
 

 
 

 

 CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ 

 
THÁNH LỄ 

  
Chúa Nhật:8:30AM & 11:45AM  
Lễ Trong Tuần:Thứ 3,4 & Thứ 6, 7 

                    8:00AM  
 Thứ 5 Hàng Tuần: 
                     Thánh Lễ 7:00PM 

                   Chầu TT 8:00PM 
 

BÍ TÍCH 
  
Giải Tội: CN Hàng Tuần 
                8:00AM;11:15AM  
Hôn Phối: Xin báo trước 9 tháng. 
Xức Dầu, Chịu Mình Thánh,  
Phép Nhà/Tiệm: Xin Gọi Cha Xứ. 
Rửa Tội Trẻ Em: Chúa Nhật tuần 
thứ 2. Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu 
phải theo dự Khóa Chuẩn Bị theo 
Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 
851/2) & Xin Lễ: Xin liên hệ 
Cha/chị thư Ký Yến. 
  

PHỤNG VỤ 
  
Ban TTVTT: Nguyễn Hiển 
        Tel (919) 369-3333 
Ban Giúp Lễ/Lễ Nghi: Cao Tâm  
        Tel (919) 800-1068 
Ban Lời Chúa: Bác Lê Văn Phi 
        Tel (919) 455-8938 
  

THÔNG TIN LIÊN LẠC 
  
Cha Xứ: Charles Phạm Đức Sinh 
        Office (919) 307-4023 
        Cell (530) 360-8069 
Giờ làm việc từ thứ 3 đến thứ 7 
        9:00AM - 7:00PM 
Tr. HĐMV: Nguyễn H. Dzũng 
        Tel (919) 602-5559  
Nội Vụ: Cao Đ. Tiến 
        Tel (919) 593-1755 
Ngoại Vụ: Nguyễn T. Bình 
        Tel (919) 607-0981 
Tr. HĐTC: Đan Thanh 
        Tel (919) 274-2849 
Phó HĐTC: Ashley Lan 
        Tel (919) 434-9014 
Thư Ký: Nguyễn B. Yến 
        Tel (919) 924-6227 
  

CÁC ĐOÀN THỂ 
  
Đoàn TNTT Raleigh NC: 
        Tr. Mary Nguyễn Trinh 
         Tel (804) 873-5711 
Đoàn LMTT: Cao Đức Tiến 
Ca Đoàn Cecilia: Phạm Q. Vinh 
        Tel (919) 491-2462 
CĐ Ave Maria: Nguyễn V. Bình 
        Tel (919 ) 271-9652 
CĐ Thiếu Nhi: Vũ Hữu Hinh  
        Tel (919) 607-6220 
Hội CBMCG: Nguyễn K. Oanh 
        Tel (919) 649-7456 
Hội Bác Ái: AC. Nguyễn Hiển+Tú 
Ban Giáo Lý: Trần Tùng 
        Tel (919) 637-0699 
Ban Việt Ngữ: Cao Kim Trinh 
        Tel (919) 457-6401 
Ban Giáo Dục: Nguyễn T. Bình 
Ban Kinh Tài: Nguyễn Q. Tuấn 
        Tel (919) 434-1957 
Ban Kiến Thiết: Nguyễn T. Sơn 
        Tel (919) 600-4500 
Ban Điện/Âm Thanh:  
        Nguyễn H. Dzũng 
Ban Trật Tự: Ngô Chí Quân 
        Tel (919) 389-4559 

 

 

OLOLV: 9/18/2016 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG 
Our Lady of La Vang Catholic Church 

 11701 Leesville Road, Raleigh NC 27613 -Tel (919) 307- 4023 

        Thứ 4 Ngày 14 Tháng 9 

8:00AM - LỄ SUY TÔN THÁNH GÍA 

        Thứ 5 Ngày 15 Tháng 9 

8:00PM - LỄ ĐỨC MẸ ĐAU THƯƠNG 

         September 19 - 23 
Diocese of Raleigh: Priests Retreat 

Thứ 5 Ngày 29 Tháng 9 

8:00AM – Lễ 3 Tổng Lãng Thiên Thần 

 MICAE, GABRIE, RAPHAE 

October 0 1 

Catholic men’s Conference in Raleigh  

St. Michael the Archangel  
October 02 

Free Flu Shots After Mass 

 

 

 

                                    Bài Gỉang Của ĐTC Phanxicô Trong Ngày Phong Thánh 

 

Ai có thể dò thấu ý định Chúa?" (Kn 9:13). Câu hỏi này từ Sách Khôn Ngoan mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ 

nhất cho thấy rằng cuộc sống của chúng ta là một mầu nhiệm, và chúng ta không có chìa khóa để hiểu nó. Luôn có hai 

nhân vật chính trong lịch sử: Thiên Chúa và con người. Nhiệm vụ của chúng ta là nhận ra tiếng Chúa gọi và sau đó làm 

theo thánh ý Ngài. Nhưng để làm theo thánh ý Chúa, chúng ta phải tự hỏi mình, "Thánh ý của Thiên Chúa là gì trong 

cuộc sống của tôi?" 

Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong cùng một đoạn văn của Sách Khôn Ngoan: "Con người được dạy những gì đẹp lòng 

Ngài" (Kn 9:18). Để khẳng định đâu là lời mời gọi của Thiên Chúa, chúng ta phải tự hỏi mình và thấu hiểu những gì đẹp 

lòng Thiên Chúa. Trong nhiều trường hợp các tiên tri đã công bố những gì là đẹp lòng Thiên Chúa. Thông điệp của các 

ngài tìm thấy một tổng hợp tuyệt vời trong những lời này "Ta muốn lòng thương xót chứ không cần hy tế" (Hs 6: 6; Mt 

09:13). Thiên Chúa hài lòng trước mỗi hành động của lòng thương xót, bởi vì nơi những anh chị em mà chúng ta nâng 

đỡ, chúng ta nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa mà không ai có thể nhìn thấy (xem Ga 1:18). Mỗi lần chúng ta cúi 

xuống trên các nhu cầu của anh chị em chúng ta, chúng ta mang đến cho Đức Giêsu một cái gì đó để ăn và để uống; 

chúng ta ăn mặc cho, chúng ta giúp đỡ, và chúng ta ghé thăm Con Thiên Chúa (x Mt 25:40). 

Vì thế, chúng ta được kêu gọi để chuyển dịch thành những hành động cụ thể những gì chúng ta kêu cầu trong kinh 

nguyện và tuyên xưng trong đức tin. Không có gì có thể thay thế cho lòng bác ái: những ai cúi xuống phục vụ người 

khác, cho dù chưa hề quen biết, là những người yêu mến Thiên Chúa (x 1 Ga 3: 16-18; Gc 2: 14-18). Đời sống người Kitô 

hữu, tuy nhiên, không chỉ đơn thuần là mở rộng bàn tay cho tha nhân trong lúc cần thiết. Nếu nó chỉ như thế thôi, chắc 

chắn, nó có thể là một biểu hiện đáng yêu của tình liên đới nhân loại trong đó trao ban những phúc lợi trước mắt, 

nhưng nó là không sinh sôi nẩy nở vì thiếu rễ. Trái lại, nghĩa vụ Chúa trao phó cho chúng ta, là ơn gọi thực thi bác ái 

trong đó mỗi người môn đệ Chúa Kitô đặt toàn bộ cuộc sống của mình phục vụ Người, để có thể thăng tiến mỗi ngày 

trong tình yêu. 

Chúng ta nghe trong bài Tin Mừng, "Đoàn lũ đông đảo cùng đi với Chúa Giêsu" (Lc 14:25). Ngày hôm nay đây, "đoàn lũ 

đông đảo" này được nhìn thấy nơi đông đảo các thiện nguyện viên đã đến với nhau trong Năm Thánh Lòng Thương Xót 

này. Anh chị em là đoàn lũ đông đảo đi theo Thầy, và là những người biến tình yêu cụ thể của Ngài thành hữu hình nơi 

mỗi người. Tôi lặp lại với anh chị em những lời của Thánh Tông Đồ Phaolô: “Tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi, khi thấy 

đức bác ái của anh, bởi vì, thưa anh, anh đã làm cho lòng trí mọi người trong dân thánh được phấn khởi.” (Philem 1: 7). 

Biết bao trái tim đã được an ủi bởi các thiện nguyện viên! Biết bao bàn tay đã được họ nắm lấy; bao nhiêu nước mắt họ 

đã lau khô; bao nhiêu tình yêu đã được đổ ra trong những việc phục vụ âm thầm, khiêm tốn và vị tha! Sự phục vụ đáng 

khen ngợi này mang lại tiếng nói cho đức tin và thể hiện lòng thương xót của Chúa Cha, là Đấng đến gần những người 

quẫn bách. 

(xin đọc trang kế tiếp) 

 



 

  

 

FINANCIAL REPORTS 
August 01-31, 2016 

 

            1.  Sunday Collection: $10,100 

            3.   Donation: $2157 

           4. Mortgage: $8548 

            5.  Pledge: $3300 

            6.  Expenses: $7326 

 

 
 

DANH SÁCH  ĐÓNG GÓP QŨY XÂY 
DỰNG/PLEDGE 

 

Khoi Nguyen & Hong Vu.  $300 

Anh & Ngan Trinh.              $2,000 

Hung Le & Tuyen Nguyen  $100 

Quang Nguyen                 $500 

Huy Le                               $500 

Dung Nguyen                    $500 

Son Truong Le                    $94 

Thao Nguyen.                    $200 

Lan Tran & Brian Tien        $200 

Qui & Diep Nguyen            $500 

Hoa K Trinh                        $563 

Van Nguyen & Dung Vu    $100 

 

