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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 2 tháng 8 năm 2020 
 
Kính thăm thầy, quý ông bà và anh chị em. 

Cầu chúc Thầy, quý ông bà và anh chị em được mọi sự bằng an trong hoàn cảnh dịch bệnh này.  Tuần 
vừa qua có chia sẻ bản tóm tắt phiên họp của quý vị đại diện… để hiểu biết thêm ít chi tiết của anh 
Tiến xin gởi đến quý vị để chúng ta hiểu rõ hơn.  

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 câ ̀u tâm linh, kha ́t mong đón các bi ́ tích của gia ́o dân VN. Lâ ́y la ̣i sức sống cộng đoa ̀n va ̀ vâ ́n 
đề đóng góp ta ̀i cha ́nh GX. Ha ̣i: có thể se ̃ nhiễm bê ̣nh, nên cần cẩn thâ ̣n tuân theo hướng dâ ̃n của CDC. 
Nên có kế hoạch giải quyê ́t ngay, nếu xa ̉y ra ca nhiê ̃m. Xa ́c suâ ́t: người Viê ̣t bi ̣ nhiễm, nằm nha ̀ thương 
hoă ̣c chết vi ̀ COVID-19 râ ́t thâ ́p. Chi ̉ có khoa ̉ng hơn 10 người chê ́t trên 2 triệu 200 nghi ̀n người Viê ̣t ơ ̉ 
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 lượng người chúng ta tiếp xúc trong tuần chênh lệch rất xa. 

Chúng ta cám ơn Chúa và Đức Mẹ ban cho Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang cho đến bầy giờ mọi người được 
bằng an, mặc dầu giáo xứ có một số nhỏ cũng bị nhiễm nhưng đã qua được tất cả. 

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ, cầu nguyện cho thế giới được mọi sự bằng 
an và bệnh dịch được mau qua khỏi. 

 

Đã nhận được chương trình thăm viếng, cầu nguyện và Thánh Lễ An Táng cho cụ bà Maria Hạt xin 
gởi đến thầy quý vị. 

 
Thứ năm ngày 6 tháng 8 
5 giờ chiều làm phép xác tại nhà quàn. 
 

Thứ Sáu Ngày 7 tháng 8 
Giáo xứ cầu nguyện và thăm viếng 

Từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Được chia ra làm nhiều lần.  Mỗi lần cầu nguyện được 50 người, vì thế nếu quý 
vị nào muốn đến viếng xác và đọc kinh xin liên lạc với anh Thái (ông nội) và số  phone của Bs. Trịnh Thái, con 
cụ Phát: (910) – 986 – 6731 để biết thêm chi tiết.  
 
Thứ Bẩy Ngày 8 tháng 8  
Thánh Lễ An Táng 
10 giờ sáng Thánh Lễ An Táng. 

 Chỗ nhà thờ có hạn (tổng cộng 60 người) dành cho quý vị trong đại gia đình và một số người được mời đặc 
biệt, còn các quý vị khác nếu muốn tham dự xin đứng ở ngoài xem qua cử sổ kính phía sau ca đoàn. Thánh 
lễ sẽ trực tuyến, quý vị có thể tham dự Thánh lễ An Táng trên mạng của giáo xứ. 
 

Linh cữu được quàn tại Mitchell Funeral Home và linh cữu được an nghỉ tại nghĩa trang Releigh Memorial 
Park. 

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 
 



Thông tin của địa phận: 
 
Địa phận có chương trình Update #3: PARTICIPATION PACKET- #iGiveCatholic Giving Day.  Nếu quý vị nào muốn xin vô trong webside để tìm hiểu. 
 
Dear Pastors, Administrators, Principals and Ministry Leaders, 
  
      Please see the attached Participation Information Packet concerning #iGiveCatholic 2020! 
 THE FOUNDATION of the Diocese of Raleigh is taking part in this Giving Day dedicated to Catholic philanthropy on #GivingTuesday, December 1. Now in its sixth year, we 
are thrilled to participate with 38 other arch/dioceses and foundations nationwide to raise funds for our own diocesan parishes, schools, and ministries. 
  
