
 

 
 

 

 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 

 

 

OLLV: 10/23/2016 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG 

Our Lady of La Vang Catholic Church 

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

Thứ 6 Ngày 28 Tháng 10 
8:00AM - LỄ Kính Thánh Simon,  
Thánh Giuđa, Tông Đồ 
 
Ngày 30 Tháng 10 
Chúa Nhật XXXI Thừơng Niên 
 
8:30AM – Thánh Lễ 
11:45AM - Cung nghinh Đức Mẹ  
 
Ngày 01 Tháng 11  
8:00PM - Lễ Các Thánh 
 
Ngày 02 Tháng 11  
8:00PM - Lễ Các Linh Hồn 
 

FINANCIAL REPORTS 
September 01-30, 2016 

 

      Sunday Collection:       $13,846 

      2nd Collection:             $1,591 

      Mortgage:                     $8,848 

      Others:                          $1,697 

      Expenses:                      $9,876 

 

 
 

DANH SÁCH  ĐÓNG GÓP QŨY XÂY 

DỰNG/PLEDGE 

Thảo Phạm Nguyễn        : 1,000 
Van Nguyễn- Dung Vũ    :  100 
Thảo Nguyễn            :  400 
Thành Trần              :  200 
Cảnh Dương-Xuân Nguyễn  :  500  
Thoa Cao                : 1,000 
Duy Lý                  :  100 
Chương Phạm            :  500 
Khôi Nguyễn- Hồng Vũ    :  300 
Linh Tường- An Nguyễn  :  200 
Hằng Nguyễn            :  100 
Thiên Đỗ                :  300 
Hùng- Tuyền Nguyễn      :  100 
Cha Thanh Nguyễn        : 1,000 
Ann Nguyễn              : 1,000 
Vũ- Liễu Nguyễn        : 1,000 
Paragon Go Realty      :  200 
Quang Trần              : 1,000 

 
 
 

 St FrancisFest 2016 

  Tổng số thu nhập:  $5,242 

  Tổng số chi tiêu: $1,404 

  Tổng số lợi tức: $3,838 

 
Để tỏ lòng Tôn Kính Mến Yêu Mẹ Maria, Tháng 10  

Giáo Xứ chúng ta thực hiện: 
  
 1.Tràng kinh mân côi sống 

 2. Cung nghinh Đức Mẹ vào CN ngày 30/10 lúc 11:45 AM trước lễ. 

 3. Thứ 5 trong giờ chầu mỗi tuần sẽ có Suy Niệm KMC. 

 

 

15 Điều Đức Mẹ Hứa Ban Cho Những Ai Đọc Kinh Mân Côi 

 
Đức Mẹ đã tỏ cho thánh Đa Minh và chân phước Alain de la Roche 

về 15 lời hứa ban ơn cho những ai lần chuỗi Mân Côi. 

 

1. Mẹ hứa sẽ gìn giữ một cách đặc biệt và ban nhiều ơn cao cả cho 

tất cả những ai sốt sắng lần hạt Mân Côi. 

2. Ai kiên trì lần hạt Mân Côi sẽ nhận được một số ân sủng (nhãn 

tiền). 

3. Kinh Mân Côi sẽ là áo giáp đầy uy lực để chống lại hỏa ngục. 

Kinh Mân Côi tiêu diệt thói hư tật xấu, giải thoát khỏi tội lỗi, và 

phá tan các lạc thuyết. 

4. Kinh Mân Côi làm cho các nhân đức và các việc lành phúc đức 

sinh hoat kết quả; Kinh Mân Côi mang lại cho các linh hồn dồi 

dào tình thương hải hà của Thiên Chúa nhất; Kinh Mân Côi sẽ đổ 

tràn tình yêu của Thiên Chúa vào trong trái tim con người thay 

cho lòng quyến luyến thế gian, giúp người ta khinh chê thế tục 

cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát những 

của cải trên trời. Quả thật, Kinh Mân Côi là phương tiện thánh 

hóa các linh hồn tuyệt vời biết bao. 

5. Ai tín thác vào Mẹ qua việc năng lần hạt Mân Côi thì sẽ không 

bị hư mất. 

6. Ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng, đồng thời áp dụng các mầu 

nhiệm Kinh Mân Côi vào đời sống mình, thì sẽ không bị những 

nỗi bất hạnh đè nặng lên mình. Người có tội sẽ được ơn hoán cải; 

người công chính sẽ tiến triển trong ân sủng và sẽ xứng đáng được 

hưởng đời sống vĩnh cửu. 

7. Những ai thành tâm kiên trì lần hạt Mân Côi sẽ được ơn trên 

phù trợ trong giờ lâm tử. 

8. Những ai lần lạt Mân Côi thì sẽ tìm thấy ánh sáng của Chúa 

hướng dẫn và được ân sủng Chúa ban dồi dào khi sống cũng như 

trong giờ chết, và họ sẽ được tham dự vào công nghiệp của các 

phúc nhân. 

9. Mẹ sẽ nhanh chóng cứu những linh hồn trung thành sốt mến 

lần hạt Mân Côi khỏi lửa luyện ngục. 

10. Những con cái thành tâm với Kinh Mân Côi của Mẹ thì sẽ 

được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên thiên đàng. 

11. Qua Kinh Mân Côi, các con xin gì thì sẽ được như ý. 

12. Những ai phổ biến Kinh Mân Côi của Mẹ thì sẽ được Mẹ cứu 

giúp khi gặp túng thiếu. 

13. Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này là: những ai gia nhập 

vào các hội đoàn Mân Côi thì đều là anh chị em với các thánh trên 

trời khi sống cũng như khi chết. 

