839) 

(tiếp theo tuần trước) 

Ðức Cha Retord (Liêu) cũng sai Thầy Sự mang 5 nén bạc đi chuộc Cha Thi và Cha Lạc, đức 

cha nói: “Hai cụ ấy tốt lắm, có thể chuộc được thì chuộc”. 

Cha Lạc nói lại với Thầy Sự: “Thầy nghĩ mà xem, tôi cũng như Thánh Phêrô, khi phải bắt lần 

trước được giáo dân cầu nguyện cho và được về, lần thứ hai giáo dân cũng lo liệu cho được 

thoát khỏi, nhưng ý Chúa đã định cho tôi phải chết vì Người như thánh Phêrô, thì nói bổn đạo 

đừng chuộc tôi nữa”. 

Quan huyện lấy lời ngọt ngào dụ dỗ hai cha quá khóa, với Cha Lạc ông nói: “Thầy đạo, thầy 

biết nhiều chữ nghĩa và còn trẻ nữa thì tại sao lại muốn chết, có phải là uổng không? Hãy tin tôi 

đi, nhắm mắt lại bước qua ảnh thánh hoặc chỉ đi vòng chung quanh, nếu thầy muốn thì để cho 

lính của tôi khiêng thầy qua, tôi sẽ làm án tha ngay”. 

Cha Lạc dõng dạc thưa lại: “Tôi không bao giờ làm theo ý quan vừa nói đâu. Hãy khép án tôi 

phải cắt trăm mảnh thì hơn”. 

Không lay chuyển được lòng hai cha, quan huyện làm tờ trình là bắt được hai cha ở ngoài 

ruộng để không ai bị phiền vạ lây, rồi dẫn giải cả hai về Hà Nội giao cho quan án. Về sau Cha 

Lạc sai người nhà mang rượu và 100 viên thuốc biếu quan huyện để cám ơn ông đã khai như 

vậy. 

Với giáo dân đi theo tiễn đưa khóc lóc, Cha Lạc nói: “Chúng tôi cám ơn anh chị em, anh chị 

em hãy về nhà và sốt sắng làm tôi thờ phượng Chúa cũng như là chúng tôi còn ở giữa anh chị 

em. Than khóc như thế này không có ích lợi gì mà còn tăng thêm sự phiền khổ cho chúng tôi”. 

Ngay ngày hôm sau khi vào nhà tù ở Hà Nội, ngày 17-11, các quan bắt đầu cuộc thẩm vấn, 

chính Cha Lạc thuật lại trong thơ gởi cho Ðức Cha Jeantet như sau: “Ngày 17, quan đã giao nộp 

chúng con cho quan án để truyền lệnh bắt chúng con bước qua ảnh thánh giá. Vì chúng con từ 

khước nên năm sáu anh linh xấn lại khiêng chúng con qua. Cha Thi đã ôm được thánh giá nhấc 

lên và hôn kính. Phần con, con cho chân lên rất cao và nói với họ: “Hãy chặt bớt chân ta đi, ta rất 

bằng lòng chứ đừng hòng trông ta chối đạo”. 

Sau đó quan lại hỏi vì sao đạo không cho phép thờ kính tổ tiên. Con đáp lại: “Nếu có ai chào 

khi cha mẹ đang ngủ thì không có kể là tôn kính bởi vì các ngài không biết gì. Cũng một lẽ ấy 

còn mạnh hơn đối với người đã chết”. 

