
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

CHÚA NHẬT 

Linh Mụ

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 – 

Văn phòng: Cha chánh x

�: 860.830.8288 -860.521.8296 

E : vanphong@anredunglac.net 

W: saintandrewdunglac.org 

chatuan@anredunglac.net

SINH HOẠT MỤC VỤ 

A. Giờ lễ 

Ngày Thường:  

Lúc 6:00 PM 

Thứ ba &Thứ năm 

 -Chúa Nhật: 

Lễ 1: 8:30 AM 

Lễ 2: 2:30 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 trư

THÁNG để được hướng dẫn thủ tục. 

� Xức dầu Bệnh nhân: Liên lạc trực tiếp văn ph

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. 

 

� Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ

�Chủ tịch:  

Ông Phêrô Hoàng Công Quốc Huy 

�Phó chủ tịch: 

Bà Anna Trịnh Thảo Hương - 860.626.5729

Bà Matta Lê Ánh Đôn- 860.997.0506

Ông Đominico Nguyễn Quốc Tuấn 

�Thư ký: Bà Maria Phạm Thị Diễm 

� 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 

�

Bà Theresa Tr

 �

�

Ông Đominico Nguy

�

�

Anh Giuse Hoàng C. Toàn Phong

�

�

Ông Phaolo Ph

�

�

và phòng thánh: 

Anh Giuse Hoàng Liêm 

�

�

Ông Giuse Hoàng Tha

Ông Phêrô Nguy

�

� SINH HOẠT : Giáo Lý – Vi

Vào các ngày Chúa Nh

Việt Ngữ: 10:30 – 11:30            

Ăn Trưa: 12:40 – 1:00               

 

 IV MÙA CHAY -  Năm A - Ngày 22 tháng 03 năm 2020

ục Chánh Xứ: Phêrô Anrê Mai Đình Anh Tuấ

 

Hartord, CT 06110 

 Thứ Sáu)  

Cha chánh xứ 

chatuan@anredunglac.net 

ật:  

ễ 1: 8:30 AM  

ễ 2: 2:30 PM 

ớc hoặc Sau Thánh Lễ) 

ật cuối tháng lúc 1:00 đến 2:00 

ước SÁU 

ạc trực tiếp văn phòng 

nh nhân và trao Mình Thánh Chúa: 

òng.  

ờng Vụ Hội Đồng Mục Vụ 

ốc Huy - 860. 978.6148 

860.626.5729 

860.997.0506 

ễn Quốc Tuấn - 860.838.1726 

ạm Thị Diễm - 860.869.9354 

�Ban Tài Chánh:  

Bà Theresa Trần Lê Minh Trúc 

�:860.335.5834 

�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 Giuse Hoàng Thannh Đỉnh 

Ông Phêrô Nguyễn Văn Kiên 

�:8604622034 

Việt Ngữ – Thiếu Nhi 

Vào các ngày Chúa Nhật 

  Giáo Lý: 11:35 – 12:35 

  Thiếu Nhi: 1:00 – 2:15 
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Lịch Phụng Vụ Chúa Nhật 22/03/2020  

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – NĂM A 

•  Thứ Hai: 23/03/2020. Tuần IV Mùa Chay. Thánh Turibiô 

Môngrôvêgiô, giám mục. 

• Thứ Ba: 24/03/2020. Tuần IV Mùa Chay. Chầu: 6:00 PM 

Rước lễ lúc 6:30. 

• Thứ Tư: 25/03/2020. Tuần IV Mùa Chay. TRUYỀN TIN 

CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng. 

• Thứ Năm: 26/03/2020. Tuần IV Mùa Chay. Chầu 6:00 PM.  

• Thứ Sáu: 27/03/2020. Tuần IV Mùa Chay.  

• Thứ Bảy: 28/03/2020. Tuần IV Mùa Chay.  

Chúa nhật 

8:30: Đặt Mình 

Thánh Chúa 

9:00: Rước Lễ  

10:00: Rước Lễ 

11:00 Rước Lễ 

11:45: Rước Lễ 

12:00: Kết Thúc 

 

 

1/. Đọc Kinh Thú tội (tôi thú nhận 

cùng…) 

2/. Đọc Các bài đọc – suy niệm 

cầu nguyện trước Thánh Thể. 