14. Những ai trung thành đọc Kinh Mân Côi đều là con cái dấu 

yêu của Mẹ và là anh chị em của Chúa Giêsu Kitô. 

15. Việc yêu mến và trung thành lần hạt Mân Côi là một dấu chỉ 

chắn chắn cho phần rỗi linh hồn.  

  

 

THÁNG MÂN CÔI 

Xin 

Chúa 

Chúc 

Lành 

Cho 

Tòan 

Thể  

Quý 

Vị 

http://kinhmancoi.net/index.php?option=com_content&id=167:15-dieu-duc-me-hua-ban-cho-nhung-ai-nang-lan-hat-man-coi&Itemid=75
http://kinhmancoi.net/index.php?option=com_content&id=167:15-dieu-duc-me-hua-ban-cho-nhung-ai-nang-lan-hat-man-coi&Itemid=75
http://kinhmancoi.net/index.php?option=com_content&id=167:15-dieu-duc-me-hua-ban-cho-nhung-ai-nang-lan-hat-man-coi&Itemid=75


 

  
 

Khoá Huấn Luyện Bảo Vệ Các Em Thiếu Nhi 
Save Environment Training 

 
Theo luật của Điạ Phận Raleigh, NC, tất cả quý vị sinh hoạt với các em 
thiếu nhi dưới vị thành niên cần tham gia khoá huấn luyện để bảo vệ các em 
khỏi bị lạm dụng (abuse) hay bỏ bê (neglect). Khoá này có hiệu nghiệm là 
năm (5) năm. Quý vị có thể học khoá này ở những giáo xứ khác trong Địa 
Phận. Tuy nhiên để thuận tiện cho quý thầy cô, quý trưởng, quý trợ tá, quý 
anh chị trong Hội Phụ Huynh, và tất cả những anh chị sinh hoạt với các em 
thiếu nhi hay muốn học hỏi thêm để giúp con em trong gia đình, giáo xứ sẽ 
tổ chức khoá huấn luyện này vào Thứ Bảy Ngày 29 Tháng 10 Năm 
2016, từ 8 đến 10 giờ tối tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang. Xin kính mời quý 
vị đến tham dự đông đủ. Những ai muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với 
anh Bình 919-607-0981 hay anh Hùng Anh 919-619-6106. 
 

Car Wash Fundraising Thank You Letter 
 
Các em lớp Phúc Âm và 2 lớp Thêm Sức xin cảm ơn Cha, quí vị trong cộng 

đoàn, quí thầy cô, cha mẹ, và các em đã đến khích lệ, ủng hộ giúp chúng 

con trong dịp Carwash Fundraising vừa qua.  Không biết xe có sparkly clean 

như ý muốn hay không, nhưng các em trả lời là, “Vui, good teamwork, 

bonding, và rất là thành công!”  Không gì bằng sự tinh thần hy sinh, vui vẻ 

làm việc chung với nhau.  Rất đáng quí cho các em được biết chăm lo cho 

gia đình và giáo xứ của mình.  Và mừng hơn nữa là các em đã nôn nao 

chuẩn bị cho CarWash Fundraising kỳ sau rồi… “Next time we should….” 

Well…are you ready for us? 

  
Giáo Xứ Xin Tri Ân 

 
"Giáo xứ xin chân thành cám ơn phòng khám bệnh "Thánh Giuse" của Bác 
sĩ Hương và Nhà thuốc Walgreens đã ủng hộ cho ngày chích ngừa cảm 
cúm vừa qua với 52 người tới chích. Hy vọng năm tới sẽ có nhiều người 
biết tới, để tham gia đông hơn. "  ....." Cũng xin chân thành cám ơn Đội Múa 
Lân, các anh chị bán quán và toàn thể quý vị đã ủng hộ tích cực trong ngày 
Hội chợ của Nhà Thờ Thánh Phanxicô tuần qua." 
 

Chương Trình Sửa Ghế Nhà Thờ 
 
Ban Kiến Thiết và một số quý anh rất vui!  
Xin báo đến quý ông bà anh chị em là chương trình sửa lại các ghế nhà thờ 
đã bắt đầu. Mái đậu xe (portico) phiá đằng sau đã được vây lại, để dùng cho 
công việc này. Một số ghế cũng đã được chuyên chở từ warehouse đến nhà 
thờ để quý anh bắt đầu làm. Theo dự định, sẽ có bốn nhóm, mỗi nhóm phụ 
trách một công việc: tẩy bỏ và mài nước sơn cũ, mài sạch các khẽ và góc 
cạnh, làm lại các đầu ghế, sơn nước sơn mới hợp với màu sắc trong nhà 
thờ và đánh nước bóng. Bốn nhóm sẽ làm dây chuyền, từ khởi sự cho đến 
khi hoàn tất. Sau khi hoàn thành ghế sẽ bóng láng như mới với chất lượng 
gỗ rất tốt. Đây là công việc hết sức tỉ mỉ và tốn rất nhiều công sức. Vì thế xin 
quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện, để quý anh được an toàn và 
mạnh khỏe. Những ai muốn đóng góp một tay, xin liên lạc với anh Sơn 919-
600-4500 hay anh Thoát 919-612-1158. Cám ơn.    
 
Xin lưu ý, trong lúc sửa các ghế nhà thờ, các em thiếu nhi vẫn có thể tiếp 
tục dùng cửa đằng sau để ra vào các lớp học và sinh hoạt TNTT.  
 

 

 

Dragon Dance OLLV Team 

 

  

 
 

“Vui, good teamwork, bonding,  

và rất là thành công!” 

 

 
 

“Next time we should….” Well… 
are you ready for us?  

 

 
 

Ban Kiến Thiết và một số quý anh rất 
vui! 

 
 



 

  

  

  

 



 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

 
 


