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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 
        9:30AM - 5:00PM 
  
Thầy Phó Tế: Anthony Nguyễn Hoàng 
        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: Nguyễn Hương Kelly 
        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: Trịnh Dzung 
        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: Nguyễn Thanh Bình 
        Tel (919 ) 271-9652  (Tạm) 
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: Trịnh H. Anh 
        Tel (919) 619-6106 
Ban Giáo Lý: Hoàng Thục Vi 
        Tel (919) 757-6895 
Ban Việt Ngữ: Nguyễn Đông Anh 
        Tel (919) 247-6957 
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 19 tháng 1  năm 2020 
 

Xuân Dân Tộc về 
Kính chúc Thầy Sáu, quý ông bà và anh chị em một năm mới khang an, hạnh 
phúc, về mọi mặt, nhất là tăng tình yêu Chúa, Đức Mẹ và anh chị em. 
Kính chúc, 
Cha xứ và quý anh chị trong hai hội đồng. 
 

Cám Ơn 
      Cám ơn thầy sáu, quý ông bà và anh chị em đã đóng góp bằng lời cầu nguyện, 
góp công, góp của, thời giờ, khả năng… trong dịp mừng Tết Dân Tộc tại giáo xứ và 
của cộng đồng từ Thánh lễ, phụng vụ, mục vụ, thánh nhạc, âm thanh, trang trí, ẩm 
thực, tằng lều, thu dọn, trật tự, văn nghệ… 
      Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn chúc lành và ban muôn ơn lành 
xuống trên từng người, trên mỗi gia đình và trên giáo xứ,  trong những ngày tháng 
của năm 2020.  Qua những sinh hoạt này nói lên tinh thần đoàn kết, xây dựng trong 
tâm tình con cùng một Mẹ. 
  

Chương Trình Ý Lễ trong Thánh Lễ Mừng Tết năm 2020 
(từ thứ sáu 24 đến thứ hai 27) 
      Thứ Sáu ngày 24 tháng 1. (30 tết) Tạ ơn năm cũ 

8:00 sáng Thánh Lễ như thường. 
8:00 tối Thánh Lễ Tất Niên   
 

      Thứ Bẩy ngày 25 tháng 1. (Mùng 1 tết) Cầu bình an cho năm mới. 
10:00 giờ sáng Thánh Lễ như thường 
8:00 giờ tối Thánh Lễ cầu bình an (anh chị em đi thay Thánh Lễ sáng Chúa 
Nhật)  
 

      Chúa Nhật ngày 26 tháng 1 (mùng 2 tết) Cầu cho Tổ Tiên. 
8:30 sáng 
10:45 sáng  
 

      Thứ Hai ngày 27 tháng 1 (mùng 3 tết) Cầu cho công việc làm ăn. 
Sáng không có thánh lễ 

8:00 sáng 
          8:00 tối 

 
 
 



Ban Xây Dựng 
      Để giáo xứ được thăng tiến về nhiều mặt, một số quý anh chị và anh chị em trong hai hội đồng bằng lòng lập Ban Xây 
Dựng của giáo xứ.   Quý anh sẽ lo giúp giáo xứ về những công trình lớn nhỏ của giáo xứ.  Giáo xứ mời quý anh có tên 
dưới ra để giúp giáo xứ trong những nhiệm vụ: 

- Trưởng ban anh Đinh Minh Hiếu. 
- Phó ban anh Nguyễn Thái Sơn. 
- Phó ban anh Nguyễn Thoát. 
- Thơ ký anh Trần Lý Quang. 

      Trong bước đầu, quý anh sẽ giúp giáo xứ về chương trình cây dựng.  
      Xin kêu gọi quý vị cùng công tác với quý anh trong ban xây dựng khi được mời để cùng nhau xây dựng giáo xứ cho 
mỗi ngày được tốt đẹp hơn và thăng tiến hơn. 
 

Ca Đoàn Chúa Hài Đồng 
      Ca đoàn Chúa Hài Đồng dành cho các em trong đoàn Thiếu Nhi.  Hiện nay vì đoàn chưa có trưởng giúp trược tiếp về âm nhạc, tập hát cho các em nên 
nhờ quý anh chị lớn giúp cho các em.  Trong tương lai nếu đoàn có đủ nhân tài sẽ giúp các em.  Quý anh chị đang giúp các em nếu được, quý anh chị 
tham dự vào trợ tá để giúp các em thì rất tiên. 
 

Nhìn lại một năm qua  -  Trích từ https://dongten.net/2019/12/30/29317/ 

          Trong những giây phút cuối cùng của năm cũ này, chắc có lẽ mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy có chút bâng khuân là lạ. Có một cái gì đó sắp qua đi. 
Một chặng đường của cuộc sống đã trôi về quá khứ. Một năm trước, khoảng thời gian vừa rồi vẫn còn nằm trong dự tính và chờ đợi của ta. Giờ đây, nó đã đi qua 
lúc nào không biết, hệt như một thoáng giây, như thước phim ghi lại bao kỷ niệm ngọt ngào và êm ái. Cứ mỗi độ cuối năm là ta cảm thấy bồi hồi, một cảm xúc 
thật khó tả. Ngọn gió quen thuộc như ngày nào, cành mai, cành đào đang hé nở, bánh mứt, hạt dưa đã chuẩn bị sẵn sàng, bầu không khí vừa hạnh phúc, vừa lâng 
lâng như bao trùm cả đất trời, hòa quyện vào tim ta, làm nên một phần của con người ta. Lại một đoạn đường nữa đã qua đi, trẻ thơ thì vui mừng vì mình được 
thêm một tuổi mới, người già thì có chút lắng lo vì mình đang tiến gần hơn đến khoảnh khắc phải ra đi. Tóc bạc thêm vài sợi, da chùn đi một tí… Cái kết thúc 
luôn làm ta chạnh lòng với những cảm xúc vui buồn trộn lẫn. Thế nên, nó mới làm ta thấy nao nao. 