3/. Đọc Kinh lạy Cha 

4/. Dọn lòng rước Lễ 

5/. Rước Lễ 

6/. Cầu nguyện tạ ơn. 

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

� Ý Lễ Trong Tuần � 

� 2 người Xin Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ - Như Ý – Xin Bình an – 

Xin mau khỏi bệnh 

�Cầu cho các linh hồn mới qua đời: 

-Maria Bùi Thị Hào  -Giuse Nguyễn Văn Hoàn 

-Maria Hoàng Thị Hùng - Maria Trần Thị Bảy 

�Lễ giỗ cho các linh hồn:  

-Giuse Nguyễn Anh Dũng (giỗ 1 năm) 

-Giuse Thomas Le (giỗ 2 năm) -Giuse Nguyễn Văn Ngọc 

�Và cho các linh hồn:  

- Maria Trịnh Thị Lụa 

- Augustino Nguyễn Đức Kỷ 

- Phêrô Lê Văn Thừa 

-Maria Lê Thị Bé 

- Phêrô Lê Văn Bích 

-Maria Nguyễn Thị Hằng 

-Maria Lê Thị Biết  

-Giuse Lê Văn Chiến 

-Maria Nguyễn Thị Lạ 

-Matthew Nguyễn Xuân Dương 

-Matthew Nguyễn Cao Huynh  

-Matthew Nguyễn Xuân Thảo  

- Phaolô Hoàng Công Trứ  

-Anna Trần Ngọc yến 

-Gioan Baotixita Nguyễn Đắc Lâm 

-Giuse Nguyễn Đắc Phương 

-Marguerite Sgro 

-Benado và Maria 

-Tiên nhân nội ngoại 

- Các linh hồn mồi côi 

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ 

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

Báo cáo Tài chánh  

Thánh Lễ Chúa nhật ngày 15 tháng 03 năm 2020. 

Lễ 8:30 AM                     : $ 876 

Lễ 2:30 PM                      : $ 1,146 

2 vị ẩn danh                 : $1,000 

Tổng cộng                   : $ 3,022 

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. 

Việc đóng góp hang tuần: Xin vui lòng bỏ vào giỏ lúc 

lên rước lễ trước bàn thờ .  

SINH HOẠT GIÁO XỨ 

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

Mùa Chay Thánh 2020 

*  * * 

Xin làm giờ Kinh lòng Thương Xót  

Vào Bất Cứ Giờ Nào: 

Ta dùng xâu chuỗi Mân Côi để đọc. Xâu chuổi Mân 

Côi bắt đầu bằng 1 hạt lớn → 3 hạt nhỏ → 1 hạt lớn 

→ 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn → 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn 

I. (Bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá 

II. 3 Hạt Nhỏ, đọc: 

-1 Kinh Lạy Cha-1 Kinh Kính Mừng-1 Kinh Tin Kính 

III. Hạt Lớn, thay vì Kinh Lạy Cha trong chuỗi Mân 

Côi, đọc: 

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, 

Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu 

Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ 

tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới. 

IV. 10 Hạt Nhỏ, thay vì 10 Kinh Kính Mừng, đọc 10 

lần: 

Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, 

xin thương xót chúng con và toàn thế giới. 

V. Lặp lại “hạt lớn” và “10 hạt nhỏ” đến hết chuỗi 

Mân Côi. Sau đó, để kết thúc chuỗi hạt, đọc 3 lần: 

Lạy Cha Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Đấng 

Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế 

giới. 

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa: 

Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy 

nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương 

xót Chúa, mặc dầu sự khốn nạn của con rất to lớn 

và việc xúc phạm con lại quá nhiều, con vẫn tín 

thác vào tình thương Chúa – bởi vì Chúa là Đấng 

xót thương. Từ xưa tới nay, con chưa từng nghe 

một người nào tín thác vào lòng thương xót Chúa 

mà bị thất vọng. 

Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ mình Chúa mới phán 

xét con. Chúa không bao giờ từ chối khi con thống 

hối ăn năn chạy tới lòng thương xót Chúa, nơi mà 

chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là 

một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con 

Cha, đã bảo đảm với con rằng: “Thà rằng trời đất 

này có biến ra không, nhưng lòng thương xót của 

Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác.“ 

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim 

lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Đấng Cứu Độ, 

là niềm an bình trong những giây phút buồn phiền 

giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng 

chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của 

một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của 

chúng con; và giống như một danh y tốt lành, 

Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng 

con. Amen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 22/03/2020 

Bài Ðọc I: Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a: Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: "Hãy đổ dầu cho 

đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem, vì Ta 

chọn một người con của ông ấy lên làm vua". Khi (họ) vào nhà, Samuel 

gặp ngay Eliab và nói: "Có phải người xức dầu của Chúa đang ở trước mặt 

Chúa đây không?" Và Chúa phán cùng Samuel: "Ðừng nhìn xem diện 

mạo, vóc cao, vì Ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con 

người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn 

xem tâm hồn". Isai lần lượt đem bảy đứa con mình ra trình diện với 

Samuel. Samuel nói với Isai: "Chúa không chọn ai trong những người 

này". Samuel nói tiếp: "Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không?" Isai 

đáp: "Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên". Samuel nói với Isai: "Ông 

hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó 

về". Isai sai người đi tìm đứa con út. Ðứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt 

xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: "Ngươi hãy chỗi dậy, xức dầu lên nó, 

vì chính nó đó". Samuel lấy bình dầu ra, xức lên nó trước mặt các anh em, 

và Thánh Thần Chúa ngự trong Ðavít từ ngày đó trở đi. 

Bài Ðọc II: Ep 5, 8-14: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Êphêxô. 

Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ, anh em 

là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa 

trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật. 

Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào 

những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. 

Vì chưng, việc chúng làm cách thầm kín, dầu có nói ra cũng phải hổ thẹn. 

Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo, thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày 

ra; vì mọi việc được tỏ bày, đều là sự sáng. Bởi thế, thiên hạ nói: "Hỡi kẻ 

đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ 

chiếu sáng trên ngươi". 

PHÚC ÂM: Ga 9, 1-41: bài ngắn: Ga 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. 

Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên 

mắt người ấy, và bảo: "Anh hãy đến hồ Silôe mà rửa" (chữ Silôe có 

nghĩa là được sai)". Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. 

Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều 

nói: "Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có kẻ nói: "Ðúng 

hắn". Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một người giống hắn". 

Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây". 

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý 

do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày 

Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt. Anh 

đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt". 

Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì 

không giữ ngày Sabbat". Mấy kẻ khác lại rằng: "Làm sao một người tội 

lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với nhau. 

Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: "Còn anh, anh nói gì về người 

đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Ðó là một Tiên tri". Họ bảo anh ta: 

"Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?" Rồi họ đuổi anh 

ta ra ngoài. 

Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền 

bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, 

nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn 

thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền nói: "Lạy 

Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy Người. 

 

LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH 

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng/ 

chúng con đang họp nhau cầu nguyện,/ tha 

thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm 

dứt. / 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót/ xin 

nhìn đến nỗi thống khổ/ của đoàn con trên 

khắp thế giới,/ đặc biệt tại những nơi dịch 

bệnh đang hoành hành./ Xin củng cố đức 

tin của chúng con,/ cho chúng con hoàn 

toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của 

Cha.  

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, 

là vị lương y đầy quyền năng và lòng 

thương xót,/ xin thương cho các bệnh nhân 

sớm được chữa lành,/ và an ủi các gia đình 

đang gặp khó khăn thử thách./ 

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu 

nguyện,/ được chạm tới trái tim nhân lành 

của Chúa,/ xin giảm bớt gánh nặng khổ 

đau,/ và cho chúng con cảm nhận được bàn 

tay Chúa/ đang ân cần nâng đỡ chúng con.  

