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 LỄ LÁ NĂM C Ngày 14 tháng 4 năm 2019

Sinh Hoạt Mục Vụ
Giờ lễ:
Ngày Thường:
Chiều thứ ba – thứ năm lúc 6:00 PM
Chúa Nhật:
 8:30 AM
 2:30 PM
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 Ban Thừa Tác Viên
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 14/4/2019

CHÚA NHẬT LỄ LÁ







Thứ Hai: 15/4/2019. Tuần Thánh
Thứ Ba: 16/4/2019. THÁNH LỄ LÚC 6 GIỜ CHIỀU
Thứ Tư: 17/4/2019. Tuần Thánh
Thứ Năm: 18/4/2019. TUẦN THÁNH- THÁNH LỄ TIỆC
LY VÀ CHẦU THÁNH THỂ đến 10:00 PM
Thứ Sáu: 19/4/2019. NGẮM ĐỨNG – DÂNG HẠT NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ VÀ TƯỞNG
NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU
Thứ Bảy: 20/4/2019. THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH
8:00PM

LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT LỄ LÁ 14/4/2019

BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-7:
Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi
biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người
đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người
giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng
lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh
tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt
mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ
tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên
tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.
BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không
nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái
lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi
đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề
ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng
lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa
đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt
trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên
trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi
miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để
Thiên Chúa Cha được vinh quang.

Báo cáo Tài chánh
Tiền đóng góp
Ngày 7 tháng 4 năm 2019 (8:30AM) : $ 517
Ngày 7 tháng 4 năm 2019 (2:30PM) : $ 2,099.35
Gia Đình Bác Lâm Nguyễn
: $ 1,000
Hội Quán yêu thương 31/3 năm 2019 : $ 982
Hội Quán yêu thương 7/4 năm 2019 : $ 173
Tổng cộng:
: $ 4,771.35
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)

SINH HOẠT
GIÁO XỨ
*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
Sunday 21: MASS
April
**NHÓM HÁT LỄ 8:30 sáng Chúa Nhật Sẽ bắt đầu
tập hát vào mỗi tối thứ bảy lúc 7:00 PM tại Parish
center phòng số 5.
***CA ĐOÀN THÁNH LINH: Hát lễ lúc 2:30 PM
Chúa Nhật. Mời gọi những ai có tinh thần phục vụ Giáo
xứ bằng lời ca tiếng hát của mình tham gia ca đoàn. Xin
liên hệ Anh Đặng Cao hoặc Anh Nội Nguyễn.
“Trứng Phục Sinh dành cho các em thiếu Nhi”
Saint Mark’s Knight of Columbus tổ chức cho các em
Thiếu nhi (10 tuổi trở xuống) nhận trứng phục sinh: Sáng
Thứ Bảy 20 tháng 4 lúc 10:30 tại Hội trường – Xin Quý
Phụ Huynh chuẩn bị cho các em giỏ để nhận trứng Phục
Sinh.
 CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 
 Thứ Ba Tuần Thánh (16 tháng 4) 11:00 AM Lễ truyền dầu Tại Nhà thờ Chánh Toà
6:00 PM Thánh Lễ tại Giáo xứ
 Thứ Năm Tuần Thánh: (18 tháng 4)
7:00 PM Thánh Lễ Tiệc Ly.
8:00 PM: Kiệu Thánh Thể sang bàn thờ tạm - Chầu
Thánh Thể đến 10:00 PM.
 Thứ Sáu Tuần Thánh (19 tháng 4)
5:00 PM: Ngắm đứng – Dâng Hạt
7:00 PM: Nghi thức Cuộc khổ Nạn của Chúa Giêsu -Suy
Niệm 15 sự Thương khó Chúa Giêsu (Huynh trưởng)
 Thứ Bảy Tuần Thánh: ( 20 tháng 4)
8:00 PM: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (Lễ Lửa)

 Ý Lễ Trong Tuần 
- Xin tạ ơn - Xin Bình An cho Gia Đình - Xin Như Ý
Xin cầu nguyện cho linh hồn:
- Nữ Tu Maria Pia

- Dominico Nguyễn Quang Thông
- Giuse Nguyễn Anh Dũng
- Giuse Nguyễn Khắc Tĩnh ( lễ giỗ)
- Phêrô Lê Văn Bích
- Maria Nguyễn Thị Hằng
- Maria Lê Thị Biết
- Giuse Lê Văn Chiến
- Phaolô Hoàng Công Trứ
- Anna Nguyễn Ngọc Yến
- Gioan Baotixita Nguyễn Đắc Lâm
- Giuse Nguyễn Đắc Phương
- Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Hoạt
- Phêrô Vũ Văn Mến
- Phaolô Vũ Đỗ Lê Tùng

