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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: Dzung Trịnh 

        Tel (919) 619-6107 

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 
 

Thông tin ngày 16 tháng 6 năm 2019 

 

Cám Ơn 
      Mỗi năm quý cha về nhà dòng để cấm phòng năm, năm nay cha xứ đã đi từ ngày mùng 4 
đến ngày 13 tháng 6.  Cha Đỗ Thanh “Cao”, CRM đã đến giúp Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, 

Raleigh khi cha xứ về dự tuần phòng năm tại nhà dòng, năm nay có hơn 50 cha và thầy tham 
dự tuần tĩnh tâm này.  Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành xuống trên cha để 

cha thực hiện những công  việc mà nhà dòng đang trao phó cho cha, nhất là cha đang lo cho 
công việc tổ chức Ngày Thánh Mẫu vào tháng 8 này vì cha là trưởng ban tổ chức. 
      Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ của chúng con được luôn đoàn kết xây dựng 

Nước Chúa và sống yêu thương nhau. 
      Trong thông tin này có thơ cám ơn của cha về lòng quảng đại của quý vị giúp cho “Anh 
Chị Em Tôi” bên Việt Nam. 

      Cám ơn Thầy Sáu Trần Tâm đã đến giúp cho anh chị em trong chương trình “Thị Trường 
Chứng Khoán”. 

      Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã giúp cho phần ẩm thực vào thứ bẩy ngày 15 tháng 6 
cho chương trình sửa soạn cho Lễ Tạ Ơn của quý cha trong giáo xứ, lo phần ăn cho lớp học. 
      Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho thầy và cho mọi người cùng cộng tác xây dựng 

giáo xứ. 
 

Mừng Ngày Father’s day 
      Chúc mừng mọi người cha của giáo xứ trong ngày Hiền Phụ.  Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ 
ban cho quý ông, quý anh nhận ra những ơn lành mà Thiên Chúa ban cho qua cuộc sống yêu 
thương của mọi người thân yêu trong gia đình.  Cầu chúc quý ông và quý anh sống trọn ơn 

gọi làm chồng và làm cha trong gia đình, học theo gương của Thánh Giuse. 
 

Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục  
      Năm nay là năm kỷ niệm 25 năm thụ phong linh 
mục của cha Thanh và cha chánh xứ.  Thánh Lễ Tạ Ơn 
sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 16 

tháng 6 năm 2019.  Và để thuận tiện cho các anh chị em 
giúp việc vào Chúa Nhật, giáo xứ sẽ có Thánh Lễ lúc 8 
giờ tối thứ bẩy ngày 15 tháng 6. 

      Sau Thánh Lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật sẽ có bữa tiệc 
do giáo xứ đãi.   

Mời quý ông 
bà và anh chị 
em đến tham 

dự Thánh Lễ 
và tiệc mừng 
để cùng quý 

cha tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ và cám ơn những 
vị ân nhân và thân nhân. 

      Thánh Lễ Phục Sinh giáo xứ đã dâng Thánh Lễ 
ngoài trời.  Theo đề nghị và rút kinh nghiệm của anh 
chị em giáo dân: âm thanh không rõ, nhộn nhạo vì 

máy bay, thiếu ghế ngồi và thiếu nghiêm trang…  Vì 
thế Thánh Lễ Tạ Ơn sẽ được cử hành trong nhà thờ. 
 

 



Cha Xứ Đi Vắng 
      Mỗi năm quý cha về nhà dòng để cấm phòng, năm nay cha xứ sẽ đi từ ngày mùng 4 đến ngày 13 tháng 6.  Cha Cao, 
từ nhà dòng sẽ về để giúp giáo xứ trong dịp này. 

      Năm nay cha xứ sẽ lấy phép hè, về thăm gia đình tại Việt Nam từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Trong thời 
gian này sẽ có cha khách về giúp giáo xứ. 
      Xin qúy ông bà và anh chị em cầu nguyện cho quý cha được nhiều ơn Chúa trong tuần cấm phòng để về làm việc, và 

cầu nguyện cho quý cha và cho tôi đi về bằng an. 
 

Bao Bì Số Danh Bộ, và Thơ Chứng Nhận Để Khai Thuế. 
      Để tiện dễ dàng cho công việc của giáo xứ, anh chị em có nhiệm vụ đang cố làm, in và dùng bar code cho phong bì, 
vì thế, xin quý vị giúp xem lại tên, địa chỉ, số phone và điện thư (nếu có) để chúng tôi điều chỉnh lại cho chính xác.  Cám 
ơn một số quý vị đã giúp chúng tôi.  Những quý vị nào chưa có dịp xem lại, xin quý vị giúp xem lại tên của quý vị trong 

danh sách đã được in và gắn phía cửa ra vào phía hông nhà thờ.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 
      Khi quý vị nhận bao bì mới có barcode, xin quý vị hủy bỏ tất cả những bao bì cũ không có barcode và bắt đầu dùng 
bao bì mới để tiện cho việc vào sổ sách chính xác hơn. 

      Cám ơn quý vị đã dùng bao bì để giúp giáo xứ mỗi tuần trong các Thánh lễ. Nếu quý vị nào cần hoặc chưa có, xin 
liên lạc tại bàn xin Lễ hay ban tài chánh của giáo xứ. 

      Cám ơn quý vị. 

Xe Bus ngày Thánh Mẫu 
      Như những năm trước đây, giáo xứ năm nay cũng 
cố gắng liên lạc với công ty cho thuê xe bus để giúp quý 
ông bà và anh chị em nào muốn đi tham dự ngày Đại 

Hội Thánh Mẫu tại Carthage, MO.  Để tiện việc thuê xe, 
xin quý vị ghi danh sớm. 
      Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 

 
 
 
 

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 liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 6 tháng. 
  

Xức Dầu, Chịu Mình Thánh: 
        Xin liên lạc với Cha Xứ. 
  

Xin Lễ: Xin liên lạc Cha/Thư ký 
 

Làm Phép Nhà/Tiệm: Xin Gọi Cha Xứ. 

Rửa Tội Trẻ Em: 
        Được cử hành sau thánh lễ Chúa Nhật thứ hai 
của tuần thứ 2 mỗi tháng. 
        Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa 
Chuẩn Bị theo Luật Giáo Hội - (GL khoản 851/2). 
         
        Xin liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 1 tháng 
 
 
 
  

Báo Cáo Tài Chánh: Tháng Năm 

Tiền bỏ giỏ +10602.00 

Tiền từ ban ẩm thực +7495.00 

Tiền thuê hội trường +390.00 

Tiền chi -12635.00 

Tiền trả nợ nhà thờ -8550.00 
 

Tổng cộng thu +18487.00 

Tổng cộng chi -21185.00 

Tổng số còn lại -2698.00 
 

Tiền xây dựng nhà thờ +27068.00 

Tiền sửa chữa nhà thờ -49356.00 

Cám ơn sự đóng góp của quý vị đối với Chúa.  

Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành 
xuống cho mỗi người trên chúng ta qua công việc 
hảo tâm của mỗi người. 

 



 

  

 

 

 

  



  

  

  

  

 

 


