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 VII - THƯỜNG NIÊN – NĂM C Ngày 24 tháng 2, năm 2019

Sinh Hoạt Mục Vụ
Giờ lễ:
Ngày Thường:
Chiều thứ ba – thứ năm lúc 6:00 PM
Chúa Nhật:
• 2:30 PM
•

8:30 AM (dự kiến bắt đầu tháng 5 năm 2019)

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 chánh xứ.
Thăm Bệnh nhân và trao Mình Thánh Chúa: Liên
lạc với văn phòng.
Chứng nhận các giấy tờ: liên hệ văn phòng.
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:
10:00 – 02:15 chiều

Liên Hệ
Văn phòng Giáo Xứ
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

Website: anredunglac.net
Linh mục Chánh Xứ:
Phêrô Anre Mai Đình Anh Tuấn

chatuan@anredunglac.net
• Thư ký: Phê-rô Hoàng Công Quốc Huy - 860-978-6148
• Hội Mân Côi: Anna Trịnh Thảo Hương - 860-626-5729
• Nhóm Cao Niên: Giuse Vũ Tấn - 860-995-4977
• Ca Đoàn Thánh Linh: Phê-rô Nguyễn Văn Nội - 860-796-7086
• Gia Đình Thánh Gia: Phao-lô Đỗ Đình Thoại - 860-205-4381
• Thiếu Nhi Thánh Thể: Giuse Hoàng Công Toàn Phong-860-2180113
• Ca Đoàn Thiếu Nhi: Trần Thường Tiffany tiffytran22@gmail.com
• Ban Giúp Lễ: Dominicô Nguyễn Quốc Tuấn - 860-838-1726
• Thừa Tác Viên: Giuse Hoàng Liêm - 860-816-0741
• Ban đọc sách: Phaolô Phạm Xuân Độ - 860-324-0880
• Ban Ẩm Thực: Margarita Long Mỹ Hạnh - 860-985-9529
• Ban Tài Chánh: Teresa Trần Lê Thị Minh Trúc - 860-335-5834

Lịch Phụng Vụ
•
•

Chúa Nhật 24/2/2019

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
•
•
•
•
•
•

Thứ Hai: 25/2/2019. Ngày trong tuần VII Thường Niên.
Thứ Ba: 26/2/2019. THÁNH LỄ LÚC 6:00 pm
Thứ Tư: 27/2/2019. Ngày trong tuần VII Thường Niên.
Thứ Năm: 28/2/2019. THÁNH LỄ LÚC 6:00 pm Ngày
trong tuần VII Thường Niên.
Thứ Sáu: 01/3/2019. THÁNG 3 THÁNG KÍNH THÁNH
GIUSE. Ngày trong tuần VII Thường Niên
Thứ Bảy: 02/3/2019. Ngày trong tuần VII Thường Niên

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
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.
March:
Saturday, 3/2: Rehearsal
Saturday, 3/9: Rehearsal
Sunday, 3/10: Mass

March/April:
Saturday, 3/16: Rehearsal
Saturday, 4/6: Rehearsal
Saturday, 4/13: Rehearsal

Báo cáo Tài chánh
Tiền đóng góp
Chúa Nhật ngày 17 tháng 2 năm 2019 : $ 2,292
Food to go ngày 17 tháng 2 năm 2019 : $ 172
Anh Chị Cảnh Yến
: $ 500
Tổng cộng:
: $ 2,964
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)

 Để chuẩn bị cho Thánh Lễ 8:30 Sáng Chúa Nhật
Giáo Xứ cần sự cộng tác
-Nhóm hát (những bạn trẻ nào có thể hy sinh để tham gia vui
lòng liên hệ cha chánh xứ từ hôm nay để có thể chuẩn bị)
-Ban Phụng Vụ (phòng thánh - thừa tác viên – giúp lễ …)
-Ban phục vụ (phát Hiệp thông – xin giỏ - sắp xếp, dọn dẹp nhà
thờ sau lễ)
MÙA CHAY THÁNH 2019
1/. Thứ Tư Lễ Tro ngày 6 tháng 3: Ăn Chay và Kiêng thịt
Có 2 THÁNH LỄ 7:00AM VÀ 7:00 PM

2/. Giải tội và Chầu Thánh Thể vào mỗi tối thứ ba sau
thánh lễ 6:PM trong suốt mùa chay đến 7 giờ 30
3/. Tĩnh Tâm: Người lớn và Thiếu Nhi
Lúc 7:00 PM ngày Thứ sáu 29 và thứ Bảy 30 tháng 3,
năm 2019. (Kính mời Quý Vị ở lại dùng cơm tối sau Tĩnh
Tâm tại hội trường)
4/. Chương trình tuần Thánh sẽ được thông báo sau

