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THÔNG TIN LIÊN LẠC 
  
CHA XỨ VÀ BAN CHẤP HÀNH 

Cha Xứ: Martin Trần Văn Bản 
        Cell (919) 757-5396 
        Office (919) 307-4023 
Giờ làm việc từ thứ 3 đến thứ 7 
        9:00AM - 7:00PM 
  
Tr. HĐMV: Nguyễn H. Dzũng 
        Tel (919) 602-5559  
Nội Vụ: Vũ Ngọc Thái 
        Tel (919) 757-5194 
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: Hoàng Thục Vi 
        Tel (919) 757-6895 
  
ĐOÀN THỂ & BAN NGÀNH  
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: Hòang Kim Liên 
        Tel (919) 271-9991 
Đoàn TNTT: Nguyễn Khoa 
         Tel (919) 961-9811 
Đoàn LMTT: Nguyễn Bá Lộc 
        Tel (919) 527-9660 
Ca Đoàn Cecilia: Phạm Q. Vinh 
        Tel (919) 491-2462 
Ca Đoàn Ave Maria: Trần Quang 
        Tel (919 ) 272-3639 
Ca Đoàn 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 
        Tel (919) 369-3333 
Ban Giáo Dục: Nguyễn Thanh Bình 
        Tel (919) 607-0981 
Ban Giáo Lý: Hoàng Thục Vi 
        Tel (919) 757-6895 
Ban Việt Ngữ: Cao Kim Trinh 
        Tel (919) 457-6401 
Hội Phụ Huynh: Trần Huệ 
        Tel (919) 274-8236 
Ban Kinh Tài:  
        Tel (919)  
Ban Kiến Thiết:  
        Tel (919)  
Ban Điện: Trịnh Tâm 
        Tel (336) 964-2074 
Ban Trật Tự: Ngô Chí Quân 
        Tel (919) 389-4559 

 
 

Quan Thầy Của Gáo Xứ. 
    Qua phiên họp tối thứ ba ngày 30 tháng 10 vừa qua của hai hội đồng Mục Vụ và Tài Chánh xin chuyển lễ mừng quan thầy 
giáo xứ vào ngày mùng 1 tháng 1 của năm. 
Lý do: 

- Ngày mùng 1 tháng 1 là lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (lễ buộc), đầu năm ai cũng nghỉ việc và có thể đi tham dự 
được; mặc dù trời bị lạnh. 

- Nếu mừng vào dịp 15 tháng 08 (ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời) trời nóng,  
- Anh chị em mới đi giúp Thánh Mẫu về còn hơi mệt. 
- Không trùng với việc mừng quan thầy của các giáo khu khác. 

    Nếu ai có ý kiến gì về vấn đề nay xin quý vị liên lạc với cha chánh xứ.  Nếu quý vị không có nhiều ý kiến về việc không nên 
đổi ngày thì chúng ta sẽ bắt đầu thi hành vào đầu năm tới (2019).   
    Chờ ý kiến của quý vị.  Cám ơn quý vị. 

 

Cám Ơn. 
    Xin cám ơn Đức Ông Ingham, chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse, đã đại diện cho 
Đức Cha Địa Phận Raleigh, đến để làm nghi thức trao quyền thủ lãnh cho con. 
    Xin cám ơn Thầy Sau Hoàng, quý ông bà và anh chị em đã đến tham dự Thánh 
Lễ và cầu nguyện cho con trong dịp này. 
    Cám ơn anh chị em trong ban phụng vụ, lễ nghi, đọc sách, các em giúp lễ, anh 
chị em trong ca đoàn…  đã giúp cho Thánh Lễ được trang nghiệm và thánh thiện. 
    Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành xuống trên đức 
ông, trên thầy sáu và trên quý ông bà và anh chị em. 
    Xin tiếp tục cầu nguyện cho con để với ơn Chúa con chu toàn nhiệm vụ mà 
Thiên Chúa và bề trên đã phó thác cho con. 
 

Những Ngày Mừng Của Giáo Xứ Trong Năm 2019 
    Thứ ba ngày mùng 1 tháng 1. Lễ Mẹ Thiên Chúa. 
    Chúa Nhật ngày mùng 3 tháng 2. Mừng Tết Nguyên Đán. 
    Chúa Nhật ngày 21 tháng. Lễ Chúa Sống Lại. 
    Chúa Nhật 16 tháng 6.  
    Thứ tư ngày 25 tháng 12.  Lễ Chúa Giáng Sinh. 

