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CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ 
  

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 
 

Chúa Nhật: 8:30AM & 11:45AM 
Lễ Trong Tuần: 8:00AM 
                     Thứ 3, 4 & Thứ 6, 7 
Thứ 5 Hàng Tuần: Giải Tội - 7:00PM 
                                  Chầu TT -  8:00PM 
 Hôn Phối: Xin báo trước 6 tháng. 
Xức Dầu, Chịu Mình Thánh, Làm Phép 
Nhà/Tiệm: Xin Gọi Cha Xứ. 
Rửa Tội Trẻ Em: Sau Lễ 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 lạc Cha/Thư ký 

 
PHỤNG VỤ 

 
 Ban TTVTT: Nguyễn Hiển 
        Tel (919) 369-3333 
Ban Giúp Lễ/Lễ Nghi: Cao Tâm  
        Tel (919) 800-1068 
Ban Lời Chúa: Vũ Ngọc Thái 
        Tel (919) 757-5194 
Ban Trang Trí: Kim Liên & Quốc Anh 
        Tel (919) 271-9991 

 
THÔNG TIN LIÊN LẠC 

 
Cha Xứ: Charles Phạm Đức Sinh, CRM 
        Tel (919) 307-4023 office 
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 Đức Tiến 
        Tel (919) 593-1755 
Ngoại Vụ: Nguyễn T. Bình 
        Tel (919) 607-0981 
Tr. HĐTC: Đinh Đan Thanh 
        Tel (919) 274-2849 
Phó HĐTC: Ashley Lan 
        Tel (919) 434-9014 
Thư Ký: Nguyễn B. Yến 
        Tel (919) 924-6227 

 
ĐOÀN THỂ & BAN NGÀNH 

 
 Đoàn TNTT: Tr. Mary Nguyễn Trinh 
        Tel (804) 873-5711 
Đoàn LMTT: Phạm Bá Lộc 
        Tel (919) 527-9660 
Ca Đoàn Cecilia: ĐT. Phạm Q Vinh 
         Tel (919) 491-2462 
Ca Trưởng: Nguyễn Trung Chánh 
Ca Đoàn Ave Maria: ĐT. Nguyễn V Bình 
        Tel (919 ) 271-9652 
Ca Trưởng: Nguyễn Ngọc Vũ 
         Tel (508) 414-6516 
Ca Đoàn Thiếu Nhi: ĐT. Vũ Hữu Hinh  
        Tel (919) 607-6220 
Ca Trưởng: Nguyễn T Liễu 
         Tel (508) 414-6515 
Hội CBMCG: Nguyễn K. Oanh 
Hội Bác Ái: AC. Nguyễn Hiển & Tú 
Ban Việt Ngữ: Cao Kim Trinh 
        Tel (919) 457-6401 
Ban Giáo Dục: Nguyễn Thanh Bình 
Ban Giáo Lý: Trần Tùng 
        Tel (919) 637-0699 
Ban Kinh Tài: Nguyễn Q. Tuấn 
        Tel (919) 434-1957 
Ban Bảo Trì: Nguyễn Hải 
        Tel (919) 369-1723 
Ban Kiến Thiết: Nguyễn T. Sơn 
        Tel (919) 600-4500 
Ban Ẩm Thực: Hòang Kim Liên 
Ban Âm Thanh: Nguyễn Thanh  
Ban Điện: Trịnh Tâm  
Ban Trật Tự: Ngô Chí Quân 
        Tel (919) 389-4559 
Ban Tiếp Tân: Trịnh Lê 

        Tel (919) 480 – 4016  

 

 
Tòan Dân Nghe 

Chăng… Sơn Hà 

Nguy Biến! 

 

 
 

Sunday June 17 
8:30 AM – Mass 
10:45 AM – Mass 
Happy Father’s Day 

 
Saturday June 23 

10:00 AM  
Holy Order Mass  

@ Cathedral 
 

 
 

 
 

Sunday June 24 
8:30 AM – Mass 
10:45 AM – Mass 
.Kure Beach Trip 
.Begin Pre - Marriage 
& RCIA Class 
 

 
 
Wednesday July 4 

Very Happy 
Independence Day 

 

                                                                                     

                                                                                          Tình Cha 
Hầu như, trong chúng ta, mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh người cha. Nhân dịp, Father's Day cũng sắp 
đến, mời bạn cùng tôi làm một cuộc phiên lưu trong thế giới tình thương và hình ảnh của người cha. 
 
