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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: Phan Hào 
        Tel (203) 892-7289 
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 26 tháng 7 năm 2020 
 
Phiên họp để sửa soạn việc tham dự Thánh Lễ cộng đồng của Gáo Xứ. 
      Cám ơn thầy sáu, quý ông bà và anh chị em trong hai hội đồng, đại diện các giáo khu, các ban nghành đã 
tham dự, chia sẻ và góp ý kiến cho việc mở cửa nhà thờ lại.  Sau đây là tóm tắt của phiên họp xin chia sẻ với 
quý ông bà và anh chị em trong giáo xứ.  Cám ơn anh Bình đã ghi lại 
 

Tóm tắt những chia sẻ: 
• Anh Dzũng nói sơ qua về mục đích của buổi họp: 1) GX cần mở cửa nhà thờ, 2) an toàn cho tất 

cả mọi người được xếp ở hàng đầu, 3) cần tất cả quý vị đại diện cho thêm ý khiến và hợp tác 
giúp GX.   

• Anh Bình tóm tắt về những gì Cha Xứ và 2 HĐ đề nghị liên quan đến việc mở cửa nhà thờ như 
chương trình các thánh lễ, những việc cần phải chuẩn bị, những việc cần phải làm, vv. Chia sẻ 
về việc các GX trong Giáo Phận lau chùi khử trùng như thế nào sau các thánh lễ.   

• Anh Tiến : đề nghị Giáo xứ nên sớm mở cửa lại, cẩn thận nhưng đừng quá hoang mang, lo lắng. 
Vì 80% các GX Mỹ kể cả nhà thờ Chính tòa đã có: Thánh Lễ trong hay ngoài trời, chầu Thánh 
thể, giải tội, thêm sức, rước lễ lần đầu, truyền chức phó tế và Linh mục cả 2 tháng nay... Lợi: 
củng cố đức tin, đáp ứng nhu cầu tâm linh, khát mong đón các bí tích của giáo dân VN. Lấy lại 
sức sống cộng đoàn và vấn đề đóng góp tài chánh GX. Hại: có thể sẽ nhiễm bệnh, nên cần cẩn 
thận tuân theo hướng dẫn của CDC. Nên có kế hoạch giải quyết ngay, nếu xảy ra ca nhiễm. Xác 
suất: người Việt bị nhiễm, nằm nhà thương hoặc chết vì COVID-19 rất thấp. Chỉ có khoảng hơn 
10 người chết trên 2 triệu 200 nghìn người Việt ở xứ Mỹ, đa số là người già yếu đã có tiền án 
bệnh nặng trước. Nhiều người đã đi làm tại hãng xưởng, mở tiệm lại và khá an toàn. Nếu đi làm 
được thì không lẽ không đi lễ được ?! Mỗi Thánh Lễ chỉ có khoảng 60 người được dự so với số 
lươ ̣ng ngươ ̀i chúng ta tiê ́p xúc trong tuần chênh lê ̣ch rất xa.  

• Cha xứ đề nghị 3 thánh lễ: 1 ngày thứ 7 và 2 ngày Chúa Nhật. Cha Xứ mời Thầy Phó Tế đến giúp 
cả 3 thánh lễ nếu điều kiện và sức khoẻ của Thầy cho phép.  

• Anh Quang: GX cần kêu gọi tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ giúp cho việc lau chùi khử 
trùng, tương tự như các tiệm móng tay.  

• Anh Thái và anh Bình đề nghị GX nên bắt đầu với 2 thánh lễ. Sẽ quan sát số người tham dự. Nếu 
2 thánh lễ không đáp ứng đủ cho số người đi dự, sẽ tăng thêm thánh lễ.  

• Chị Tuyền: Ban Vệ Sinh đã sẵn sàng để lau chùi khử trùng sau các thánh lễ.  
• Anh Thiệu: Nếu số người đi tham dự thánh lễ mà nhà thờ không đủ chỗ ngồi, thì giải quyết như 

thế nào? 
• Anh Vũ: GX cần có thánh lễ hằng tuần bên trong nhà thở, để giúp người tham dự dễ tập trung. 

Thánh lễ ngoài trời dễ gây chia trí.   
• Chị Hà: Nên có thánh lễ hằng tuần. Không nên đo nhiệt độ (check temperature) ở ngoài xe vì 

không chính xác. Nên đo nhiệt độ ngay ở cửa vào nhà thờ.  
• Thầy Hoàng: Ghi danh có thể phức tạp. Đề nghị chia thánh lễ cho từng giáo khu, hay có cách nào 

đó.  
• Anh Hiển: Đồng ý với đề nghị của Cha Xứ là có 3 thánh lễ. Nếu Ban Vệ Sinh không đủ thời gian 

để lau chùi khử trùng, thì thay đổi giờ lễ.  
• Anh Đông Anh: Đề nghị 3 thánh lễ vào cuối tuần. 

                                                                                                                             (Tiếp tục trong trang kế) 



• Anh Bình: Đề nghị GX có 1 Ban Đặc Nhiệm Covid-19 (task force) để giúp Cha Xứ, 2 HĐ, và các ban liên quan (Ban Vệ Sinh, Ban 
Hướng Dẫn, Ban Trật Tự, Ban Y Tế, …) trong việc này. Vì đây là chuyện có lẽ sẽ kéo dài, bởi thế BĐN phải liên tục theo dõi tình 
hình địa phương, CDC, vv để thay đổi cách thức của các thánh lễ và sinh hoạt của GX cho phù hợp, để giữ sự an toàn cho tất cả mọi 
người.  