Ngày 19 các quan lại gọi chúng con ra tòa lần thứ hai để ép buộc chúng con. Lần này họ bắt 

con đeo gông nặng hơn, và ngày 21 lại thay bằng xiềng. Xiềng của Cha Thi nhẹ hơn. Bốn ngày 

đầu con cứ chảy nước mắt hoài khi nghĩ đến các cha thừa sai và các anh em con. Nhưng từ ngày 

15 tới nay thì con vui vẻ và bằng lòng, coi các khổ cực như không. Con thương Cha Thi vì tuổi 

cao không kham nổi những khốn khổ. Chúa đã thêm sức cho chúng con để không lo lắng gì 

nữa”. 
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Ðức Cha Jeantet viết thư cho hai cha để nâng đỡ các ngài bền gan chịu khổ cho đến cùng và 

xin Cha Lạc thuật lại các câu đối đáp với các quan. Cha Lạc đã viết thư trả lời: “Thưa Ðức Cha, 

khi chúng con được thư đức cha an ủi thì cảm động chảy nước mắt ra. Chúng con là gì mà được 

các cha thương lo lắng. Chúng con không biết nói sao cho hết lòng biết ơn của chúng con. Riêng 

với đức cha, xin đức cha cầu cùng Chúa cho chúng con được giữ nghĩa cùng Chúa cho đến 

cùng. Chúng con đã viết tất cả những gì xảy ra cho chúng con trong tù cho đến bây giờ, con vẫn 

phải đối đáp những lời châm biếm của các người tù khác châm biếm đạo thánh. Con xin đức cha 

thương nhớ đến chúng con. Trong nhà tù rất khó viết thư cũng như nhận thư. Con không còn gì 

để viết. Vững mạnh như núi thái. Trần An Dũng”. 

Ngày 30-11, các quan cho đòi hai cha lên để ký nhận bản ản. Tuy nhiên các quan còn cố ép các 

cha quá khóa. Một người nhắc đến việc Thầy Phanxicô đã muốn chết hơn là chối đạo. Cha Lạc 

nhân cơ hội nói lên sự can đảm của mình: “Người tín hữu mà quan vừa nói chỉ là một đồ đệ của 

chúng tôi, đã biết chọn nghĩa vụ hơn là sự sống. Còn chúng tôi là các thầy đạo lại kém lòng can 

đảm hơn không dám đi theo con đường chúng tôi đã vạch ra cho họ sao? Không bao giờ, thưa 

các quan, các quan đừng chờ đợi việc hèn nhát này”. 

Các quan bế mạc phiên tòa nói với nhau: “Bọn chúng bám vào tôn giáo đến nỗi điên khùng”. 

Ba lần bị tra khảo nhưng các ngài không bị đánh đập tàn nhẫn, chỉ một vài cái tát mà thôi. 

Cha Lạc làm một bài thơ gửi cho Cha Thực nói lên chí khí của người Kitô: 

Lạc rầy đã rõ chốn quân quan. 

Bút chép thơ này gửi thở than. 

Lòng nhớ bạn non còn vất vả. 

Dạ thương khách chạy chưa yên hàn. 

Ðông qua tiết lại thời xuân tới. 

Khổ tạm mai sau hưởng phúc an. 

Làm kẻ anh hùng chi quản khó. 

Nguyện xin cùng gặp chốn thanh nhàn. 

Tuy không phải chịu khốn khổ nhiều nhưng lòng các cha hằng muốn cho mình được xứng 

đáng đổ máu đào vì Chúa. Các ngài xin với những người nhà cầu nguyện để các ngài được bền 

vững trong khi chờ án tử. Các quan đã làm án xử trảm cho các ngài. Ngày 20 Cha Trân mang 

Mình Thánh Chúa cho hai cha. Ngày hôm sau bản châu phê án được mang về tới Hà Nội. Cha 

Dũng cùng với Cha già Thi vui mừng hát thánh ca theo chân lý hình ra khỏi thành. Tới nơi, các 

ngài quì cầu nguyện, ngước mắt lên trời và nghiêng cổ ra cho lý hình chém. Nhiều người làm 

chứng là đã nhìn thấy một con chim trắng, to lớn hơn chim bồ cầu, bay lượn trên các ngài lúc 

hành quyết. Lệnh quan vừa dứt, đầu Cha Dũng cũng rơi xuống đất. 

Cha được phong Á Thánh năm 1900. Ngày Lễ: 26 tháng 12. 

 

 