Một chút lịch sử về Father's Day (tạm dịch: Ngày Từ Phụ) 
Ở Mỹ, ngày Từ Phụ ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng Sáu (3rd Sunday in June). Năm nay, ngày lễ này sẽ là ngày 
Chủ Nhật 17-06-2018. Mục đích của ngày lễ là để cho con cái tỏ lòng biết ơn và vinh danh người cha. Ngày lễ bắt 
đầu với ý kiến của của một phụ nữ Mỹ, tên Sonora Smart Dodd, sinh trưởng ở Spokane, tiểu bang Washington 
muốn ghi nhớ và vinh danh công ơn của cha . Và vì cha của Dodd sanh vào tháng Sáu, nên Dodd đã tổ chức ngày 
lễ Từ Phụ đầu tiên của nước Mỹ ở Spokane, Washington vào ngày 19, tháng 6, năm 1910. Đến năm 1924, thì 
Tổng Thống Calvin Coolidge đã chính thức hóa ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng Sáu, mỗi năm, là ngày Từ Phụ 
cho nước Mỹ . Theo truyền thống của ngày lễ Từ Phụ thì mang hoa hồng đỏ cho người cha còn sống, và hoa 
hồng trắng nếu người cha đã mất.  
Như chúng ta biết, trong cuộc sống của con người thì "tình thương" rất là cần thiết, như chất đốt cần thiết để 
giữ ngọn lửa cháy, như gạch, ngói và các vật liệu xây dựng cần thiết để xây một ngôi nhà đẹp. Đời sống của một 
con người tương tự như vậy, không thể thiếu tình thương. Một người, có được tình thương càng nhiều thì cuộc 
sống càng dễ dàng và hạnh phúc hơn . Khi nói đến chữ “tình thương” thì không có thứ tình cảm nào có thể sánh 
bằng tình thương của cha mẹ. Đó là một thứ tình yêu thiêng liêng, cao cả, mênh mông sâu xa như biển cả. Một 
thứ tình thương không có đối tượng để so sánh, cũng chẳng bút mực, ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn, chỉ có 
thể tạm ví như ngọn núi Thái hay như nước trong nguồn chảy ra.  

 
"Công cha như núi Thái Sơn   -    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". 

 
Núi có thể lở mòn, nguồn nước có thể cạn. Nhưng nguồn tình thương của cha mẹ thì không bao giờ cạn, tình cha 
nghĩa mẹ không vơi đầy thay đổi với thời gian. Tình thương của cha mẹ đã trở thành suối nguồn bất tận, tích tụ, 
vun bón từ bao đời và đã thấm sâu vào máu xương, gan thịt của con người. Như nước luôn chảy xuôi dòng , 
như mưa luôn rơi từ trên cao, dù con có ngoảnh mặt hay hân hoan đón nhận thì tình thương của cha mẹ lúc nào 
cũng sẳn sàng bên cạnh,. Cha mẹ luôn âm thầm chở che, dìu dắt và dõi theo từng bước chân bé bỏng của con 
đang chập chững bước vào đời và ngay cả lúc con đã trưởng thành. Tình cha, tình mẹ sẽ mãi mãi là một bản tình 
ca bất diệt của loài người. 
 