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh 

tình yêu,/ xin soi sáng các vị hữu trách và 

những người có khả năng, giúp họ sớm tìm 

ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, /xin 

ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức 

mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành 

quảng đại,/ luôn tận tâm tận lực phục vụ 

các bệnh nhân./ 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu 

của Mẹ Maria,/ những lời khẩn nguyện 

trong cơn đại nạn,/nhờ lời Đức Mẹ chuyển 

cầu,/ xin Chúa nhận lời chúng con. Amen  

Cầu Nguyện: 

Như thánh Phaolô trên đường về Đamát, 

xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng 

chói chang của Chúa, để nhờ biết mình mù 

lòa mà con được sáng mắt. Xin cho con 

đừng sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá 

tan bóng tối trong con và đòi buộc con 

phải hoán cải. 

Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong 

bóng tối chỉ vì chút tự ái cỏn con. Xin cho 

con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng 

nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi 

ngày. Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm 

kiếm Chân lý để Chân lý cho con được tự 

do. 
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301 Country Club Road, Avon  
860-673-8610

carmonfuneralhome.com

CARMON
Dịch Vụ An Táng & Trung Tâm Gia Đình
An Tặng - Hoa Thiếu – Kế hoạch hậu sự
Có kinh nghiệm phục vụ người Việt

Compassion, Service, Trust and 
Integrity When it Matters Most
1084 NEW BRITAIN AVE., WEST HARTFORD

860-561-3800
www.SheehanHilbornBreen.com

Charles Hilborn
David Skinner, Richard Koza, Jay Murphy

Pre-Arrangement Planning
Title 19 and Veterans Benefits Support

Đồng Hành - Phục Vụ
Uy Tín và Tận Tâm khi Quý Vị cần

1084 NEW BRITAIN AVE. WEST HARTFORD
860-5613800 

www.ShehanHillbornBrên.com

Charles Hilborn
David Skinner, Richard Koza, Jay Murphy

Title 19 và Cựu Quân Nhân (của Mỹ)
(Có kinh nghiệm phục vụ người Việt)

Roofing • Siding • Decks
Windows & Doors • Porches • Carpentry

860-633-1400

A Family Tradition Since 1955

Providing Care For The Elderly, 
Disabled, Anyone Needing Extra Help. 

HOURLY OR 24 HR. LIVE IN CARE 
PCA • Companion • Homemakers

Fano Angelic Homemakers
Caring & Compassionate Group

860.818.9594
Office: 860.519.1544

CT Lic. #0000538

NHÀ BÁN - Gồm Có Tiệm Nail

LL: 860-967-1249

Dine In & Take Out
501 Main Street, East Hartford 
860-569-3700 • pho501.com

CLOSED MON, TUE-FRI 10-8, SAT 8-8, SUN 8-1 
PARISHIONER

Dr. James Hai Nguyen     
Dr. Tai Nguyen     
Dr. Phuong Nguyen

Dental and Vision Associates
1402 Berlin Turnpike, Wethersfield, CT 06109

860-956-1396

DENTALANDVISIONASSOC.COM

Nhận làm Bàn Bếp, quầy Bar, bàn bếp bằng... Đá Granite. 
Giá cả hợp lý, phải chăng
Mọi chi iết xin liên hệ Anh Cảnh (Mike) hoặc Anh Cường (Danny)
Chúng tôi sẽ làm cho nhà bếp của bạn đẹp hơn . 

Home Improvements
Specializing in Kitchen Renovations & Countertops

Mike Dinh 860-794-9965 (cell) 
Danny Dinh 860-794-9970 (cell)

OWNERS/PARISHIONERS
sales@atzgranite.com • www.ATZGranite.com • South Windsor

ATZ GRANITE

We now offer Granite Flush Markers and  
Monuments at all our locations! 

Advanced Planning of your Cemetery needs is a loving gift 
that relieves your family of a difficult decision in the midst 
of their grief. Whether a Traditional Grave, Mausoleum, or 
Cremation, let our caring team of Family Service Advisors 

help you choose your Cemetery needs.
www.ccacem.org

The Catholic Cemetery Association
of the Archdiocese of Hartford, Inc.

Mt St Benedict Cemetery, Bloomfield 
860-242-0738 

Holy Cross Cemetery, Glastonbury  
860-646-3772 

St Mary Cemetery, East Hartford  
860-646-3772 

St James Cemetery, Manchester  
860-646-3772

St Mary Cemetery, New Britain  
860-225-1938

St Bridget Cemetery, Manchester  
860-646-3772