Ý NGHĨA
THỨ TƯ LỄ TRO
Trong tiếng La-tinh, Thứ Tư lễ Tro được gọi là: Feria quarta cinerum.
Ngày Lễ này có nguồn gốc từ thời Đức Giáo Hoàng Grê-gô-ri-ô Cả, và kể
từ đó, luôn được Giáo hội Tây Phương cử hành để khai mạc 40 ngày Mùa
Chay
Đặc điểm của Ngày Thứ Tư Lễ Tro là việc làm phép tro, và ngay sau khi
được làm phép, tro này liền được dùng để rắc lên đầu các tín hữu theo
hình Thánh Giá, hoặc để vẽ trên trán họ cũng theo hình Thánh Giá. Tro
được nói tới ở đây thường là tro của những cành lá được sử dụng trong
Chúa Nhật Lễ Lá của năm trước đó: những cành cây hay lá cây đó sẽ
được đốt để lấy tro cho Ngày Thứ Tư Lễ Tro này. Việc các tín hữu để cho
mình được rắc tro lên đầu hay để cho mình được vẽ hình Thánh Giá trên
trán với tro, nói lên tinh thần sám hối và sự khiêm nhượng của họ: Họ
nhìn nhận thân phận cát bụi cũng như thân phận tội lỗi của mình.
Còn Mùa Chay, được khai mạc với ngày thứ Tư Lễ Tro nêu trên, chính
là sự nhắc nhớ tới 40 ngày mà Chúa Giê-su đã trải qua trong sa mạc để ăn
chay và cầu nguyện (Mt 4,2tt), và là một sự chuẩn bị cho Đại Lễ Phục
Sinh.
Các Giáo hội Đông Phương không có ngày Thứ Tư Lễ Tro, vì Mùa
Chay của họ bắt đầu từ chiều Chúa Nhật trước Đại Lễ Phục Sinh 7 tuần.
Lịch sử ngày thứ Tư Lễ Tro:
Việc sử dụng tro để rắc lên đầu hay phủ lên thân mình nhằm thể hiện sự
thống hối đã xuất hiện ngay từ trong thời Cựu Ước.
Sách Giô-na thuật lại rằng: „Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày
đường và công bố: ´Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.` Dân
Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô,
từ người lớn đến trẻ nhỏ. Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua rời khỏi ngai,
cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro“ (Gn 3,4-6).
Còn sách Đa-ni-en thì ghi lại lời sau đây của Ngôn Sứ Đa-ni-en: „Tôi ăn
chay, mặc áo vải thô và rắc tro lên đầu, rồi ngẩng mặt lên Chúa Thượng là
Thiên Chúa, để dâng lời khẩn nguyện nài van“ (Đn 9,3).
Sang thời Ki-tô giáo, ngay từ những thế kỷ đầu tiên, những người nào bị
phạt phải thực hiện những hành vi sám hối công khai vì đã phạm phải một
hoặc nhiều trọng tội, thì ngay từ đầu Mùa Chay, họ phải mặc trên mình
một bộ áo vải thô, hay cũng còn được gọi là bộ quần áo thống hối. Những
bộ quần áo này thường được dệt từ vỏ cây gai theo dạng rất thô sơ, giống
như những chiếc bao bố. Bên cạnh đó, họ còn phải phủ tro hay rắc tro lên
người. Tại Giáo hội Gallia, tức tại Pháp Quốc, dựa vào cảnh tượng A-đam
và E-và bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng sau khi phạm tội (St 3tt), vào ngày
thứ Tư Lễ Tro, những người mắc trọng tội sẽ tạm bị trục xuất ra khỏi nhà
thờ. Và tới ngày thứ Năm Tuần Thánh thì những người đó mới lại được
tái đón nhận vào trong nhà thờ, và từ đó mới được phép Rước Lễ.
Khoảng từ cuối thế kỷ thứ X, những tục lệ kể trên mất dần, thay vào đó,
người ta tiến hành việc rắc tro lên đầu cho tất cả các tín hữu, trước hết là
để thể hiện tình liên đới với các tội nhân sám hối.
Lời nguyện đầu tiên trong nghi thức làm phép tro có nguồn gốc từ thế kỷ
XI. Còn quy định phải đốt những cành cây hay cành lá mà chúng được sử
dụng trong Chúa Nhật lễ Lá của năm trước đó, để làm tro cho ngày Thứ
Tư này, có nguồn gốc từ thế kỷ XII. Tại Công Đồng Benevent (1091),
Đức Thánh Cha Urban II đã ra lệnh áp dụng cho toàn Giáo hội nghi thức
rắc tro lên đầu các tín hữu.
Ban đầu thì người ta rắc tro theo hình Thánh Giá trên đầu nam giới, còn
với nữ giới thì người ta dùng tro để ghi dấu Thánh Giá trên trán họ. Ngày
nay, hai hình thức nêu trên không còn phụ thuộc vào giới tính nữa, nhưng
tùy vào Thừa Tác Viên thực hiện nghi thức này: Thừa tác viên có thể
chọn một trong hai cách. Với việc tham dự nghi thức xức tro, các tín hữu
được mời gọi hãy nhớ lại quá khứ của mình và hãy hoán cải (hoán cải
theo nguyên ngữ Hy-lạp là: μετάνοια metánoia, có nghĩa là thay đổi cách
nghĩ).
Bên cạnh đó, Thứ Tư lễ Tro cũng còn được cử hành như là ngày bế mạc
mùa Lễ Hội Hóa Trang. Theo Kinh Thánh, con người sống theo „xác thịt“
sẽ cản trở con người sống theo Thần Khí (xc. Rm 8,5tt). Việc từ bỏ lối
sống theo xác thịt trong mùa Chay, mà việc này được thực hiện và được
biểu tượng hóa qua việc ăn chay, sẽ giúp con người nhớ tới cuộc sống
tinh thần cũng như nhớ về Thiên Chúa. Trong Giáo hội Công giáo, ngày
thứ Tư Lễ Tro là một trong hai ngày chay buộc ngặt: các tín hữu phải giữ
chay trong ngày này.
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Bài Ðọc I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
Trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh nhuệ
của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt Ðavít. Ban đêm
Ðavít và Abisai đến nơi quân sĩ (của vua) đóng, và thấy Saolê đang
nằm ngủ trong lều, cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phía đầu.
Abner và quân sĩ thì ngủ chung quanh ông.
Abisai liền nói với Ðavít rằng: "Hôm nay, Thiên Chúa đã trao kẻ
thù trong tay ngài; vậy giờ đây xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy
một phát thâu xuống đất, không cần đến phát thứ hai". Nhưng
Ðavít nói với Abisai rằng: "Chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm
đến Ðấng Chúa xức dầu mà vô tội đâu?" Rồi Ðavít lấy cây giáo và
bình nước ở phía đầu của Saolê và cả hai ra đi. Không ai hay biết
và không ai thức dậy, nhưng mọi người vẫn ngủ, vì Chúa khiến họ
ngủ say.
Ðavít sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đàng xa, đôi bên cách
xa nhau. Ngài hô lên rằng: "Ðây là ngọn giáo của nhà vua, một
trong các cận vệ của vua hãy qua đây mà lấy, Chúa sẽ báo đáp cho
mỗi người tuỳ theo sự công minh và thành tín cuả họ, vì hôm nay
Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay giết đấng
được Chúa xức dầu".
Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 45-49
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, Ađam cũ là người có sự sống, còn Ađam mới
thì có thần trí ban sự sống. Những điều có trước, không phải thuộc
linh giới, mà là thuộc thể giới, rồi mới đến cái thuộc về linh giới.
Người thứ nhất bởi đất mà ra, thì thuộc về địa giới, còn người thứ
hai bởi trời mà đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó
thế nào, thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người
thuộc thiên giới đó thế nào, thì những người khác thuộc thiên giới
cũng vậy. Bởi thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc
địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như
vậy.
Phúc Âm: Lc 6, 27-38
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các
con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho
những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa
mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con
bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con
cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì
của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho
các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những
kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi
cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ
làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi
cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông
người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng
cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.
Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà
không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao,
và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với
những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.
Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ.
Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các
con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy
cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã
lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào,
thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy".

