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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 

 
 

Cám Ơn. 
Anh Quốc Anh và chị Liên đã rất tận tụy giúp giáo xứ trong nhiều lãnh vực: cắm hoa, đầu ban ẩm thực, thừa tác viên 
ngoại lệ…. trong thời gian qua. 
        Vì bân bựu với công việc gia đình và công việc làm ăn nên anh chị tạm xin nghỉ để tâm hồn thanh thản mà lo cho 
những công việc trực tiếp và cần thiết của gia đình. 
        Giáo xứ cám ơn anh chị rất nhiều trong thời gian qua đã đóng góp và giúp đỡ giáo xứ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu 
bầu của Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành xuống trên anh chị, trên mọi người thân yêu trong gia đình và trong công 
việc làm ăn được thành quả tốt đẹp mỹ mãn. 
        Khi nào có thể mời anh chị cùng cộng tác lại với giáo xứ. 
 

Lễ Thanksgiving & Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
        Giáo xứ cám ơn Ban Phụng Vụ: Đọc sách, giúp lễ, xin tiền, thửa tác viên ngoại lệ, trật tự, ca đoàn Ave Maria… đã 
giúp cho ngày mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thanksgiving vừa qua được mọi sự tốt đẹp.  
        Chúng ta cầu xin ban cho giáo xứ được tinh thần đoàn kết và yêu thương nhau trong tinh thần biết ơn Chúa Đức 
Mẹ và biết ơn nhau.  Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cha Giáo Hội và quê hương Việt Nam. 
 

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 
        Năm nay Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm vào thứ bẩy ngày mùng 08 tháng 12.  Lễ quan thầy của Giáo Hội Hoa Kỳ, lễ 
buộc.  Giáo xứ Đức Mẹ La Vang sẽ có Thánh Lễ lúc 8:00 giờ chiều thứ sáu và thứ bẩy.  Sáng thứ bẩy chúng ta cũng có 
thánh lễ lúc 8:00 giờ sáng. 
        Mời quý ông bà và anh chi em sắp xếp thời giờ đến cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa với Đức Mẹ.  Xin Đức Mẹ cho 
nhiều người nhận biết tôn thờ Thiên Chúa và tôn kính đặc ân này của Đức Mẹ. 
 

Mừng QuanThầy Giáo Khu Vô Nhiễn 
        Giáo xứ chúc mừng quý ông bà và anh chị em trong Giáo Khu Đức Mẹ Vô Nhiễm trong dịp quan thầy. 
        Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ ban cho mọi người được hăng say yêu mến Đức Mẹ mỗi ngày một hơn, cho 
mọi người biết yêu thương nhau đoàn kết để cùng nhau xây dựng giáo khu và giáo xứ. 
 

Lịch  Phụng Vụ 
        Từ Chúa Nhật ngày mùng 2 tháng 12 năm 2018 bắt đầu Mùa Vọng của năm 2019. 

- Các bài đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật và các ngày lễ lớn chúng ta đọc bài đọc thuộc Năm C. 
- Các ngày trong tuần chúng ta đọc bài đọc “năm lẻ”, năm I. 
 

Chương Tình Giải Tội Mùa Vọng 
        Để dọn lòng mừng kỷ niệm Chúa đến, giáo xứ chúng ta sẽ có quý cha đến giúp giải tội vào tối thứ Tư ngày 12 
tháng 12. 

- Giải tội bằng tiếng Việt từ 7:00 giờ tối.  Có cha Thanh và cha xứ. 
- Giải tội bằng tếng Anh từ 8:00 giờ tối.  Có 5 cha Mỹ đến giúp. 

        Xin quý ông bà và anh chị em sắp xếp thời giờ đến đón nhận những ơn lành của Chúa qua phép hòa giải để chúng 
ta mừng ngày kỷ niệm Chúa đến với tâm hồn trong sạch. 
        Nếu quý vị đến sớm được chúng ta sẽ có giờ xưng tội để khỏi phải chờ. 

 

Chương Trình Catholic Charities. 
        Kelly Rappi và Risk Miller Haraway thuộc Văn phòng chương trinh Bác Ái của địa phận có gởi thơ cám ơn Giáo Xứ 
Đức Mẹ La Vang đã tặng 280 pounds đồ ăn hộp và $150.00 cho chương trình Bác Ái này  
        Trong tháng 10 vừa qua hội đã giúp trên 8,500 người. 
        Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã quảng đại tặng đồ ăn và tiền cho chương trình này. 
        Chúng ta vẫn còn một số đồ ăn hộp nữa để tại giáo xứ, trong những ngày tới, những anh chị em phục trách 
chương tỉnh  này sẽ chuyền những đồ ăn này đến văn phong Bác Ái. 
 
 
 



TỈNH THỨC ĐI VÀO THẾ GIỚI MỚI 

Thật ngạc nhiên.  Ta cứ tưởng trong mùa Vọng, phải có những bài sách Thánh báo tin Đấng 
Cứu Thế sẽ sinh ra.  Nhưng không ngờ những bài sách thánh và đặc biệt bài Tin Mừng hôm 
nay lại báo tin Chúa sẽ đến trong ngày phán xét.  Tại sao thế?  Thưa vì Giáo Hội muốn cho 
ta hiểu ý nghĩa thần học của việc chờ mong Chúa đến.  Hàng năm vào mùa Vọng, Giáo Hội 
mời gọi ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến.  Thực ra Chúa đã đến rồi khi sinh ra tại 
hang đá Bêlem cách nay hơn hai ngàn năm.  Tuy nhiên ta vẫn luôn chờ mong vì Chúa đến 
hằng ngày với ta.  Và nhất là Chúa sẽ đến trong ngày phán xét.  Việc Chúa đến lần thứ hai 
đưa ra những hướng dẫn quan trọng cho cuộc đời chúng ta. 