Một năm qua đi, biết bao ơn lành Chúa ban xuống trên ta. Dẫu cũng có không ít những thăng trầm trong cuộc sống, nhưng dường như mọi chuyện vẫn đâu 
vào đấy, cũng qua đi cách nhẹ nhàng. Ít ra, cho đến giây phút này, ta và gia đình vẫn còn được sống, được bình an, được vui hưởng thêm một khoảng thời gian nữa 
trên cõi đời. Công ăn việc làm có thể không như ta mong đợi, nhưng ngày ba bữa cơm, Chúa vẫn ban cho đủ. Đông sang trở trời, ta vẫn có cái để mặc cho ấm thân. 
Một năm qua, ta gặp gỡ thêm biết bao nhiêu con người mới, thiết lập thêm bao mối tương quan. Cuộc sống của ta như được mở ra hơn với những tương quan ấy. 
Họ đến trong đời mình, chia sẻ với mình những nỗi buồn vui. Hành trình tại thế của ta nhờ vậy là bớt đi phần đơn côi, trống vắng. Suốt một năm qua, có biết bao 
lần Chúa che chở cho ta cách âm thầm mà ta không hề biết. Biết đâu có lần nào đấy, mình suýt bị tai nạn giao thông, nhưng may mà không sao cả. Có lần mình 
mắc một căn bệnh thập tử nhất sinh, nhưng Chúa đã cho tai qua nạn khỏi. Có lần gia đình lục đục, cãi vã tưởng sẽ dẫn đến những rạn nứt hay chia lìa, nhưng cuối 
cùng mọi chuyện của qua đi… Bàn tay của Chúa vẫn bao bọc lấy ta. Ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa! 

Nhưng một năm qua, cũng có biết bao điều ta làm gây tổn thương cho người khác, lỗi nghĩa cùng Chúa, khiến cho cuộc sống ta chẳng mấy khi bình an. Dường 
như ta không hăm hở mấy chuyện thiêng liêng đạo nghĩa. Dường như ta có phần chểnh mảng chăm lo chuyện đi lễ đọc kinh. Dường như có lúc ta còn lo cho mình 
hơn là hy sinh cho gia đình, cho người bạn đời và cho những đứa con yêu dấu. Biết đâu cũng có vài lần ta vô tình nói những điều khiến bố mẹ phải buồn sầu mấy 
hôm. Rồi lắm khi ta ham chơi, không chịu nghĩ đến những hy sinh gia đình dành cho mà học tập cho nghiêm túc. Ta còn sa đà vào những đam mê xấu, những trò 
trụy lạc mà đám bạn rủ rê. Có lúc ta còn không kiềm chế cảm xúc nóng giận của mình mà gây gỗ với người hàng xóm, làm tương quan giữa hai nhà bỗng trở nên 
căng thẳng, nặng nề. Ta cũng đã đánh mất đi cơ hội làm một điều tốt giúp tha nhân. Ta đã không dám đưa tay ra nâng đỡ một người anh chị em đang gặp túng 
thiếu. Ta vẫn còn co cụm trong thế giới riêng của mình, không dám bung mình ra để nói một lời an ủi, một lời yêu thương. Biết đâu, một năm qua, có người thân 
nào đó của ta về với Chúa mà ta không kịp tiễn đưa, và giờ đây, ta thấy trong lòng nuối tiếc. Nếu có làm điều gì đó không được đẹp ý Chúa, các bạn hãy xin lỗi Chúa. 

Nhìn lại một năm, đó không phải là khoảnh khắc ta lôi ra những gì để xảy đến trong quá khứ để dày vò bản thân. Nhưng đó là cơ hội để ta thêm một lần nữa 
nhận ra hình bóng của Chúa vẫn song hành bên ta trong từng bước đi của cuộc sống, để tạ ơn Người, để xin lỗi Người, để tâm sự với Người, để kể cho Người những 
nỗi niềm của ta. Tết năm nay chắc là cũng có điều gì đó khác năm trước: số lượng thành viên không còn đủ, hay có thêm những thiên thần nhỏ bé khác vừa mới 
chào đời. Tất cả đều là ân sủng của Chúa. 

Một năm qua, cuộc sống của các bạn có vui không? Đâu là niềm vui lớn nhất của các bạn? Có điều gì xảy đến trong năm qua mà đến bây giờ, các bạn vẫn còn 
thấy áy náy trong lòng? Có tương quan nào đang rạn nứt mà đến bây giờ bạn vẫn chưa để gàn gắn lại không? Có dự phóng nào mà bạn đã vạch ra hồi năm trước vậy 
mà đến bây giờ bạn vẫn chưa thể làm được không? Ngẫm nghĩ lại tất cả những gì đã xảy đến, bạn thấy vui hay buồn? 

Chúng tôi xin mời các bạn hãy tự mình thưa lên cùng Chúa một lời nguyện ngắn nào đó, đúc kết trọn vẹn tâm tình mà bạn đang có lúc này đây, một lời nguyện 
chân thành và tha thiết nhất.                                                                                                                                                                                Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 
 
 

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 
 
 
 
  

https://dongten.net/2019/12/30/29317/


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