- Phêrô Nguyễn Khắc Định
- Matta Vũ Thị Bôi
- Phêrô Trương Văn Thuật
- Matta Vũ Thị Tươi
- Antôn và Madalena
- Giuse và Anna
- Bênađô và Maria
- Phêrô và Gioan
- Các linh hồn
- Tiên nhân nội ngoại
- Các linh hồn mồ côi
- Các linh hồn thai nhi

Xin lễ vui lòng gặp cha chánh xứ

Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng
con, xin cho những người nghèo khổ được no đủ.
Vì Chúa đã xao xuyến trong Vườn Dầu, xin cho các bạn trẻ
đủ sức đối diện với những khó khăn gay gắt của cuộc sống.
Vì Chúa bị kết án bất công, xin cho chúng con can đảm
bênh vực sự thật.
Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng, xin cho phụ nữ và trẻ
em được tôn trọng.
Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề, xin cho những người
bệnh tật được đỡ nâng.
Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh, xin cho sự hiền hoà thắng
được bạo lực.
Vì Chúa dang tay chết trên thập giá, xin cho đất nối lại với
trời, con người nối lại mối dây liên đới với nhau.
Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui oà vỡ, xin cho
chúng con biết đón lấy đời thường với tâm hồn thanh thản
bình an. Amen.
VAI TRÒ NGƯỜI GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI
Định nghĩa về giáo dân theo Hiến chế Ánh Sáng Muôn
Dân: “Danh hiệu giáo dân ở đây được hiểu là tất cả giáo hữu
không thuộc hàng giáo sĩ và bậc tu trì được Giáo hội công
nhận : nghĩa là những Kitô hữu đã được tháp nhập vào thân
thể Chúa Kitô nhờ phép Thanh tẩy, đã trở nên Dân Chúa và
tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Đức
Kitô theo cách thức của họ ; họ là những người đang thực
hiện sứ mạng của toàn dân Kitô giáo trong Giáo hội và trên
trần gian theo phận vụ riêng của mình”.[1]
Tiếp đến là định nghĩa về giáo xứ theo Giáo lý Công giáo:
“Giáo xứ là nơi mọi tín hữu có thể tập họp để cử hành
Thánh Thể mỗi Chúa Nhật. Giáo xứ đưa dân Kitô hữu vào
sinh hoạt thông thường của đời sống phụng vụ, và tập họp
họ để cử hành Phụng Vụ, giảng dạy cho họ giáo lý cứu độ
của Đức Ki-tô, thực thi đức mến của Chúa trong các công
việc từ thiện và huynh đệ…” [2]. Chúng ta cũng nên đọc các
điều khoản 208-231 về nghĩa vụ và quyền lợi của mọi Kitô
hữu và Giáo dân trong bộ Giáo Luật [3], từ đó chúng ta có
thể biết được một cách cơ bản những công việc, bổn phận
của một giáo dân, như sau:
1/Tham dự và lãnh nhận các Bí Tích: Tham dự Thánh
Lễ, Nghi thức Tuần Thánh, Chầu Thánh Thể · Lãnh nhận bí
tích Hòa Giải hay Xức Dầu Bệnh Nhân khi cần · Tham dự
các lễ nghi Hôn Phối, ban Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức cử
hành tại giáo xứ
2/ Cầu nguyện Đọc kinh chung với gia đình, với hội đoàn,
· Cầu nguyện riêng: cố gắng dành ít thời gian mỗi ngày để
cầu nguyện, nói chuyện với Chúa · Giữ luật ăn chay, kiêng
thịt theo Giáo luật
3/ Học hỏi Giáo lý, Kinh Thánh và phát triển mối liên
hệ gần gũi với Thiên Chúa: Đọc và học hỏi Kinh Thánh ·
Học hỏi Giáo lý, Học Thuyết Công Giáo· Tham dự các buổi
hội thảo về cách sống đạo, truyền giáo, và các buổi tĩnh tâm
4/ Đóng góp tài năng, công sức, thời gian: Làm thiện
nguyện giúp Giáo xứ bằng cách tham gia các ban ngành đoàn
thể trong vai trò lãnh đạo hay thành viên · Tham gia các họat
động mục vụ, bác ái của Giáo xứ, Giáo phận.
5/ Đóng góp tài chánh: Tùy theo lợi tức thu nhập, giáo dân
đóng góp tài chánh để nuôi sống giáo xứ và hỗ trợ các sinh
hoạt trong giáo xứ. 