      Please carefully review the important information in this Participation Information Packet that will help you understand a little more about #iGiveCatholic, answer 
some of your questions, and help you understand the benefits it could bring to your organization if you participate. 
  
      The first step to taking part in the giving day is to register to participate! Since THE FOUNDATION is partnering with #iGiveCatholic, your ministry is invited to 
participate in the giving day. When the registration phase begins on August 17, your organization’s designated point person will receive an email from our office, with a 
link. You will click on the link and then “Apply Now” at https://raleigh.igivecatholic.org to begin the registration process. You or your point person can add other 
administrators to your team once your profile is fully registered. However, if you would rather someone else receive the profile activation email, please let me know by 
August 7. 
 
THỊ KIẾN CỦA ĐGH LÊÔ 13 – Phần II 
 
      ĐGH phải mất 6 tháng mới hoàn toàn phục hồi được sức khe. Trong thời gian dưỡng bệnh tại dưỡng đường Policlinico Rôma, Đức Gioan Phaolô càng sốt sắng cầu nguyện 
nhiều hơn. Ngài cầu nguyện nhiều với Mẹ Fatima vì tin rằng ngài không mất mạng nhờ lời cầu bầu trực tiếp của Mẹ Maria. Ngài đọc lại 3 điều bí mật mà Đức Mẹ đã ban cho 
3 trẻ năm 1917 tại Fatima. Ba điều này đã được chi Lucia ghi lại vào cuối thập niên 1930. Ngài cũng yêu cầu Đức Giám Mục Pavol Hnilica, gốc Tiệp Khắc, khi còn là linh 
mục đã được bí mật tấn phong Giám Mục khi Tiệp khắc còn bị cộng sản khống chế, gửi tất cả các tài liệu của Giáo Hội liên hệ đến Fatima cho ngài xem lại. ĐGH cũng phái 
Chị Nữ Tu Mary Ludovica đến Fatima để gặp Đức Giám Mục Gioan Venancio, đã về hưu. Mục đích của cuộc hội kiến này không hề được tiết lộ.  
      Chính lúc đang có tâm trạng như vậy khi còn dưỡng bệnh tại Policlinico Rôma thì người ta kể lại rằng ngài đã được mục kích hiện tượng khó hiểu mặt trời quay đã xảy 
ra 65 năm về trước tại Fatima. Ngoài ra, ngài còn nhận được một thị kiến tương lai liên hệ đến bí mật Fatima thứ ba cùng lúc với thị kiến mặt trời quay.  
      Nội dung thị kiến này là gì, chỉ có Đức Gioan Phaolô II biết mà thôi. Tuy nhiên, Đức Giám Mục Hnilica kể lại rằng sau khi ra khỏi dưỡng đường Policlinico, ĐGH có nói 
rằng: “Bây giờ tôi mới hiểu là muốn cứu thế giới khỏi chiến tranh, khỏi chế độ vô thần thì chỉ có một cách duy nhất là nước Nga phải hoán cải theo đúng sứ điệp Fatima." 
Chúng ta có thể suy diễn rằng ngài đã hành sử theo đúng thánh ý Chúa.  
 