 

Mừng Lễ Quan Thầy Các Giáo Khu, Các Hội Đoàn 
    Để tiện cho việc làm lịch của giáo xứ năm 2019 và tiện việc xếp đặt cho hội trường của giáo xứ, xin quý giáo khu, 
quý đoàn thể, quý hội đoàn, cho biết ngày chọn để mừng quan thầy trong Thánh Lễ và ngày chọn để mừng ở hội 
trường.  Giáo khu hay đoàn thể nào chọn trước sẽ được ưu tiên, nếu giáo khu hay đoàn thể nào chọn sau mà bị trùng 
thì xin thông cảm cho.  Sau Chúa Nhật ngày 18 tháng 11 nếu giáo khu, hội đoàn hay đoàn thể nào không cho biết (xin 
liên lạc trược tiếp với cha) thì giáo xứ hiểu là giáo khu, hội đoàn hay đoàn thể đó không muốn.   
    Nếu giáo khu hay hội đoàn nào muốn kiệu trong ngày quan thầy của giáo khu, hội đoàn hay đoàn thể: xin quý vị bắt 
đầu  kiệu từ mái hiên (chỗ thả  người hay đón người) phía cửa chính của nhà thờ để vào nhà thờ.  Giờ kiệu bắt đầu 
kiệu lúc 10:20 sáng sau đó cộng đoàn rao lịch và dâng Thánh Lễ.  Lễ quan thầy của các khu, hội đoàn, hay của đoàn 
thể chúng ta không để giờ kiệu lẹm vào giờ của giáo xứ.  Cha chủ tế sẽ dâng Thánh Lễ đúng giờ chứ không thể đợi giờ 
kiệu của giáo khu hay đoàn thể mà phiền đến các giờ sau đó.  
    Giáo khu, hội đoàn hay đoàn thể, dùng hội trường vào Chúa nhật, quý vị sẽ bắt đầu vào sau 2:00 trưa Chúa 
nhật, vì sau hai Thánh Lễ giáo xứ có sinh hoạt của giáo xứ. 
    Mong qúy vị thông cảm cho. 

 

Năm 2019: 
- Giáo khu Đức Mẹ La Vang mừng vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 08. 
- Giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm mừng vào Chúa Nhật ngày 08 tháng 12. 

 

Xin quý vị quyết định sớm.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 
 
 



Tháng mười một Tháng các linh hồn  
    05 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 9374) 
 

    Tháng mười một vẫn được dành riêng cho các linh hồn. Người Công Giáo nói chung rất quan tâm đến những 
ai đã ra đi, mong rằng người thân quá cố của mình được chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa tình yêu. Đây là 
một ước muốn rất đẹp, rất tình người. 
 

    Người Công Giáo được khuyến khích thực hiện những điều thiết thực, ví dụ như xin Lễ, đọc kinh cầu 
nguyện, làm việc lành phúc đức,… để “an ủi” những người đã ra đi mà còn đang vướng mắc một vài trở ngại 
nào đó khiến họ chưa hoàn toàn chia sẻ vinh quang và hạnh phúc với Chúa. Có một vài điều cần được lưu ý khi 
thực hiện những việc bái ái này. 
 

    Thứ nhất, việc xin Lễ không phải để “mua phần rỗi” cho những người đã qua đời. Thiên Chúa không cần 
tiền của con người. Vả lại, hãy nghe Chúa Giêsu “Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái 
mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho 
những kẻ kêu xin người sao?” (Mt 7:11). Tấm lòng của Thiên Chúa bao la đến nỗi không ngôn từ nào có thể 
diễn tả hết được, làm sao lại có thể chịu thua tấm lòng của con người?! Những đóng góp vẫn được gọi là “xin 
Lễ” là một chia sẻ thiết thực để các Thừa tác viên trong Hội Thánh có phương tiện để mục vụ. Đó là một nghĩa 
cử rất đẹp, rất tình người vì nó diễn tả tình liên đới trong cộng đoàn con cái Chúa và cộng đồng nhân loại. 
 

    Thứ hai, “Luyện Ngục”, như cách dịch chữ purgatorium hay purgatories từ Tiếng La Tinh, không phải để chỉ một tình trạng đau khổ bị hành hạ đau đớn 
như có nhiều người vẫn tưởng. “Luyện Ngục” không phải là một nơi chốn của đau khổ, mà là một tình trạng chưa trọn kết hợp trong vinh quang và hạnh 
phúc với Thiên Chúa. Những người trong tình trạng này đã hưởng vinh quang và hạnh phúc của Thiên Chúa rồi, nhưng một cách nào đó vẫn chưa trọn vẹn. 
Họ sống trong vui mừng vì biết chắc chắn rằng họ sẽ kết hợp với Chúa trọn vẹn một lúc nào đó. 
 