 Hướng dẫn thứ nhất: Có hai thế giới.  Thế giới hiện tại và thế giới tương lai.  Thế giới hiện 
tại sẽ qua đi.  Vạn vật có khởi đầu và có kết thúc.  Con người có sinh có tử.  Đó là định luật 
tự nhiên.  Không chỉ những gì yếu đuối, bé nhỏ mới qua đi.  Cả những gì lớn lao, mạnh mẽ, 
có vẻ bền vững nhất như mặt trời, mặt trăng cũng qua đi.  Điều quan trọng nhất là chính ta 
cũng sẽ qua đi.  Khi thế giới này qua đi, một thế giới mới sẽ bắt đầu: thế giới vĩnh cửu. 

 Hướng dẫn thứ hai: Chúa làm chủ lịch sử.  Sở dĩ thế giới cũ tan biến đi vì Chúa đã định 
cho nó một thời hạn.  Khi thế giới đến ngày cùng tháng tận, Chúa sẽ đến.  Quyền uy của 
Chúa thể hiện qua việc Chúa xét xử thế giới cũ và khai sinh thế giới mới.  Sau cảnh tan vỡ 
kinh hoàng của thế giới cũ sẽ là một khởi đầu mới đem đến niềm hy vọng mới cho con 
người.  Có thể nói thế giới không chấm dứt nhưng biến đổi.  Từ một thế giới mong manh 
mau tàn đến một thế giới vững bền vĩnh cửu.  Từ một thế giới tương đối đến một thế giới 
tuyệt đối. 

 Hướng dẫn thứ ba: Ta tự quyết định vận mệnh đời mình.  Thế giới này sẽ qua đi.  Thế giới mới sẽ xuất hiện.  Ta sẽ bị hủy diệt cùng với thế giới cũ.  Hay sẽ 
được hạnh phúc trong thế giới mới?  Điều đó tùy thuộc bản thân ta.  Chúa đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng.  Thế giới cũ sẽ suy tàn.  Nên ai quá gắn bó với nó 
sẽ khổ sở.  Thế giới mới sẽ tới.  Ai biết chuẩn bị chờ đón sẽ được hạnh phúc.  Phải làm gì?  Thưa phải tỉnh thức và cầu nguyện. 

 Tỉnh thức không “chè chén say sưa”, tức là không quá mê mẩn những đam mê hưởng thụ đời này.  Tỉnh thức không “lo lắng sự đời”, nghĩa là không quá 
mê say danh, lợi, thú, là những giá trị đời này.  Tỉnh thức là biết chuẩn bị cho đời sau bằng cách vươn tâm hồn lên những chân trời cao thượng.  Tỉnh thức 
tuy còn sống ở đời này nhưng tâm hồn đã hướng về những giá trị tinh thần vĩnh cửu đời sau. 

 Cầu nguyện vì tinh thần mau mắn nhưng xác thịt nặng nề.  Cầu nguyện để biết tỉnh thức.  Vì khi cầu nguyện ta tách ra khỏi sự ràng buộc của thế giới vật 
chất để vươn tới thế giới tâm linh.  Nhất là cầu nguyện để xin ơn Chúa giúp.  Con người phàm trần xác thịt nặng nề luôn bị trần gian lôi kéo.  Chỉ với ơn 
Chúa giúp ta mới thoát ra khỏi vòng giam hãm của vật chất để vươn tâm hồn lên thế giới thiêng liêng. 

 Có tỉnh thức cầu nguyện ta mới khao khát Chúa đến.  Có tỉnh thức cầu nguyện, khi Chúa đến ta mới đứng dậy và ngẩng cao đầu lên.  Có tỉnh thức cầu 
nguyện ta mới gặp được Chúa.  Có tỉnh thức cầu nguyện ta mới được vào thế giới mới với Chúa.  Tỉnh thức cầu nguyện, ta có thể gặp Chúa ngay bây giờ 
trong ngày hôm nay.  Tỉnh thức cầu nguyện ta sẽ gặp được Chúa trong ngày lễ Chúa Giáng 
Sinh.  Tỉnh thức cầu nguyện chắc chắn ta sẽ được gặp Chúa trong ngày cùng tận của thế 
giới.  Chúa sẽ đón ta vào hưởng hạnh phúc trong một thế giới mới hạnh phúc tuyệt đối và không 
bao giờ tàn lụi. 

 Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến cứu con. Amen. 

 ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt 

 

 
 

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 
  

Báo Cáo Tài Chánh tháng 11 
Pledge 

Khải-Mai Đỗ      5,000 
Ẩn danh            3,000 
Van Nguyễn-Dung Vũ 200 
Phong Lê          300 
Oanh Nguyễn-Ngữ Trần 600 
Ann Nguyễn        1,000 
Hoa Trịnh          550 

 



 

  

 

 

 

 



  

  

  

  

 

 


