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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:  
        Tel (919)  
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 Chúa Hài Đồng: Mary Nguyễn Trinh 

        Tel (804) 873-5711 
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 
 

        Cám ơn quý ông bà và anh chị em và các ban đã giúp trang hoàng bàn thờ, trong nhà thờ, cho chương trình hát 
Thánh Ca, Thánh Lễ vọng và Thánh Lễ trong ngày mừng Chúa Giáng Sinh, từ trong nhà thờ đến hội trường và các nơi, 
quý anh chị em giúp cho bữa tiệc nhẹ bánh ngọt và nước uống trong đêm và ngày sau Thánh Lễ.  Trong giây phút ngắn 
ngủi này chúng ta thấy đặm đà tình yêu của Chúa Giáng Sinh mà chúng ta lãnh nhận được và tình yêu mà chúng ta 
chia sẻ và dành cho nhau.  Thật là thánh đức, ấm cúng và quý mến. 
        Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ và biết ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả đã cho giáo xứ chúng ta có một ngày 
mừng lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày quan thầy của giáo xứ, với thời tiết rất là tốt đẹp, không bị mưa gió 
mà ấm áp một cách lạ lùng trong mùa đông.  Thánh Lễ rất tôn nghiêm, đồ ăn rất ngon và sung túc.  Mọi người đều vui 
vẻ. 
        Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã cộng tác để chúng ta có một ngày mừng lễ quan thầy rất tốt đẹp.   
        Trong Thánh Lễ, cám ơn quý ông bà và anh chị em đã giúp trong phụng vụ, ca đoàn, giúp lễ, đọc sánh, xin giỏ, 
dâng của lễ, trật tự, sắp xếp và sửa soạn chỗ ngồi cho quý ông bà và anh chị em trong nhà thờ, trong hội trường, các 
phòng bên cạnh để quý ông bà và anh chị em đến tham dự Thánh Lễ có chỗ ngồi, quý anh săp xếp và giúp trật tự bãi 
đậu xe… quý anh giúp âm thanh, ánh sáng, chương trình karaoke… 
        Ẩm thực, cám ơn đặc biệt anh chị Trí Thanh, quý anh chị làm đầu và các anh chị giúp làm trong các nhóm làm 
các món ăn, dựng thu tằng, sắp và thu dọn bàn ghế, để mọi người có những món ăn nóng, rất ngon và chỗ ngồi thoải 
mái, quý anh chị giúp thu dọn, rửa nồi chén…, thông ống cống và giúp vệ sinh trước và sau bữa tiệc mừng để mọi sự 
được rất hoàn hảo và tốt đẹp. 
        Chúng ta cùng cám ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cám ơn nhau.  Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức 
Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse luôn chúc lành và hướng dẫn giáo xứ chúng ta trong tinh thần thờ lậy Thiên Chúa, kính 
mến Đức Mẹ, Thánh Cả, với tinh thần đoàn kết và yêu thương nhau, để xây dựng, bảo tồn và phát triển giáo xứ mỗi 
ngày được lớn mạnh thêm. 
 

Chương Trình Thánh Lễ Mừng Tết Nguyên Đán 2019: 
Thứ bẩy Ngày 2 tháng 2 tháng năm 2019 Thánh Lễ Tất Niên, mừng đón giao thừa để cảm tạ Chúa và Đức Mẹ. 
        Thánh Lễ lúc 9:00 giờ tối (tạm thí nghiệm) để cám ơn Chúa và Đức Mẹ cho mỗi người chúng ta, cho mỗi gia đình, 
cho giáo xứ và cho quên hương, với muôn ơn lành mà các Ngài đã ban cho trong năm qua.  Sau Thánh Lễ mời quý vị ở 
lại đón xuân với thực phẩm nhẹ, bánh ngọt và nước.  Mời quý vị chúng ta cùng đóng góp thực phẩm và nước để đón 
xuân.  Xin đừng đưa rượu mạnh trong dịp này.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị.  

 
Chúa Nhật Ngày 3 tháng 2 năm 2019 Thánh Lễ Tân Niên. 
        Thánh Lễ lúc 10:00 giờ sáng, để cầu nguyện cho quê hương, giáo xứ, gia đình và cho mỗi người chúng ta được 
muôn ơn trong năm mới.  Mời mọi người đến tham dự trong hai Thánh Lễ và mừng xuân dân tộc.  Sau Thánh Lễ có 
bán thực phẩm để chúng ta cùng mừng xuân. 
 
Ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 2 năm 2019 Mừng Xuân Dân Tộc Với Cộng Đồng Việt Nam. 
        Thứ bẩy mùng 9 sẽ có Thánh Lễ lúc 8 giờ tối để anh chị em nào bận cho hội chợ của Chúa Nhật hôm sau. 
Chúa Nhật ngày 10 sẽ có Thánh Lễ lúc 10:00 giờ sáng.  
 

        Kính mời quý vị đến tham dự Thánh Lễ để cầu nguyện cho Việt Nam trong dịp đầu năm, cầu xin cho Quê Hương 
được mau thái bình thực sự, mọi người được hạnh phúc để cùng nhau gìn giữ và phát triển quê hương và dân tộc.  Mời 
quý vị đến để gặp gỡ nhau, thưởng thức các món ăn quê hương và cùng nhau vui xuân với công đoàn, nói lên sự đoàn 
kết và quan tâm đến tình người Việt xa quê hương. 
 

