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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: Đinh Minh Hiếu 
        Tel (919) 457-6400 

Ban Điện: Trịnh Tâm 
        Tel (336) 964-2074 
Ban Trật Tự: Ngô Chí Quân 

        Tel (919) 389-4559 
 

Thông tin ngày 1 tháng 3  năm 2020 
 

Chúng ta sẽ cùng học các bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô - về Thánh Lễ (được lấy trên mạng) 

Bí Tích Thánh Thể giúp bước vào sự hiệp thông với Chúa và có cuộc sống đời đời (Phần Cuối) 
      ** Giờ đây chúng ta hãy đặt cho mình vài câu hỏi đơn sơ. Thí dụ, tại sao ta làm dấu thánh giá và có 
cử chỉ sám hối ở đầu Thánh Lễ? Một câu hỏi. Và ở đây tôi muốn mở một dấu ngoặc. Anh chị em đã 
trông thấy các em bé làm dấu thánh giá như thế nào chưa? Bạn không biết chúng làm gì, không biết 
đó là dấu thánh giá hay hình vẽ gì. Chúng làm như thế này này… Mà phải học chứ, phải dậy cho trẻ 
em làm dấu thánh giá hẳn hoi, và Thánh Lễ bắt đầu như vậy, cuộc sống bắt đầu như vậy, ngày sống 
bắt đầu như vậy. Điều này có nghĩa là chúng ta được cứu chuộc với thập giá của Chúa.  Anh chị em 
hãy nhìn các trẻ em và dậy chúng làm dấu thánh giá hẳn hoi. Và các bài đọc trong Thánh Lễ, tại sao 
chúng ở đó. Tại sao ngày Chúa Nhật có ba bài đọc và các ngày khác lại chỉ có hai bài đọc thôi? Tại sao 
chúng ở đó? Bài đọc Thánh Lễ có ý nghĩa gì? Tại sao lại đọc chúng, chúng có liên quan gì?  Hay tại sao 
tới một lúc nào đó vị linh mục chủ sự buổi cử hành nói: “Hãy nâng tâm hồn lên?”. Ngài không nói hãy 
giơ điện thoại di động lên để chụp hình nhé! Không. Đây là điều xấu! Và tôi xin nói, tôi rất buồn khi 
cử hành Thánh Lễ tại quảng trường này hay trong Đền thờ và trông thấy biết bao nhiều điện thoại di 
động giơ lên, không phải chỉ các tín hữu, mà cả vài linh mục và cả giám mục nữa. Tôi xin anh chị em. 
Thánh Lễ không phải là một cuộc trình diễn: đó là việc đi gặp gỡ cuộc khổ nạn, sự phục sinh của 
Chúa. Chính vì thế linh mục mới nói: “Hãy nâng tâm hồn chúng ta lên!”. Điều này có nghĩa là gì? Xin 
anh chị em hãy nhớ: không phải giơ điện thoại di động lên đâu nhé! 
      Thật rất quan trọng trở về với các nền tảng, tái khám phá ra điều nòng cốt, qua điều chúng ta sờ 
mó và trông thấy trong việc cử hành các Bí Tích. Lời tông đồ Tôma xin (x.Ga 20,25) được trông thấy 
và sờ vào các vết đanh trên thân xác Chúa Giêsu, là ước mong, trong một cách thức nào đó có thể “sờ 
mó” Thiên Chúa để tin nơi Ngài. Điều thánh Tôma xin Chúa là điều chúng ta tất cả cần đến: đó là 
trông thấy Chúa và sờ mó Chúa và có thể nhận biết Ngài. Các Bí Tích đáp trả lại đòi hỏi ấy của con 
người. Các Bí Tích, và một cách đặc biệt việc cử hành Thánh Thể, là các dấu chỉ tình yêu của Thiên 
Chúa, là các con đường đặc ân giúp chúng ta gặp gỡ Ngài. 
      Như thế, qua các bài giáo lý, mà hôm nay chúng ta bắt đầu, tôi muốn cùng anh chị em tái khám 
phá ra vẻ đẹp dấu ẩn trong việc cử hành Thánh Thể,  và một khi được vén mở nó trao ban ý nghĩa tràn 
đầy cho cuộc sống của từng người trong chúng ta. Xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trên đoạn 
đường mới này.   **  Linh Tiến Khải  ** 
 
Chương Trình Ignited by Truth thứ 17 Của Địa Phận 

      Tổ chức vào thứ bẩy ngày 14 tháng 4 năm 2020 tại William Neal Reynolds Coliseum -  2411 Dunn 
Avenue – Raleigh, NC. 
Vé người lớn $15, học sinh được miễn (từ 10 tuổi đến đại học). Cần biết thêm chi tiết xin quý vị vô 
IgnitedByTruth. Org.  Nếu có thể, quý vị nên khuyến khích các em tham dự hay chính chúng ta tham dự. 
Đổi Giờ 

      Chúa nhật ngày 8 tháng 3 giờ sẽ đổi sớm hơn một giờ (12 giờ thafh 1 giờ), tối thứ bẩy chúng ta 
vặng đồng hồ sớm hơn một giờ để khỏi bị mất lễ. 
Lễ Kính Thánh Cả Giuse 

      Năm nay lễ kính Thánh Cả vào thứ năm ngày 19 tháng 3, chúng ta có Thánh Lễ lúc 8:00 tối để 
kính Thánh Cả.  Sẽ không có giờ giải tội và giờ chầu tối. 
Lễ Đức Mẹ Nhận Truyền Tin 

      Vào thứ tư ngày 25 tháng 3, chúng ta có Thánh Lễ 8:0 giờ sáng như thường và lúc 8:00 giờ tối.  
Mời quý vị đến tham dự. 
Giải Tội Mùa Chay 

      Năm nay quý cha sẽ về giải tội vào tối thứ tư ngày mùng 1 tháng 4 từ 7 giờ chiều.  Sẽ có 2 cha Việt và 4  cha 

Mỹ giúp.  Mời quý vị đến để lãnh nhận ơn hòa giải với Chúa trong dịp này.  Xin quý vị đến sớm để quý cha khỏi 

phải chờ.  Những anh chị em biết tiếng Anh xin đến với quý cha ngoại quốc để giờ hòa giải không bị kéo dài.  

Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 



Tĩnh Tâm Mùa Chay Tháng 4 

      Dành cho người lớn từ 7:30 giờ đến 11 giờ tối thứ Năm ngày mùng 2. 

      Dành cho các em từ 7:30 đến 10 giờ tối thứ Sáu ngày mùng 3.  Cám em từ 13 tuổi trở nên. 
      Năm này giáo xứ mời Cha Đặng Minh Trân, CRM đang làm việc tại Florida về giúp. 
      Chúng ta cầu nguyện cho cha đi về bằng an (cha sẽ đến giáo xứ vào thứ tư và trở lại xứ vào sáng thứ bẩy), mời mọi người đến 
tham dự để lãnh nhận nhiều ơn của Thiên Chúa trong dịp này. 

 

Luật kiêng thịt:  

      Từ 14 tuổi đến chết, những ngày: thứ Tư Lễ Tro, ngày thứ Sáu Tuần Thánh và những ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay. 
 

Luật Ăn Chay:  

      Từ 18 tuổi đến hết 59 tuổi, trong những ngày: Thứ Tư Lễ Tro và ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.  Chỉ ăn một bữa no và hai bữa đói.  
Nhưng hai bữa này cộng lại ít hơn 1 bữa no).  Không ăn vặt trong ngày ăn chay, có thể dùng nước trái cây hay sữa. Ai vì lý do sức 
khỏe hay vì công việc làm nặng nhọc mà không thể giữ chay được có thể làm một việc hy sinh hãm mình khác bù lại, thí dụ: không 

hút thuốc không uống rượu bia, hay làm một việc bác ái cho người khác… 
      Theo phụng vụ trong suốt mùa chay, trong Thánh Lễ không có Kinh Vinh Danh, Không Alluia, bàn thờ không trưng bầy hoa 
cảnh, nhạc khi chỉ dùng giúp hát mà thôi.  Ngoại trừ những lễ trọng như lễ Kính Thánh Cả Giuse (ngày 19 tháng 3) lễ Đức Mẹ Nhận 
Truyên Tin (25 tháng 3), Chúa Nhật 4 mùa chay được trưng hoa. 
 

Thánh Lễ Truyền Dầu 

      Thánh Lễ Truyền Dầu của địa phận vào lúc 10:30 sáng thứ ba ngày mùng 7 tháng 4 năm 2020 tại nhà thờ Chính Tòa của địa 
phận.  Mời quý ông bà và anh chị em nào có thể đến để cùng Đức Cha, quý cha, quý thầy sáu dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho 
Giáo Hội. 
 

Bữa Ăn Gây Quỹ Trong Các Thứ Sáu Của Mùa Chay 2020 

      Để gây quỹ cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể cho những trại hè, cha xứ và hai hội đồng bằng lòng cho các em bán đồ ăn tối các 
thứ sáu trong mua chay (28/2, 6,13,20,27/3) để gây quỹ.  Trước hết giúp các em tập phục vụ quý ông bà và anh chị em đến với mình 
khi dùng bữa tối và phục vụ giáo xứ, thứ hai tập cùng làm việc với nhau, thứ ba cùng nhau gây quỹ cho chính mình. 

      Bữa chiều bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9:30 tối. 
Nếu qúy vị nào cần “order to go”, xin liên lạc sô phôn với anh Khoa: (919) 961-9811 hay chị Huệ: (919) 274-8236.  Giá mỗi phần 
ăn xin ủng hộ các em $10.00 (mười Mỹ Kim).  
      Trong khi thưởng thức món ăn chúng ta cùng nhau nghe Thánh Nhạc Mùa Chay. Cám ơn sự nâng đỡ của quý vị dành cho các 

em TNTT. 
 

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. 

 
Việc Bỏ Phiếu 

      Đi bầu là trách nhiệm của người công dân nên chúng ta cố gắng đi bầu.  Vì chúng ta là công dân một nước tự do và được quyền đi bầu. 

      Dưới đây là sự chỉ dẫn của Hội Đồng Giám Mục Mỹ, qua sự hướng dẫn của địa phận nhắc nhở cho chúng ta; khi đi bầu chúng ta cầu 

nguyện, phải thận trong cân nhắc chọn lựa những đảng phái chính trị hay người có khuynh hướng đi theo những giáo huấn của Chúa và 

của Giáo hội... 

      Chúng ta có thể vào Forming Consciences for Faithful Citzenship hay thao khảo qua videos bằng tiếng Việt, hay tiếng Anh với những 

đầu đề dưới để hiểu hơn:  

Catholics Participate in Public Life. 

Catholic Proetct Human Life and Dignity. 

Catholics Promote the Common Good. 

Catholic Love their Neighbors. 

Faithful Citizens Work with Christ as He Builds His Kingdom (a compilation of the your videos).  
 

      Đặc biệt chúng ta cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn trong công việc chọ người được đi đúng ý Chúa, ích lợi cho quốc gia và ích lợi 

cho mọi người dân qua cuộc sống luân lý tốt. 

 
 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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


