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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 
  
Thầy Phó Tế: Anthony Hoàng Nguyễn 
        Tel (630) 913-4849  
Tr. HĐMV: Nguyễn H. Dzũng 
        Tel (919) 602-5559  
Phó Nội Vụ: Vũ Ngọc Thái 
        Tel (919) 757-5194 
Phó Ngoại Vụ: Nguyễn T. Bình 
        Tel (919) 607-0981 
Tr. HĐTC: Phạm Quang Hiến 
        Tel (919) 272-1162 
Phó HĐTC: Kelly Hương Nguyễn 
        Tel (919) 538-5524 
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 

 Chúng ta cùng cám ơn Thiên Chúa và 

Đức Mẹ La Vang đã ban cho giáo xứ chúng ta 

mừng những ngày Tết Nguyên Đán (3,5,6,7/2) 

Thời tiết rất tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ để 

đón xuân. 

 Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã 

giúp trong các Thánh Lễ: Thầy Sáu Hoàng, 

ban giúp lễ, anh chị em đọc sách, thừa tác viên ngoại lệ, các ca đoàn, anh chị em 

giúp xin rổ, dâng của lễ, ban trật tự… ban ẩm thực: quý anh chị lo và làm các 

món ăn rất ngon, anh chị em giúp dựng lều, sắp xếp và thu dọn bàn ghế, quý anh 

chị em đã sắp xếp thu dọn trước và sau bữa tiệc… 

 Quý anh chị em trong nhóm múa lân, múa cờ, làm cổng, các diễn viên, 

âm thanh, ánh sáng, điều khiển trong chương trình văn nghệ… đặc biệt cám ơn 

anh Thái, anh Bình, anh Tiến, chị Thanh đã giúp cho chương trinh này. 

 Cám ơn quý anh chị em đã cộng tác trong ngày mừng xuân dân tộc với 

cộng đồng Việt Nam (10/2).  Qua việc này nói lên sự cộng tác, quan tâm, và liên 

kết của người Việt Nam tha hương để cùng nhau xây dựng quê hương không 

phân biệt tôn giáo.  Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho quê hương và cho dân tộc 

Việt Nam biết luôn đoàn kết để gìn giữ giống nòi. 
 

Chương Trình BAA Của Địa Phận Raleigh, NC 

Cám ơn quý ông bà và anh chị em 

đã, đang tiếp tay để hoàn thành chương 

trình BAA này.  Đây là cơ hội chúng ta 

tiếp tay để xây dựng giáo hội địa phương. 

Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho mỗi 

người chúng ta trong chương trình này. 
 

Lễ Thêm Sức Của Các Em 

 Năm nay các em trong giáo xứ sẽ cùng với các em trong một số giáo xứ 

sẽ được Đức Cha thuộc địa phận ban phép Bí Tích Thêm Sức vào chiều thứ năm 

ngày mùng 7 tháng 3 tại nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức. Vì cha xứ cùng tham dự 

Thánh Lễ này, nên chiều thứ năm này chúng ta không có giờ giải tội và chầu 

Thánh Thể như thường lệ. 

 Chúng ta cầu xin Đức Mẹ giúp dọn lòng cho các em để các em sẵn sàng 

đón nhận những ơn của Chúa Thánh Thần, để các em trở nên những người rao 

truyền lời Chúa qua cuộc sống Kitô hữu. 

 Giáo xứ chúc mừng các em và gia đình, cám ơn quý thầy cô giúp các em. 

 Xin Chúa và Đức Mẹ luôn chúc lành và hướng dẫn các em và hy vọng 

quý phụ huynh và những người đỡ đầu của các em tiếp tục cầu nguyện và giúp 

các em trong cuộc sống đạo. 

 
 



Mùa Chay 2019 (Bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro (ngày 6 tháng 3 đến 20 tháng 4) 
 

Thứ Tư Lễ Tro 
      Thánh Lễ lúc 8 giờ tối. (Chúng ta không có Thánh Lễ sáng ngày này). 
 