Tình cha và tình mẹ có khác nhau không? 
Câu trả lời đúng nhất có lẽ là tình cha và tình mẹ vừa giống nhau và vừa khác nhau . Giống nhau vì đều là tình 
thương, đều xuất phát từ một thể, từ cùng một điểm hay vị trí của bậc sanh thành và con cái là kết quả của tình 
yêu, là "máu huyết" của cả hai. Điểm khác nhau là sự biểu hiện, sự cảm nhận của tình cha và tình mẹ qua hai 
khía cạnh của cuộc đời. Nói một cách khác, là cha và mẹ là hai thực thể khác biệt, có hai vai trò tương đối khác 
biệt trong cuộc sống của gia đình, dẫn đến sự biểu hiện tình thương của cha mẹ khác nhau, sự cảm nhận của con 
cái về tình cha và tình mẹ cũng khác nhau .  
Nói đến tình mẹ, thì dường như ai cũng dễ dàng cảm nhận được. Bởi tình mẹ, một tình thương ngọt ngào, gần 
gũi và thân quen với chúng ta . Mẹ, bằng cử chỉ âu yếm, vỗ về, nâng niu, bảo bọc với những ngôn từ nhẹ nhàng, 
trìu mến v.v… luôn đem đến cho con một cảm giác êm mát, dịu hiền. Mẹ, lúc nào cũng quấn quýt bên con, luôn 
chia xẻ với con những vui buồn, được mất, những nỗi niềm tâm sự nhỏ to, đáp ứng hầu hết những yêu cầu và 
ước muốn của con. 
Tình mẹ là thế, còn tình cha thì sao?  
Cha không thể hiện bằng tình thương ngọt ngào như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau 
giống mẹ. Tình cha vừa thâm trầm, lắng đọng vừa nghiêm khắc giá băng, nhưng cũng rất dạt dào, dịu ngọt nếu 
con biết tận hưởng được tấm lòng cha . Tình cha không những lai láng dịu mềm như dòng nước mà nó còn ấm 
áp, đượm nồng như vầng thái dương. Cha uy nghi, sừng sững như núi Thái, chịu đựng và che chắn bão giông 
cho con được yên bình dưới bầu trời quang đãng. Cha âm thầm, lặng lẽ như chiếc bóng theo sát cuộc đời con và 
che chở con bằng cả cuộc đời cha . Đúng vậy, tình cha là như thế đó, thâm trầm và sâu thẳm. Nếu chúng ta 
không có cái nhìn tinh tế và cảm nhận sâu sắc thì khó thấy được hết tấm lòng của cha:  
 
            Con đúng sai cha chẳng hề để dạ                    -        Vui hay buồn cha giữ lại trong tim  
           Như núi cao trong giông bão im lìm               -        Như đáy biển từ muôn đời yên lặng  
           Tình của cha thẩm sâu và bí ẩn                       -        Bên cạnh con từ thuở mới lọt lòng  
           Ngoài giá băng nhưng trong rất ấm nồng    -        Từng bước nhỏ vào đời cha, sẽ thấy …… 
 
Qua những câu ca dao trên, chúng ta có thể thấy được trách nhiệm và vị trí của người cha đóng vai trò rất quan 
trọng với cuộc đời của người con. Nếu mẹ dạy con tình thương yêu và lòng nhẫn nại, thì cha dạy con lòng cao 
thượng bao dung, un đúc trong con lòng trung kiên và ý chí bất khuất. Người con sẽ thành công dễ dàng hơn 
nếu được thừa hưởng đầy đủ và hài hòa giữa tình cha và tình mẹ. Thiếu một trong hai yếu tố này thì người con 
đã mất đi phân nửa cuộc đời. Là con người, thì ai cũng có cha mẹ. Nói một cách khác, thì bất cứ ai cũng là con . 
Và có thể nói nửa phần đời của con là do cha ban tặng. Vì vậy, dù có xuôi ngược trên vạn nẻo đường đời, mong 
rằng các người con đừng bao giờ lãng quên một điều : Cuộc sống của ta có được hôm nay là do sự gầy dựng, 
đắp xây và đánh đổi bằng cả cuộc đời hy sinh thầm lặng của cha. Từng nhịp thở, từng bước chân ta luôn có sự 
hiện diện của cha trong đó. 
 
Xin gởi một bông hồng đến những người cha trong ngày Lễ Từ Phụ. 

Lý Lạc Long  

 

 



   

 