 
 

 
 

Xin Chúa 

Chúc Lành 

Cho Tòan Thể 

Quý Vị 

 

Theo Chúa Giêsu là một công việc nghiêm túc, và, đồng thời, tràn đầy niềm vui; nó đòi hỏi 

một sự can đảm và táo bạo nhất định để nhận ra Thầy chí thánh nơi những người nghèo nhất 

trong những người nghèo và trao ban chính mình trong việc phục vụ họ. Để làm như vậy, các 

thiện nguyện viên, những người vì lòng yêu mến Chúa Giêsu mà phục vụ người nghèo và 

những người thiếu thốn, không mong đợi bất kỳ lời tri ân hay sự hồi đáp nào; thay vào đó họ 

từ bỏ tất cả vì họ đã phát hiện ra tình yêu đích thực. Như Chúa đã đến gặp tôi và đã cúi xuống 

với thân phận tôi trong giờ phút quẫn bách, tôi cũng đi gặp Ngài, cúi xuống trước những 

người đã mất đức tin hoặc những người sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu; cúi 

xuống trước những người trẻ không còn lý tưởng cũng chẳng còn tin vào những giá trị nào, 

trước những gia đình đang trong cuộc khủng hoảng, trước những người bệnh tật và những ai 

chịu cảnh tù tội, trước những người tị nạn và di dân, trước những kẻ yếu đuối và vô phương 

tự vệ thể lý cũng như tinh thần, trước những trẻ em bị bỏ rơi, trước những người cao niên trơ 

trọi một mình. Bất cứ nơi nào có người cầu xin một bàn tay giúp đỡ để có thể đứng dậy được, 

chỗ đó phải có sự hiện diện của chúng ta - và sự hiện diện của Giáo Hội để nâng đỡ và trao 

ban hy vọng. 

 

Mẹ Têrêsa, trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống mình, là một thiết bị phân phối quảng đại 

lòng thương xót của Thiên Chúa, trao ban chính mình cho tất cả mọi người thông qua sự chào 

đón và bảo vệ sự sống con người nơi những thai nhi chưa chào đời và nơi những người bị bỏ 

rơi và bị loại ra ngoài lề xã hội. Mẹ dấn thân bảo vệ sự sống, không ngừng tuyên bố rằng 

“những thai nhi chưa chào đời là những người yếu nhất, nhỏ nhất, dễ bị tổn thương nhất”. 

Mẹ cúi xuống trước những người không ai đoái hoài, bỏ mặc chết rũ trên lề đường, nhìn thấy 

nơi họ phẩm giá Thiên Chúa ban cho họ; Mẹ cất cao tiếng nói buộc các các cường quốc trên 

thế giới này phải lắng nghe, để họ có thể nhận ra lỗi lầm của mình vì cảnh bần cùng họ đã tạo 

ra. Đối với Mẹ Têrêsa, lòng thương xót là "muối" mang lại hương vị cho công việc của Mẹ, là 

"ánh sáng" chiếu tỏa trong bóng tối chập chùng trong đó rất nhiều người đã không còn nước 

mắt để đổ ra vì nghèo đói và đau khổ. 

 

Nhiệm vụ của Mẹ nơi những vùng ngoại vi đô thị và hiện sinh ngày hôm nay vẫn còn là một 

chứng tá hùng hồn cho chúng ta về sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo nhất 

trong những người nghèo. Hôm nay, tôi giao lại biểu tượng này của phái nữ và đời sống thánh 

hiến cho toàn thế giới của các thiện nguyện viên: cầu xin Mẹ là mô hình của sự thánh thiện 

cho anh chị em! Xin cho người lao động không biết mệt mỏi này của lòng thương xót giúp 

chúng ta ngày càng hiểu rằng tiêu chí duy nhất trong mọi hành động của chúng ta là tình yêu 

nhưng không, không vì ý thức hệ và hay nghĩa vụ nào, được trao ban miễn phí cho tất cả mọi 

người không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, chủng tộc hay tôn giáo. Mẹ Teresa thích nói câu 

này: "Có lẽ tôi không nói được ngôn ngữ của họ, nhưng tôi có thể mỉm cười". Chúng ta hãy 

mang theo nụ cười của Mẹ trong trái tim chúng ta và trao ban nó cho những người chúng ta 

gặp gỡ trên đường đời, đặc biệt là những người đau khổ. Bằng cách này, chúng ta sẽ mở ra 

những cơ hội hân hoan và hy vọng cho nhiều anh chị em chúng ta những người đang chán 

nản và đang cần được cảm thông và xoa dịu. 

Bản dịch của J.B. Đặng Minh An 

 



 

  

  

  

 



 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

 
 