    Thứ ba, về vấn đề “Hoả Ngục”, Giáo Hội Công giáo chưa bao giờ khẳng định có một ai cụ thể đang ở trong Hoả ngục. Giáo Hội luôn cảnh giác và thúc giục 
con cái mình sống trong tinh thần tỉnh thức để lúc nào Chúa đến thì hân hoan chào đón Người để Người đem mình vào hạnh phúc viên mãn. Như vậy, 
luôn luôn có chỗ cho hy vọng, ngay cả đối với tội nhân xấu xa nhất. Và như thế, không ai có quyền lên án và kết luận về vận mệnh của người khác. Tiếng 
nói cuối cùng thuộc về Thiên Chúa. 
 

    Cuối cùng, những ai quan tâm đến “luyện ngục” sẽ thắc mắc không biết ý nghĩa của Tháng Các Linh Hồn là gì. Những việc mình đang làm như xin Lễ, 
cầu nguyện, làm việc bái ái,… sẽ có lợi gì cho những người đã qua đời? Câu trả lời rất đơn giản nếu tất cả các việc trên được đặt trong chiều kích hiệp 
thông và nhập thể. Tất cả công trình tạo dựng của Thiên Chúa hiệp thông sâu xa trong Người. Đây chính là ý nghĩa rất đẹp, rất tuyệt vời của mối dây liên kết 
nhân loại mà Giáo hội vẫn gọi là “mầu nhiệm Các Thánh thông công”. Tất cả mọi người được nối kết và chia sẻ với nhau trong chính sự sống của Thiên 
Chúa nơi cuộc đời của mình và của anh chị em mình. Cho nên khi người này làm một việc tốt, đóng góp một hy sinh, tất cả mọi người trong cộng đồng 
hiệp thông ấy đều được chia sẻ. Chính Thiên Chúa đã đích thân khẳng định điều ấy qua Ngôi Lời nhập thể là Chúa Giêsu: “Mỗi lần các ngươi làm [điều tốt] 
cho một trong những anh chị em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy.”(Mt 25:40) Ngược lại, khi một ai đó trong cộng đồng hiệp 
thông ấy làm một việc gây tổn thương đến người khác, mọi người đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Cho nên, việc làm thiết thực nhất cho những ai đã qua đời là 
giúp họ khôi phục lại những gì họ đã làm tổn thương, và giúp họ làm những gì họ chưa làm được khi còn sống ở đời này. Làm như thế ta sẽ giúp xoa dịu 
nỗi dằn vặt, nỗi trăn trở họ vẫn còn đang mang vác. Làm như thế ta sẽ giúp họ đi vào hạnh phúc với bình an trọn vẹn trong Thiên Chúa, Đấng đã dùng 
phương thế nhập thể để dạy con người về ý nghĩa của hiệp thông. 
 

Theo FB VuiNguyen 
Trích trong Tổng Hội Hiệp Sỹ Fatima & Mân Côi 

Báo Cáo Tài Chánh tháng 9 và tháng 10 
 

Sumary: 
Thu :                                36,866 
Bỏ rổ hàng tuần :             25,250 
Bỏ rổ lần hai :                    1,294 
Cho thuê hội trường :        1,517 
Bán thức ăn :                     8,805 
Chi :                                   8,467 
Mortgage :                       17,096 

Pledge:  
Linh Tường-An Nguyễn :               200  
Hạnh Võ :                                      100  
Quốc-Huệ Nguyễn :                       500  
Van Nguyễn-Dung Vũ :                  200  
Ẩn Danh :                                   1,000  
Hùng-Trinh Nguyễn :                    300 

Yến- Hiển Phạm :                       2,000  
Linh-Hiếu Nguyễn :                       800  
Vũ-Thảo Nguyễn :                          200  
Khôi Nguyễn :                                400  
Chi Nguyễn :                               2,000  
Phong Lê:                                      700 
Thảo Phạm :                               2,000 
 

Ẩn danh :                                      300 
Tuấn- Thuỷ Trần :                        500 
Dung- Liệu Vũ :                            500 
Sang- Thu Phạm :                      2,000 
Tiến- Thu  Cao :                            200 
Thảo Trần :                                   150 
Hải Nguyễn :                                 500 

 

 
 

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Nhất:                           8:30AM 
      Lễ Nhì:                           10:45AM 
 

Phụng Vụ Trong Tuần: 
      Thứ 3, 4 & Thứ 6, 7:      Thánh Lễ     8:00AM 
      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 
  

http://www.ducmefatimamancoi.org/images/file/BM8GZKvg0QgBAKYt/linh-hon-noi-luyen-hinh.jpg


 

  

 

 

 

 



  

  

  

  

 

 


