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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 23 tháng 8 năm 2020 
 
Chúc Mừng 
      Mừng Quan Thầy Giáo Khu La Vang muộn.  Chính ra Giáo Khu mừng Lễ Đức Mẹ La Vang 
vào ngày 15 tháng 8 (Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời).  Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu 
của Đức Mẹ La Vang gìn giữ, chở che, và ban muôn ơn lành xuống trên hồn xác từng người và 
từng gia đình trong giáo khu.  Cầu chúc mọi phần tử trong giáo khu luôn đoàn kết, và phát triển 
về mọi mặt. 
 
Chương Trình Thử Nghiệm  Mở Cửa Nhà Thờ. 
  
       Như chúng ta được biết con vi trùng Corona – 19 vẫn còn hoàn hành “rất ghê sợ”; cửa nhà 
thờ đóng hơn 5 tháng, nhiều quý ông bà và anh chị em “nhớ Chúa” qua các bí tích nên rất ước 
ao được trở lại nhà thờ để gặp Chúa và gặp quý ông bà và anh chị em  trong giáo xứ; trong khi 
có những nhà thờ trong giáo phận đã tạm mở lại theo chỉ dẫn của chính phú và của địa phận, 
vì thế quý anh chị em trong hai hội đồng cũng suy nghĩ, bàn thảo và muốn thành lập ban “Đặc 
Nhiệm” để sửa soạn, thành lập các tiểu ban, hướng dẫn, điều hành công việc để bảo vệ sức 
khỏe cho mọi người đến tham dự Thánh Lễ được an toàn.  Hai hội đồng đã mời anh Nguyễn 
Hiển (con trai bác Vinh và chồng chị Tú) đứng ra làm trưởng ban. Ban này sẽ giúp giáo xứ trong 
thời gian bệnh dịch mà thôi, và sau thời gian hết bệnh ban sẽ giải nhiệm. 
      Sau phiên họp vào tối thứ sáu vừa qua của quý anh chị trong hai hội đồng và anh trưởng 
ban đã phác họa chương trinh và lên kế hoạch. 
      Xin qúy ông bà và anh chị em hợp tác với anh trưởng ban khi anh mời quý vị vào những 
công việc để giúp giáo xứ trong việc này. 
      Xin mỗi người chúng ta cộng tác và thi hành với quý anh trong những chỉ dẫn để gìn giữ cho 
nhau và bảo vệ cho  nhau. 
      Trong thời gian thử nghiệm chúng ta sẽ dâng lễ ngoài trời vào sáng Chúa Nhật lúc 8:00 giờ 
sáng cho mọi người.  Và  Thánh Lễ trực tuyến lúc 10:00 giờ sáng.  Từ đầu tháng 9 Chiều Thứ 
Bẩy chúng ta sẽ không còn Thánh Lễ nữa. 
      Khi tham dự Thánh Lễ chúng ta mang khẩu trang, giữ khoảng cách, và đem ghế cá nhân 
theo để ngồi (quý vị đem theo ghế để giúp giáo xứ không phải sát trùng sau khi dùng. Cám ơn 
quý vị). 
      Khi nào ban Đặc Trách sẵn sàng chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị và có sự hướng dẫn trước 
khi chúng ta thi hành.  Chúng ta cùng cầu nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ 
ban cho bệnh dịch được mau chấm dứt và mọi người được an lành. 
 
Thừa Tác Viên Ngoại Lệ. 
      Mời quý anh chị thừa Tác Viên Ngoại Lễ cũ và mới có mặt lúc 6:30 chiều để tập lễ nghi, và 
quý anh chị sẽ tuyên thệ trong Thánh Lễ lúc 7 giờ chiều thứ bẩy ngày 29 tháng 8 năm 2020. 
Cám ơn sự cộng tác của quý anh chị. 



ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện – Bài 2: Thiên Chúa là bạn, là đồng minh của chúng ta 

 
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng sợ hãi khi cầu nguyện, vì Thiên Chúa là bạn, là đồng minh đáng tin cậy của chúng 
ta. Dù chúng ta nhận thấy mình thiếu sót khiêm khuyết, Thiên Chúa luôn trung thành và sẵn sàng thương xót đón nhận chúng 
ta. Chúng ta hãy cầu nguyện bằng cách phó thác chúng ta trong vòng tay yêu thương và thương xót của Cha trên trời. 
 