6/ Đối xử người khác với tình thương yêu và sự kính trọng “Ở
điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: Là
anh em hãy có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35)
7/ Tham gia vào hoạt động truyền giáo, và các hoạt động xã
hội để cổ vũ tình yêu thương “Vì các giáo dân cũng như mọi
Kitô hữu đều được Thiên Chúa uỷ nhiệm sứ vụ tông đồ qua phép
Rửa Tội và phép Thêm Sức, cho nên họ có những nghĩa vụ chung
và với tính cách cá nhân hay tập hợp thành những hiệp hội, có
quyền làm cho sứ điệp cứu độ của thiên Chúa được mọi người
khắp thế giới nhận biết và đón nhận. Các giáo dân có bổn phận đặc
biệt phải làm cho trật tự các thực tại trần thế được thấm nhuần tinh
thần Phúc Âm…” (GL, 225)
Trở nên một giáo dân tích cực không phải là một chuyện dễ dàng,
nhất là khi chúng ta đang phải vật lộn với cuộc sống hằng ngày để
mưu sinh. Thế nhưng khi đã biết được Mẹ Giáo hội mong đợi gì
nơi một giáo dân, chúng ta thấy rõ ràng hơn con đường mình phải
đi, để rồi mạnh dạn bước đi trên con đường đó, không phải chỉ
một mình nhưng cùng đồng hành với bao người khác. Trong dụ
ngôn năm nén bạc, chúng ta biết rằng cách xử dụng tốt những nén
bạc là làm cho chúng sinh lời. Làm cho chúng sinh lời không hệ
tại số lượng nén bạc được gia tăng, mà hệ tại tấm lòng của người
tôi tớ: người ấy biết chủ tín nhiệm mình nên để đáp lại anh cũng
hết lòng với chủ.
Trong bài giảng của ĐTC Phanxicô năm 2014, Ngài nói: “Tất cả
những điều thiện hảo mà chúng ta nhận lãnh là để trao ban cho tha
nhân, và như thế là sinh lợi.” Chúng ta nhận được bao hồng ân và
phải học cách dâng lại Ngài những gì là tinh hoa, quý giá nhất như
Chúa đã dạy chúng ta qua dụ ngôn bà góa: “Cũng có một bà goá
nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng
bạc Rô-ma. Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo
thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.
Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ
vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì
bà có, tất cả những gì để nuôi thân.” (Mc, 2, 43-44) Không ít
người trong chúng ta than thở vì sao cuộc sống quá đỗi bất công,
khi có nhiều người giàu và họ thì sao “nghèo rớt mồng tơi” và
“bệnh hoạn liên miên”. Vì thế, họ chỉ muốn nhận thêm ơn lộc, chớ
không muốn cho đi những gì đã nhận. Nhìn lại gương bà goá, bà
đã cho đi tất cả những gì bà có để nuôi thân. Bà là mẫu gương cho
mỗi người chúng ta.
Giáo xứ là gia đình thứ hai của mỗi người Kitô hữu. “Chúng ta
phải xây dựng một bầu khí thánh thiện, vui tươi và yêu thương
trong gia đình của chúng ta. Chúng ta phải biến gia đình chúng ta
trở thành một gia đình Nagiarét thứ hai, nơi Chúa có thể đến và
sống với chúng ta.” (Lời Thánh Têrêsa Calcutta)[4]. Mỗi người
trong chúng ta lãnh nhận số lượng nén bạc khác nhau để sinh lời.
Nhưng tất cả chúng ta đều nhận lãnh một sứ mạng chung là loan
báo Tin Mừng và trở nên hoàn thiện. Trong tương lai, vai trò của
giáo dân trong lòng Giáo hội sẽ càng ngày càng được trân trọng
hơn, cũng như vai trò của thánh cả Giuse trong lịch sử cứu độ:
Ngài đã lắng nghe và chu toàn Thánh Ý bằng cách sống cần lao,
biết chăm lo gia đình, luôn kiệm lời, nhẫn nại và khiêm tốn.
Lucas Quang
(1) Hiến chế Ánh sáng muôn dân, số 31
(2) Sách Giáo Lý Công Giáo, số 2179 trích từ bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức
tin/ HĐGMVN, Nhà Xuất Bản Hà Nội, 2009.
(3) Bộ giáo luật Hội thánh Công Giáo 1983, Quyển II, Phần I, Đề mục 1&2, các số
từ 208-231
(4) Lời thánh Têrêsa Calcutta trích từ cuốn “One Heart Full of Love,” do Jose Luis
Gonzalez-Balad chỉnh biên.