        Như thói quen tốt của giáo xứ, mỗi dịp xuân về giáo xứ có order bánh chưng và bánh tét để quý vị có bánh mừng 
xuân.  Năm nay giáo xứ cũng có chương trình giúp mua bánh.  Nếu quý vị nào muốn xin liên lạc với chị Thanh (anh 
Trí) sớm để tiện cho việc đặt bánh. 
 

       Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 
 
 



Âm thanh:  
       Để cho tiện việc và bảo trì ân thanh của Giáo Xứ, ở nhà thờ và hội trường, từ nay nếu ai cần đến âm 
thanh xin liên lạc với anh Trưởng ban anh Phạm Quang Vinh và Phó ban anh Phan Long Thành. 

 

Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân. 
       Lớp sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều thứ tư ngày mùng 9 tháng 1 năm 2019.  Mời quý anh chị đã ghi danh đến 
tham dự. 
       Quý vị nào biết ai muốn học lớp giáo lý này xin giới thiệu.  Cám ơn quý vị. 

 

Xây Dựng Giáo Xứ. 
       Cám ơn bà Nguyễn Lê Hiển đã giúp cộng đoàn trong dịp Giáng Sinh $4,000.00 
       Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn chúc lành cho bà và ngọi người thân yêu trong năm 
mới với muôn hồng phúc. 
 

Mừng Xuân Kỷ Hợi: 
       Cộng Đồng Người Việt Raleigh, NC sẽ tổ chức lễ hội tết Kỷ Hợi 2019 tại NC State Fairgrounds, Dorton 
Arena vào ngày Chủ Nhật, 10 tháng 2 năm 2019 từ 10:30am đến 2:30pm và từ 5:30pm đến 
11:00pm. Trân trọng kính mởi quý vị cùng chúng tôi đón xuân Kỷ Hợi thật nồng nhiệt. 
 

Tháng 10 Dâng Kính Đức Mẹ Mân Côi (phần 4)  
 

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Lịch Sử và Ý Nghĩa Của Kinh Mân Côi (Tác giả bài viết của Linh Mục Phêrô, CMC) 
  

V. LỜI CÁC THÁNH 
 

Thánh Gioan Kim Khẩu: Thiên Chúa cai trị thế gian, nhưng kinh nguyện điều khiển Thiên Chúa. 
Thánh Augustinô: Bất cứ lúc nào chúng ta sốt sắng đọc kinh Lạy Cha, tội mọn của chúng ta sẽ được thứ tha. 
Thánh Bênađô: Kinh Kính Mừng làm cho quỷ dữ trốn chạy, hỏa ngục run sợ. 
Thánh Đaminh: Sau thánh lễ và kinh Phụng vụ, không có sự tôn kính nào đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ 
Thánh Người bằng sốt sắng đọc kinh Mân Côi. 
Thánh Bônaventura: Ai lơ là với Mẹ sẽ chết trong tội lỗi. Mẹ Maria chào chúc chúng ta với ơn lành, nếu 
chúng ta kính chào Mẹ bằng kinh Kính Mừng. 
Đức Mẹ phán với thánh Mechtildê: Mẹ muốn con biết rằng không ai có thể làm đẹp lòng Mẹ bằng đọc lời 
thiên sứ chào Mẹ mà Chúa Ba Ngôi chí thánh gửi xuống cho Mẹ và nâng Mẹ lên chức phẩm Mẹ Thiên Chúa. 
Thánh Giêtrudê xem thấy Chúa Giêsu đếm tiền vàng. Chúa nói: Cha đếm kinh Kính Mừng mà con đọc. Đó là 
tiền mà con có thể mua đường lên thiên đàng. 
Thánh Tôma Kempi: Bạn hãy ân cần kính chào Mẹ bằng lời thiên sứ đã chào Mẹ, Mẹ rất hoan hỉ khi nghe lời 
chào ấy. 
Chân phúc Alanô: Kinh Kính Mừng là một cầu vồng trên trời, là một dấu chỉ lòng thương xót và ân sủng Thiên Chúa ban cho thế giới. Mẹ muốn dân 
chúng có lòng sùng kính kinh Mân Côi được ơn thánh và phúc lành của Con Mẹ trong cuộc sống và trong giờ họ chết. 
Mẹ muốn họ thoát khỏi mọi ràng buộc, để họ nên giống các vua đội triều thiên, cầm phủ 
việt và hưởng phúc vinh quang vĩnh cửu. 
Thánh Bôrômêô: Kinh Mân Côi là kinh linh thánh nhất sau thánh lễ hy tế. Các bạn hãy đọc kinh Mân Côi siêng năng bao nhiêu có thể. 
Thánh Montfort: Những người rối đạo, những người vô tín ngưỡng, những người kiêu căng chê ghét hay khinh thị kinh Kính Mừng và kinh Mân Côi, 
là những người có dấu bị trầm luân hỏa ngục. Không có gì có hiệu lực được lên nước Thiên Chúa bằng đọc kinh Mân Côi và suy ngắm 15 mầu 
nhiệm. 
Thánh Phanxicô Salêsiô: Đọc kinh Mân Côi là việc thích thú nhất và là niềm vui thứ nhất của lòng tôi. 
Thánh Anphong: Nhờ kinh Mân Côi, biết bao tội nhân bỏ đường tội lỗi, bao linh hồn đã tiến cao trong nẻo trọn lành. Biết bao người nhờ kinh Mân 
Côi đã được ơn chết lành và hưởng phúc trường sinh. 
Thánh Vianney: Tôi biết điều có mãnh lực hơn Thiên Chúa là người cầu nguyện làm cho Thiên Chúa nói “được”, khi Người đã nói “không được”. 

 
 

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 
  



 

  

 

 

 

 



  

  

  

  

 

 


