
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  
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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 III Mùa Vọng 
Năm C 

Ngày 16 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 sáng 

 Giáo Lý:   11:35 – 12:35 chiều 

 Ăn Trưa:  12:40 – 01:00 chiều 

 Thiếu Nhi: 01:00 – 02:15 chiều 
 

 

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 
B. 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 16/12/2018 
             CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

 Thứ Hai: 17/12/2018. Tuần III Mùa Vọng 

 Thứ Ba: 18/12/2018. Tuần III Mùa Vọng 

THÁNH LỄ 6 GIỜ TỐI  

Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng 

(U1838); Thánh Phê-rô Trương Văn Đường, 

Thầy giảng (U1838) và Thánh Phê-rô Vũ Văn 

Truật, Thầy giảng (U1838), Tử đạo. 

 Thứ Tư: 19/12/2018. Tuần III Mùa Vọng 

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu, Thầy 

giảng (U1839); Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy, 

Thầy giảng (U1839); Thánh Au-gut-ti-nô 

Nguyễn Văn Mới (Mùi), Giáo dân (U1839); 

Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ, Giáo dân 

(U1839); và Thánh Tê-pha-nô Nguyễn Văn 

Vinh, Giáo dân (U1839), Tử đạo. 

 Thứ Năm: 20/12/2018. Tuần III Mùa 

Vọng 

 Thứ Sáu: 21/12/2018. Tuần III Mùa Vọng 

Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, Linh mục, Tiến sĩ Hội 

Thánh. 

Thánh Phê-rô Trương Văn Thi, Linh mục 

(U1839) và Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc, 

Linh mục (U1839), Tử đạo. 

 Thứ Bảy: 22/12/2018. Tuần III 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. 
 

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 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 (Thường - 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) 

Lễ Thánh Gia Thất: KỶ NIỆM HÔN PHỐI 

CÁC GIA ĐÌNH: Chúa nhật 30 tháng 12. 

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 16/12 
 

Bài đọc 1 - Xp 3,14-18a 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a. 

 

Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,  hò vang 

dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi ! Hỡi thiếu  nữ 

Giê-ru-sa-lem, hãy  nức lòng phấn  khởi. Án 

lệnh  phạt ngươi, Đức Chúa đã  rút lại, thù 

địch của ngươi, Người  đã đẩy lùi xa. Đức 

Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa  ngươi, 

chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn  tai ương  

nào khiến  ngươi phải   sợ. Ngày  ấy, người  

ta sẽ  bảo Giê-ru-sa-lem: “Này Xi-on, đừng 

sợ, chớ kinh hãi rụng rời”. Đức Chúa, Thiên 

Chúa  của ngươi đang  ngự giữa ngươi,  

Người là Vị  cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì 

ngươi, Chúa sẽ  vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy 

tình thương của Người mà đổi  mới ngươi. 

Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy  múa tưng bừng 

như trong ngày lễ hội. 

 

Bài đọc 2 - Pl 4,4-7 

 

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông 

đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê. 

 

Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong 

niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên 

anh  em ! Sao cho mọi  người thấy anh 

em sống  hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần 

đến. Anh em đừng  lo lắng gì cả, nhưng 

trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời 

cầu khẩn,  van xin và tạ ơn, mà giãi bày 

trước mặt Thiên  Chúa những điều anh  

em thỉnh nguyện. Và  bình an của Thiên 

Chúa là bình an  vượt lên trên mọi hiểu 

biết, sẽ  giữ cho lòng trí anh em được kết 

hợp với Đức Ki-tô Giê-su. 

Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa, nếu chúng con không đủ can 

đảm để đến với Chúa, thì xin Chúa thương 

hãy đến với chúng con. Hãy đến chứng tỏ 

tình yêu thương của Chúa và tha thứ mọi tội 

lỗi chúng con đã phạm. Xin hãy tẩy sạch tâm 

hồn chúng con khỏi những tâm tình oán hờn, 

ghen tương, hận thù, để chúng con thật sự 

sống trong ân sủng của Chúa, thật sự sống 

trong niềm vui và hưởng được niềm vui vì 

được Chúa thương ngự đến. 

(Trích trong 'Suy Niệm Lời Chúa' – Radio 

Veritas Asia) 

                        

Tin Mừng - Lc 3, 10-18 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh 

Lu-ca. 

Bấy giờ dân chúng lũ lượt đến xin  ông Gio-

an làm phép rửa, họ hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải 

làm gì ?” Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho 

người không có; ai có gì ăn,  thì cũng làm như 

vậy”. Cũng có những người thu thuế đến  chịu phép 

rửa. Họ hỏi ông :  “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm 

gì  ?” Ông bảo họ : “Đừng  đòi hỏi gì quá mức đã  

ấn định cho các anh”. Binh lính cũng hỏi ông :  

“Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông  bảo 

họ : “Chớ hà  hiếp ai, cũng đừng chiếm  đoạt của 

người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình”. 

