
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 THÁNH GIA THẤT  

- Năm B - Ngày 27 tháng 12 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 27/12/2020 
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT – NĂM B 

*Thứ Hai: 28/12/2020. Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các Thánh 

Anh Hài tử đạo, lễ kính 

*Thứ Ba: 29/12/2020. Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Thánh Lễ: 

6:00 PM  
*Thứ Tư: 30/12/2020. Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Thánh 

Gioan thành Kęty, Linh mục. 
*Thứ Năm: 31/12/2020. Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Lễ Vọng Đức 

Maria Mẹ Thiên Chúa – Lễ Trọng – buộc Thánh lễ lúc 8:00 

PM – Chầu Thánh Thể Tạ ơn Chúa sau lễ.  
*Thứ Sáu: 01/01/2021. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Trọng 

– buộc – Thánh lễ lúc 11: 00 AM  
*Thứ Bảy: 02/01/2021. Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.  Lễ Thiếu 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 mới qua đời:  

– Giuse Nguyễn Văn Tới   – Maria Đinh Ngọc 

– Maria Trương Thị Bạch  - Trần Thiện Hoà (lễ giỗ) 

 Và các linh hồn:  
-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 

 

-Maria Nguyễn Thị Lạ  

-Matthew Nguyễn Xuân Dương  

-Matthew Nguyễn Cao Huynh  

-Matthew Nguyễn Xuân Thảo  

-Phaolô Hoàng Công Trứ 

-Phêrô Lê Văn Rằm 

-Giuse – Maria Vicente  

-Phanxico – Phaolo - Anna 

-2 Tiên nhân nội ngoại 

- 3 Các linh hồn 

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

Báo cáo Tài chánh  
Tiền đóng góp Chúa nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. 

Sẽ được thông báo vào Hiệp thông Chúa nhật tuần tới 

vì nhà in nghỉ lễ Giáng Sinh. 

Tiệc gây Quỹ nhận được đến ngày 14 tháng 

12: $ 25,500. (81 gia đình) 

Chúng con tiếp tục đón nhận tấm lòng của Quý 

Vị đến hết tháng 12 năm 2020.  

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. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ 
 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021 

Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

8: 00 PM: Lễ Vọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – 

Lễ Trọng và buộc - Thánh Lễ Tạ ơn Đêm Giao 

Thừa- Chầu Thánh Thể Tạ ơn Chúa sau lễ. 
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2021 

11:00 AM: Thánh Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 

– Lễ Trọng và buộc – Thánh Lễ Cầu cho hoà bình thế 

giới và mừng năm mới.  
------------------------------------- 

CHÚC MỪNG  

Bổn Mạng Gia Đình Thánh Gia 

Nguyện chúc Quý Thành Viên gia đình Thánh Gia 

luôn tràn đầy ơn Chúa của Gia đình Thánh: Chúa 

Giêsu – Thánh Giuse – Mẹ Maria nhân dịp bổn mạng.  

Xin tình yêu của Thiên Chúa luôn tuôn đổ trong tâm 

hồn mỗi người để tất cả các thành viên trong gia đình 

Thánh Gia biết sẵn sàng quảng đại đáp trả lời mời gọi 

của Chúa để phục vụ anh chị em xung quanh và không 

ngừng trao ban khả năng của mình để xây dựng giáo 

hội và giáo xứ.  
---------------------------- 

Ơn gọi - Vocation 
Holy Family of Jesus, Mary and Joseph Share an 

expression of gratitude for the gift of your family today. 

Pray for wholeness and holiness for all members of 

the family of God. If a member of your family is 

considering becoming a priest, deacon, brother, or 

sister have them call Fr. Michael Casey, Director of 

Vocations, Pastoral Center, 860-761-7456, e-mail 

vocations@aohct.org or visit the web at 

www.hartfordpriest.com. 

-------------------------------------------- 
CHƯƠNG TRÌNH MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 

Đêm Giao Thừa: Thứ năm ngày 11 tháng 2: Thánh 

Lễ Giao Thừa lúc 6:30 PM  

Mùng 1 Tết: thứ sáu ngày 12 tháng 2: Thánh Lễ Cầu 

Bình An cho năm mới lúc 6:30 PM 

Mùng 2 Tết: thứ bảy ngày 13 tháng 2: Thánh Lễ cầu 

cho ông bà tổ tiên lúc 6:30 PM. Nghi thức kính nhớ Ông 

bà tổ tiên lễ.  