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, con vẫn tự hào mình là Kitô hữu,
nhưng rất nhiều khi con lại chủ trương và ủng hộ
một thứ công bằng không tình thương. nhiều lần con
đã tự cho mình làm quan tòa để xét đoán anh chị em
xung quanh con, đôi khi con còn xét đoán cả giáo
hội. Xin cho con một trái tim biết yêu thương, để
con sống công bằng với mọi người, công bằng có
tình thương, thứ công bằng mà Đức Giêsu chủ
trương như trong bài Tin Mừng hôm nay. Hầu mang
lại cho con nguồn bình an đích thực để con cảm
nghiệm được tình Chúa yêu con vô bờ bến và sẻ chia
tình yêu ấy cho mọi người. Amen.

31. Tại sao chúng ta ít khi được rước cả Mình Thánh và
Máu Thánh Chúa ?
Giáo Hội khuyến khích việc chịu lễ Mình và Máu Thánh
Chúa, vì hoàn toàn phù hợp với lời mời của Chúa Giêsu :
"Hãy cầm lấy mà ăn", "Hãy cầm lấy mà uống".
Nhưng khi có nhiều người tham dự thánh lễ, việc cho rước
lễ dưới hai hình bánh và rượu gặp nhiều khó khăn cụ thể.
Đó là lý do giải thích tại sao hiếm khi bạn được rước lễ dưới
hai hình thức. Mong rằng trong các dịp lễ trọng, và khi có
nhiều thừa tác viên cho rước lễ, giáo dân được rước cả Mình
và Máu Thánh Chúa.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây, là khi bạn chỉ rước
Mình Thánh Chúa hoặc chỉ rước Máu Thánh Chúa, bạn đều
rước Chúa Giêsu Kitô trọn vẹn. Người hiện diện thật sự và
trọn vẹn ngay chỉ dưới một hình thức (Sắc lệnh của Công
Đồng Trentô (hoặc Triđentinô), khóa họp 13, năm 1551).
Có người đặt câu hỏi : có thể rước lễ nhiều lần trong ngày
được không ? Theo Giáo Luật mới (1983), số 917, ai đã
rước lễ rồi thì có thể rước lễ một lần nữa trong ngày đó,
nhưng chỉ ở trong thánh lễ mà họ tham dự mà thôi.

(LM. Giuse Vũ Thái Hòa)
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