Hồi đó,  dân đang trông đợi,  và trong thâm 

tâm,  ai nấy đều tự  hỏi : biết đâu ông Gio-an lại 

chẳng là Đấng Mê-si-a ! Ông Gio-an trả lời mọi 

người rằng : “Phần  tôi, tôi làm phép rửa cho anh  

em bằng nước, nhưng có Đấng  quyền thế hơn  tôi 

đang đến,  tôi không đáng  cởi quai dép cho Người. 

Người sẽ làm  phép rửa cho anh em bằng Thánh  

Thần và bằng lửa. Tay Người  cầm nia rê sạch  lúa 

trong sân :  thóc mẩy thì thu  vào kho lẫm, còn 

thóc  lép thì bỏ vào lửa  không hề tắt mà đốt  đi”. 

Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, 
mà loan báo Tin Mừng cho họ. 
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Báo cáo Tài chánh 
Tiền đóng góp 

 

· Thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 2018  $    941 

· Chúa Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018   $ 1,910 

  · Hội Quán yêu thương (2 tuần, 2 & 9/12)  $ 1,320 

Tổng:     $ 4,171 

 

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

dựng 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) 

 

 

 

 

 

 

 Ý Lễ Trong Tuần  

 

 

3 Xin Tạ Ơn - Xin Bình An _ Như Ý 

 

 Xin cầu nguyện cho:  

- Giuse & Anna 

- Antôn & Madalena 

- Phêrô Lê Văn Bích  

- Maria Nguyễn Thị Hằng  

- Maria Lê Thị Biết 

- Phaolô Nguyễn Bút 

- Các linh hồn Tiên nhân nội ngoại 

- 3 Các linh hồn nơi luyện ngục. 

- 2 Các linh hồn thai nhi 

- Têrêsa Hài Đồng Bùi Thị Yên (mới qua đời ở 

VN) (Gia đình Thánh Gia xin) 

- Gioan Baotixita Nguyễn Bình An 

Xin lễ vui lòng gặp Cha chánh xứ 
 

 

 

Hỏi đáp về Thánh Lễ câu 23 

23. Tại sao chủ tế lại rửa tay cuối phần Dâng lễ ? 

Dù không được coi là quan trọng trong thánh lễ, 

nghi thức này không thiếu ý nghĩa sâu sắc. Rửa 

tay trước khi làm một việc gì cần sự sạch sẽ đặc 

biệt, đó là chuyện tự nhiên. Vì thế bạn không nên 

ngạc nhiên khi thấy vị chủ tế rửa tay, để chuẩn bị 

cầm bánh và rượu sẽ được truyền phép để trở nên 

Mình và Máu Chúa Kitô. 

Nghi thức rửa tay đã có từ thế kỷ thứ IV. Vào 

thời kỳ này, người ta còn đem đến cho vị chủ tế 

không những bánh và rượu để được truyền phép, 

mà cả những sản phẩm cần dùng khác để các 

thầy phó tế phân phát cho người nghèo sau thánh 

lễ. Hơn nữa, việc rửa tay cũng cần thiết sau khi 

chủ tế xông hương lễ phẩm và bàn thờ (nghi thức 

xông hương muốn nói lên rằng lễ phẩm và lời 

cầu nguyện của Giáo Hội cũng ví như hương 

trầm bay lên trước nhan thánh Chúa). 

Tuy nhiên ngay từ đầu, nghi thức rửa tay luôn có 

một ý nghĩa thiêng liêng, đó là dấu hiệu của việc 

thanh tẩy trong tâm hồn, vì nước là dấu chỉ của 

sự thanh tẩy. 

Khi rửa tay, vị chủ tế đọc lời Thánh vịnh 50, câu 

4: "Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội 

con đã phạm, xin Ngài thanh tẩy". 

Cho dù mọi tín hữu có thể thông dự vào việc 

thanh tẩy này, nghi thức rửa tay chỉ dành riêng 

cho chủ tế, vì người ta hiểu rằng, trong chốc lát, 

vị chủ tế sẽ hành tác nhân danh Chúa Kitô. 

 

  

(LM. Giuse Vũ Thái Hòa) 

THÔNG BÁO! 
 

Mừng Lễ Thánh Gia Thất ngày Chúa Nhật 

30 tháng 12 năm 2018. 

Nghi thức Kỷ niệm Lễ Hôn Phối cho các Gia 

Đình kỷ niệm 5,10,..25,..40, 45, 50… năm hôn 

phối vào năm 2019. 

Xin Các Gia đình vui lòng liên hệ văn phòng 

để đăng ký - tập nghi thức vào Chúa Nhật 30 

tháng 12 trước thánh lễ (lúc 1:15). Hạn chót đăng 

ký là ngày 26 tháng 12 năm 2018.  