      Đức Gioan Phaolô II đã tận hiến triều đại của ngài cho Đức Maria, Thân Mẫu Đức Giêsu. Khẩu hiệu cá nhân của ngài là “Totus Tuus” (con hoàn toàn thuộc về Mẹ) là 
một từ ngữ minh họa ngài đã tận hiến đời ngài cho Đức thánh Trinh Nữ, sự tận hiến này đã được thực hiện khi ngài còn là một Giám Mục tại Ba-lan.  
      Âm mưu ám sát ngài và thị kiến ngay sau đó cho phép ta khẳng định về vai trò độc nhất của Đức Maria đối với vị Giáo Hoàng này. Khi hành hương đến Fatima ngày 13 
tháng 5, 1982 ngài gọi âm mưu ám sát này “là một sự trùng hợp mầu nhiệm với sự kiện Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima”. Trong lần hành hương này, Đức GH Gioan 
Phaolô (II) cũng đã tận hiến thế giới, và - một cách gián tiếp - Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Từ ngày sức khỏe được hồi phục, những việc làm của ngài có vẻ 
như xác nhận rằng ngài hành động theo một thời biểu đã được Ơn Trên  thiết kế; ngài hành sử như việc mình làm và kết quả ra sao đều lệ thuộc vào sự sắp xếp thứ tự các 
biến cố do Chủ Nhân Ông của Lịch Sử an bài và do Đức Bà Fatima cung cấp. Một phần sự xác nhận này căn cứ vào việc Đức Gioan Phaolô đã tận hiến nước Nga cho Trái 
Tim Vô Nhiễm Đức Maria ngày 25 tháng 3, 1984. Việc làm này là một cố gắng đáp lại lời yêu cầu của Đức Mẹ với Nữ Tu Lucia, lần đầu tiên năm 1917 tại Fatima, và một lần 
nữa tại Pontevedra, Tây-ban-nha ngày 10 tháng 12 năm 1929. Tại Pontevedra, Đức Mẹ đã hiện ra một lần nữa với Chị Lucia, và lần này Đức Mẹ cho Chị  biết rằng Chúa 
muốn cho Giáo Hoàng, hiệp ý cùng với tất cả Giám mục trên thế giới, tận hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.” Trong lần hiện ra trước ở Tuy, Tây-ban-nha, ngày 10 
tháng 12 năm 1925, Đức Mẹ đã nói với Chị Lucia rằng: “Con ơi, hãy nhìn Trái Tim Mẹ bị quấn trong vòng gai này, mà loài người không ngừng dùng sự vô ơn và lộng ngôn 
để đâm thâu Trái Tim ấy. Phần con, ít nhất hãy cố gắng an ủi Mẹ, vì vậy Mẹ thông báo cho con điều này: “Mẹ hứa sẽ ban ơn cứu độ cần thiết cho những ai kính năm ngày 
thứ Bẩy đầu tháng liên tục với ý định đền tạ [Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ], xưng tội, rước lễ, đọc 5 chục kinh Mân côi, và ở lại cùng Mẹ 15 phút để suy gẫm 15 mầu nhiệm kinh 
Mân Côi.” Năm 1989, Chị Lucia nói với một người bà con rằng việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiệp ý với các Giám mục thế giới tận hiến nước Nga lên Trái Tim Mẹ đã 
được chấp nhận, và nước Nga sẽ hoán cải. (Chị Lucia không nói khi nào thì chuyện này sẽ xảy ra). Lời tuyên bố của Đức Mẹ Thiên Chúa rằng Mẹ đoan chắc sẽ ban đầy đủ 
ơn sủng cho bất cứ ai làm việc đền tạ Trái Tim Mẹ cộng với lời hứa rằng sự tận hiến nước Nga cho Trái Tim Mẹ sẽ đưa đến việc nước Nga hoán cải, đặt Mẹ vào trung tâm của 
thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay. Việc chúng ta có đáp lại yêu cầu của Mẹ hay không sẽ ấn định đường đi lịch sử - không phải trong một tương lai xa xôi nào đó, mà 
là ngay trong nửa sau của thập kỷ cuối cùng của thiên niên kỷ thứ hai sau ngày Con Mẹ sanh ra.  
      Thật đáng kinh ngạc là trong 3 thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20 việc sùng kính Đức Mẹ bị bỏ quên một cách thê thảm ngay lúc mà con người cần đến Mẹ nhiều nhất. 
Sự kiện Đức Gioan Phaolô II tận hiến [nước Nga] cho Đức Mẹ đã tiếp sức cho thị kiến mà ngài được trông thấy tại Policlinico. Thật là một hy vọng thực sự làm giảm nhẹ 
một thời kỳ căng thẳng toàn cầu rất gần kề. 
 Hết 

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 
 
 
 
  

https://raleigh.igivecatholic.org/


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