• Cô Chi: Cần làm theo hướng dẫn của CDC, chính quyền địa phương, vv. Nên có đo nhiệt độ. Chi tình nguyện đi tham khảo thêm 
những hướng dẫn của CDC.  

• Cô Lan: Cần có ban task force để giúp GX chuẩn bị  cho việc này. Nên đo nhiệt độ. St Catherine không đo nhiệt độ.  
• Anh Vũ: Nhà thờ Thánh Giuse ở Raleigh không đo nhiệt độ. Một số người đi tham dự thánh lễ không đeo khẩu trang.  
• Trưởng Korry: Cần đo nhiệt độ vì nhiều người bị bệnh mà không biết, bởi thế vẫn đi dự thánh lễ.  
• Chị Hà: Nhà thương có đo nhiệt độ. Việc này không tốn thời gian cho lắm.  
• Anh Hiển: Có công ty lấy nhiệt độ có công ty không. Đề nghị GX nên đo nhiệt độ. An toàn vẫn hơn.  
• Anh Tùng: GX phải rất cẩn thận. Tuy người Việt Nam chúng ta không bị bệnh Covid-19 nhiều theo như thống kê, nhưng con vi trùng 

vẫn còn và chúng ta có thể bị nhiễm bất cứ lúc nào. Một số anh em dân tộc ở tiểu bang NC đã bị nhiễm bệnh và có người bị thiệt 
mạng. Đề nghị GX làm những video hay các buổi training để hướng dẫn giáo dân, trước khi mở cửa nhà thờ. 

 
Những quyết định và việc cần làm: 

• Khi mở cửa nhà thờ, GX sẽ có 3 thánh lễ: 1 lúc 7 giờ chiều thứ 7, 1 lúc 8:30 sáng CN, 1 lúc 10:45 sáng CN. Thánh lễ chiều thứ 7 
không cần có ca đoàn. Các thánh lễ sẽ được cử hành trong nhà thờ. Nhà nguyện và lobby sẽ được dùng để có thêm chỗ. Sẽ mang âm 
thanh ra ngoài trời, phía đằng sau ca đoàn cho những người tham dự thánh lễ từ bãi cỏ.   

• Sẽ không dùng hội trường và cánh các lớp học, để thuận tiện cho việc lau chùi khử trùng. 
• Ca đoàn: Chỉ cần 1 vài anh chị em hát cho mỗi thánh lễ, để tránh lây lan bệnh dịch.  
• Không cần ghi danh cho thánh lễ. GX sẽ áp dụng first come first serve. Nếu không còn chỗ trong nhà thờ, bà con có thể tham dự 

thánh lễ từ bãi cỏ sau ca đoàn, hay về nhà tham dự trực tuyến.  
• GX sẽ tiếp tục trực tuyến 1 thánh lễ ngày CN mà thôi.  
• GX cần phải chuẩn bị cho sẵn sàng (readiness check) trước khi bắt đầu mở cửa nhà thờ. Cha Xứ và 2 HĐs cần thêm khoảng vài tuần 

để mời gọi thêm các ban và người hợp tác, chuẩn bị, tập dợt, hướng dẫn giáo dân, vv.   
• Cần có Ban Vệ Sinh, Ban Trật Tự, và Ban Hướng Dẫn (usher), Ban Y Tế (để đo nhiệt độ và các việc y tế nếu cần), ... 
• Người đi tham dự thánh lễ mà có nhiệt độ cao sẽ không được vào nhà thờ, và sẽ được mời đi về nhà. Tất cả mọi người ở trong khuôn 

viên nhà thờ phải đeo khẩu trang,  phải cách xa nhau 6 feet, khử trùng tay trước khi vào nhà thờ, vv.  
• Anh Bình sẽ tham khảo thêm về hướng dẫn của CDC và chính quyền địa phương (city, county, và tiểu bang) về an toàn (safety), khử 

trùng, vv.   

Cầu Nguyện: 
      Được tin cụ bà Maria Trương Thị Hạt (cụ bà Phát) sinh ngày 07 tháng 10 năm 1929 tại Làng Nê, Thái Bình, Việt Nam.  Cụ bà được 

Chúa gọi về ngày 19 tháng 7 năm 2020 tại Raleigh, NC. 
Linh cữu được quàn tại Mitchell Funeral Home và linh cữu được an nghỉ tại nghĩa trang Releigh Memorial Park. 

      Thánh Lễ An Táng được cử hành tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang 
Ngày và giờ thăm viếng, làm phép xác và Thánh Lễ An Táng được thông báo trên mạng của giáo xứ sau. 

      Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho cụ bà Maria được mau về hưởng tôn nhan Chúa.  Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang nên nguồn an ủi và 
nâng đỡ cho cụ ông và cho mọi người trong tang quyến. 
 
 

(Vì không còn chỗ nên bài THỊ KIẾN CỦA ĐGH LÊÔ 13 sễ được đăng tiếp trong tờ TTMV tuần tới 
                                                          Xin quý vị đón xem phần II trong tờ Thông Tin Mục Vụ kế tiêp) 
 

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Trực Tuyến:              10:00AM 
       
 

Phụng Vụ Trong Tuần: 
      Vì lý do bịnh dịch nên các sinh hoạt tạm ngưng. 
  

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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