 Hồng Thủy – Vatican News 
Trong bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến vào sáng thứ Tư 13/05/2020, Đức Thánh Cha giải thích về các đặc điểm thiết 
yếu của việc cầu nguyện. Cầu nguyện bao gồm toàn bộ sự khao khát của chúng ta về một Đấng “khác” vượt trên chúng ta. Cụ thể, 
lời cầu nguyện Kitô giáo nảy sinh từ nhận thức rằng Đấng “khác” mà chúng ta đang tìm kiếm đã được mặc khải nơi gương mặt dịu 
hiền của Chúa Giêsu, Đấng dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Chúa “Cha” và muốn chính Người đi vào trong tương quan với chúng ta. 
 
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha 
Anh chị em thân mến, chào anh chị em! 
Hôm nay chúng ta đi đến bước thứ hai trong loạt bài giáo lý về cầu nguyện mà chúng ta đã bắt đầu tuần trước. 
 
Nếu trái tim cầu nguyện thì toàn thể con người cầu nguyện 
Cầu nguyện thuộc về tất cả mọi người: mọi người thuộc mọi tôn giáo, và có lẽ cũng thuộc về những người không tuyên xưng niềm 
tin của họ. Cầu nguyện xuất phát từ nơi sâu kín của chính chúng ta, ở nơi nội tâm mà các tác giả thiêng liêng thường gọi là “trái tim” 
(x. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, 2562-2563). Do đó, cầu nguyện không phải là một cái gì đó nằm ở bên ngoài chúng ta, nó không 
phải là một điều thứ yếu và bị xếp bên lề, nhưng là mầu nhiệm thâm sâu nhất của chính chúng ta. Các cảm xúc cầu nguyện, nhưng 
không thể nói rằng cầu nguyện chỉ là cảm xúc. Lý trí cầu nguyện, nhưng cầu nguyện không chỉ là một hành động của lý trí. Cơ thể 
cầu nguyện, nhưng người ta có thể nói chuyện với Thiên Chúa ngay cả trong tình trạng thương tật nghiêm trọng nhất. Do đó, toàn 
thể con người cầu nguyện, nếu “trái tim” của người đó cầu nguyện. 
 
Cầu nguyện là khao khát tìm kiếm “Ngài” 
Cầu nguyện là một động lực, là một lời cầu khẩn vượt ra ngoài chính chúng ta: là một điều gì đó phát sinh từ sâu thẳm con người 
chúng ta và vươn lên, bởi vì nó cảm thấy nỗi nhớ của một cuộc gặp gỡ. Nỗi nhớ này còn hơn là một nhu cầu, nó là một con đường. 
Cầu nguyện là tiếng nói của một cái “tôi” mò mẫm, cố gắng, tìm kiếm một Đấng là “Ngài”. Cuộc gặp gỡ giữa “tôi” và “Ngài” không 
thể thực hiện bằng cách tính toán: nó là cuộc gặp gỡ của con người và nhiều lần nó là một cố gắng để tìm “Ngài” Đấng mà cái “tôi” 
của tôi đang tìm kiếm. 
 
Lời cầu nguyện của Kitô hữu phát xuất từ một mặc khải 
Còn lời cầu nguyện của Kitô hữu phát sinh từ một mặc khải: “Ngài” không bị che giấu trong mầu nhiệm, nhưng đã đi vào tương 
quan với chúng ta. Kitô giáo là tôn giáo không ngừng cử hành “sự tỏ mình” của Thiên Chúa, sự hiển linh của Người. Các ngày lễ đầu 
tiên của năm phụng vụ cử hành một Thiên Chúa không ẩn dấu, nhưng là người mang tình bạn của mình đến với con người. Thiên 
Chúa mặc khải vinh quang của Người trong sự nghèo khó ở Bêlem, trong sự chiêm ngắm của Ba Vua, trong phép rửa tại sông Giordan, 
trong phép lạ tại tiệc cưới ở Cana. Tin Mừng thánh Gioan kết thúc bằng một tuyên bố ngắn gọn về bài thánh ca vĩ đại của Lời Mở đầu: 
” Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người 
đã tỏ cho chúng ta biết” (1,18). Chính Chúa Giêsu mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta. 
 

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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