Mùng 3 Tết: Chúa nhật ngày 14 tháng 2:Thánh lễ cầu 

cho công ăn việc làm. Lúc 8:30AM và 12:30 PM.  

-------------------------------------------- 
HỘI CHỢ TẾT TÂN SỬU  

Giáo xứ tổ chức hội chợ tết sẽ kéo dài thời gian hơn 

mọi năm để tránh tình trạng tập trung đông người cùng 

một lúc. Do đó Hội Chợ tết dự kiến sẽ tổ chức:   

Mùng 1 Tết: thứ sáu 12/2: từ 3:00 PM–10:00 PM 

Mùng 2 Tết: thứ bảy 13/2: 11 AM-9:00 PM  

Khi đến hội chợ XIN nghiêm túc thực hiện các quy 

định của CDC và luật tiểu bang trong việc phòng chống 

dịch bệnh.   

http://www.hartfordpriest.com/


LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 27/12/2020  

BÀI ĐỌC I: Hc 3, 3-7. 14-17a 
Trích sách Huấn Ca. 

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi 

bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha 

mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như 

người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ 

được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ 

được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu 

dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ. 

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ 

làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần 

người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, 

chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không 

rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và 

xây dựng đức công chính của ngươi. 

BÀI ĐỌC II: Cl 3, 12-21 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, như những người được chọn của 

Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu 

thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân 

hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và 

hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán 

trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em 

cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em 

hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn 

thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong 

lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để 

làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. 

Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. 

Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo 

lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và 

thánh ca của Thần khí, cùng với lòng tri ân, để hát mừng 

Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em 

làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi 

chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ 

Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. 

Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho 

phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ 

mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy 

vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi 

những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo 

chúng nên nhát đảm sợ sệt.  

PHÚC ÂM: Lc 2, 22-40  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa 

Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho 

Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai 

đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và 

cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật 

Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. 

Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là 

người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ 

niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông 

đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước 

khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc 

giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa 

Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề 

luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng 

Thiên Chúa rằng: 

“Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình 

an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ 

mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng 

chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân 

Chúa”. 

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về 

Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria 

mẹ Người rằng: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho 

nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, 

và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần 

bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư 

nhiều tâm hồn được biểu lộ!” 

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, 

thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã 

sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã 

tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày 

ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà 

cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho 

tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. 

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở 

lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn 

lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên 

Chúa ở cùng Người.  

 Cầu nguyện 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ và Thánh Giuse đã làm cho gia đình 

của mình trở thành một gia đình gương mẫu vì mọi người 

trong đó đều yêu thương nhau. Xin cho mọi người trong 

gia đình con thực tập từ bỏ tính ích kỷ để biết yêu thương 

nhau nhiều hơn, hy sinh cho nhau nhiều hơn, để nên thánh 

thiện hơn. Xin cho gia đình chúng con luôn chọn Chúa là 

điểm tựa duy nhất.  
.---------------------------- 

LỊCH TẬP HÁT CA ĐOÀN THIẾU NHI 

Saturday, 1/9: Rehearsal at 5pm, Mass at 6:30pm 

Saturday, 1/23: Rehearsal at 5pm 

Saturday, 2/6: Rehearsal at 5pm, Mass at 6:30pm 

Saturday, 2/20: Rehearsal at 5pm 

Saturday, 3/6: Rehearsal at 5pm, Mass at 6:30pm 

Saturday, 3/20: Rehearsal at 5pm 

Saturday, 4/3: Rehearsal at 5pm, Mass at 6:30pm 

Saturday, 4/17: Rehearsal at 5pm 

Saturday, 5/1: Rehearsal at 5pm, Mass at 6:30pm 

Saturday, 5/15: Rehearsal at 5pm 

Saturday, 6/5: Rehearsal at 5pm, Mass at 6:30pm (Last Mass!)  
--------------------------------------------------- 

THÔNG BÁO 
Để chuẩn bị hành trang cho các gia đình trẻ và những anh 

chị em muốn tìm hiểu đức tin Công Giáo. Giáo xứ hiện 

đang có : Lớp Giáo lý Hôn Nhân và Tân Tòng  

Học lúc 7:00 PM vào các buổi tối thứ Ba. Tại phòng số 1. 

Xin những bạn trẻ hoặc những ai có nhu cầu tìm hiều, đào 

sâu về đời sống đức tin và chuẩn bị lập gia đình vui lòng 

sắp xếp đến tham dự 