Tĩnh Tâm Mùa Chay Tháng 4 
      Dành cho giới trẻ từ 7giờ đến10 giờ tối thứ Sáu ngày mùng 5. 

      Dành cho người lớn từ 1 đến 10 giờ tối thứ Bảy ngày mùng 6. 

      Năm nay giáo xứ mời Thầy Sáu giáo dân, Trần Tâm, thuộc Địa Phận 

Boston, MA sẽ về chia sẻ trong dịp này. 

      Chúng ta cầu nguyện cho thầy và cô đi về bằng an, mọi người tham dự 

được lãnh nhận nhiều ơn của Thiên Chúa trong dịp này. 
 

Thứ Năm Tuần Thánh (18/4). 
      Thánh Lễ Rửa Chân và Bữa Tiệc Ly lúc 8 giờ tối. (Không có Lễ sáng). 
 

Thứ Sáu Tuần Thánh (19/4). 
 

      Kính gởi quý ông bà anh chị em!  

      Năm nay giáo xứ tổ chức ngắm 15 sự thương khó Chúa Kitô vào thứ sáu tuần thánh lúc 6:00 pm. 

      Kính mong 4 khu và các hội đoàn, ban, ngành cử một người đại diện tham gia vào đoàn ngắm này, sau đó đến cá 

nhân ghi danh để tiện sắp xếp.  

      Xin liên lạc với Anh Thái, nội vụ, với số phone (919) 757-5194 hoặc mail Davidngocvu@yahoo.com.  

Chân thành cám ơn quý vị.  
 

      Chung giáo xứ lúc 8 giờ tối bắt đầu nghi thức nghe Lời Chúa, Rước Lễ.  Sau nghi thức có đi Đàng Thánh Giá.  

Người lớn đi đàng Thánh Giá trong nhà thờ, các em đi đàng Thánh Giá tại hội trường.  Sau đó giải tán. 
 

Thứ Bảy Tuần Thánh (20/4). 
      Thánh Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ tối, trong Thánh Lễ này có một số anh chị em tân tòng sẽ lãnh nhận các Bí Tích. 

      Chúng ta cầu nguyện cho quý anh chị em tân tòng, để với ơn Chúa, anh chị trở nên những người cộng giáo 

gương mẫu, thánh thiện trong cộng việc tôn thờ Thiên Chúa và thực thi giới răn Yêu Thương Chúa dạy. 
 

Chúa Nhật (21/4) Mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh. 
      Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng (chỉ có một Thánh Lễ mà thôi). 

      Quý vị nào đã tham dự Thánh Lễ tối rồi không buộc tham dự Thánh Lễ sáng Chúa Nhật này, nếu quý vị tham dự 

cả hai Thánh Lễ càng tốt.  Vì chỗ đâu xe có hạn, xin quý vị, nếu được sắp xếp người trong gia đình đi cùng xe.  Cám 

ơn sự cộng tác của quý vị. 
 

Luật kiêng thịt:  
      Các thành viên từ 14 tuổi trở lên buộc kiêng thịt những ngày: thứ Tư Lễ Tro, thứ Sáu Tuần Thánh và những ngày 
thứ Sáu trong Mùa Chay. 
 

Luật Ăn Chay:  
      Từ 18 tuổi đến hết 59 tuổi buộc phải ăn chay trong những ngày: thứ Tư Lễ Tro và ngày thứ Sáu Tuần Thánh.  

Chỉ ăn một bữa no và một bữa đói.  Bữa đói có thể chia ra làm hai bữa (điểm tâm và bữa trưa hay bữa chiều, nhưng 

hai bữa này ít hơn bữa no).  Không ăn vặt trong ngày này.  Ai vì lý do sức khỏe không dữ chay được có thể làm một 

việc hy sinh hãm mình khác bù lại, thí dụ: không hút thuốc không uống rượu bia, làm một việc bác ái cho người 

khác… 
 
 

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 
  

mailto:Davidngocvu@yahoo.com


 

  

 

 

 

  



  

  

  

  

 

 