 
  Mẹ Maria giữ tất cả những sự ấy trontg lòng mình 
Trong khi Maria chiêm ngưỡng tất cả những gì Người đã nhận ra qua việc đọc sách, 
lắng nghe và quan sát, thì Người đều lớn lên trong đức tin, tăng tiến nơi công 
nghiệp, càng được khôn ngoan soi sáng và càng được nung nấu bởi lửa đức ái. 
Những mầu nhiệm trên trời được mở ra cho Người thấy, làm cho Người được tràn 
đầy niềm vui; Người đã trở nên phong phú bởi Thần Linh, được dẫn hướng về 
Thiên Chúa, cũng như được coi sóc một cách an toàn trên trần gian này. Những ân 
huệ thần linh nổi vượt đến nỗi đã nâng một con người từ vực tối thẳm sâu lên tới 
tuyệt đỉnh cao ngất, và đã biến đổi con người này được nên thánh thiện cao cả hơn 
nữa. Thật là phúc đức biết bao tâm trí của Đức Trinh Nữ, một tâm trí, nhờ Thần 
Linh ngự trị và hướng dẫn, đã luôn luôn và hết sức hướng về quyền năng của Lời 
Thiên Chúa. Người không được hướng dẫn bởi cảm quan của Người, hay bởi ý 
riêng của Người; nhờ thế, Người đã thực hiện bề ngoài, nơi thân xác của mình, 
những gì đức khôn ngoan nội tâm chỉ dẫn cho đức tin của Người. Thật là xứng hợp 
khi Đức Khôn Ngoan thần linh, một đức khôn ngoan lập cư nơi Giáo Hội, dùng Đức 
Maria rất thánh để nhúng tay vào việc canh chừng lề luật, thanh tẩy tâm trí, nêu 
gương khiêm nhượng và tỏ ra cho thấy một sự hy sinh thiêng liêng. 
Hãy bắt chước Người, Ôi linh hồn trung tín. Hãy vào sâu trong những tầng sâu 
thẳm của trái tim Người, để anh chị em được thanh tẩy thiêng liêng cũng như được 
sạch khỏi tội lỗi của mình. Thiên Chúa đặt nặng vấn đề thiện chí nơi tất cả những gì 
chúng ta làm, hơn là nơi chính những việc làm của chúng ta. Bởi thế, dù chúng ta có 
hiến thân cho Thiên Chúa nơi việc chiêm niệm hay trong việc chúng ta phục vụ nhu 
cầu của tha nhân bằng những việc lành phúc đức, chúng ta cũng thực hiện những 
việc ấy vì tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta. Của hiến dâng đáng chấp nhận của 
việc thanh tẩy linh thiêng được thực hiện không phải ở nơi một thứ đền thờ do 
bàn tay nhân loại làm nên, mà là nơi những tầng sâu thẳm của tâm hồn, nơi Chúa 
Giêsu tự do tiến vào. 
(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ The Office of Readings, Saint Paul 
Editions, 1983, trang 1427-1428) 

 
Xin Tri Ân & Chức Mừng Tân & Cựu Trưởng 4 Giáo Khu 

 

      Trưởng khu La Vang      -    Nguyễn Tuấn (chồng chị Trang).  
      Trưởng khu Fatima         -   Nguyễn Đông Anh.  
      Trưởng Khu Vô Nhiễm    -  Trần Hiển.  
      Trưởng Khu Lộ Đức        -   Nguyễn Thanh Quang. 

 
Kỷ niệm Thụ phong Linh mục 

Nhằm tri ân Thiên Chúa, kỷ niệm 12 năm Linh mục, và cầu nguyện cho 
các bậc tiền bối, các ân nhân đã đóng góp xây dựng Giáo xứ suốt 40 năm 
qua ;  Sáng Chúa Nhật ngày 10 tháng 6 năm 2018, một Thánh Lễ đồng tế 
thật trang trọng đã được dâng hiến cùng sự hợp ý của  đông đảo giáo 
dân, quý khách xa gần.   Buổi tối cùng ngày 1 bữa tiệc vui tươi ấm cúng 
đã được 1 số thân hữu của cha Sinh tổ  chức với quý cha, quý thầy và 
quan khách.  Xin Thiên Chúa luôn ban cho cha Sinh niềm vui, sự bình an, 
và lòng hăng say như ngày đầu tận hiến : " Here I Am,  Lord." Lạy Chúa, 
này con đây xin hãy sai đi.    

 

    

                  
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 Chương Trình Đại Hội Thánh Mẫu 

2018 
Khởi hành từ nhà thờ 9 giờ sáng thứ 
Tư ngày 1 tháng 8. Về lại sân nhà thờ 
khoảng 11 giờ sáng thứ Hai ngày 6 
tháng 8. 
Giá vé $ 250.00 một người gồm cả 
tiền lều và ghế bố.  
Ông bà và anh chị em tham dự xin vui 
lòng liên lạc anh chị Hiển Tú/Vp. Giáo 
Xứ để biết thêm chi tiết. 

 
Chân Thành Cám Ơn 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 
  

  

 

 


