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        Tel (919) 602-5559  
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Phó HĐTC: Nguyễn Hương Kelly 
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Thư Ký: Hoàng Thục Vi 
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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 
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Ca Chúa Hài Đồng: Mary Nguyễn Trinh 
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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 6 tháng 9 năm 2020 
 
Chúc Mừng 

    Lễ kính Sinh Nhật Đức Mẹ, quan thầy Ca Đoàn Avemari.  Trong dịp này, giáo xứ cám ơn quý anh chị 
và gia đình đã đóng góp thời giờ, khả năng, sức khỏe để phục vụ giáo xứ trong các Thánh Lễ của giáo xứ. 
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu nguyện của Đức Mẹ, ban cho quý anh chị và gia đình được mọi sự bằng 
an,  được muôn ơn lành hồn xác để dùng lời ca tiếng hát phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội  
 
Thông Báo 
     Trong thời gian thử nghiệm, Giáo xứ sẽ có hai Thánh Lễ vào Chúa Nhật từ Chúa Nhật ngày 13 tháng 9 trở đi.  
Nếu quý vị nào cảm thấy mình không được khỏe, bị ho hay bị sốt, xin quý vị ở nhà và tham dự Thánh 
Lễ Trực tuyến để bảo vệ cho mình và cho người khác. 

 
8:30 sáng Thánh Lễ ngoài trời, xin quý vị đeo khẩu trang và đem theo nghế để ngồi.  Nếu tiên báo thời 

tiết sáng cn có thể mưa từ 70/100 trở lên thì Thánh Lễ không có và quý vị sẽ được thông báo trên các mạng 
của giáo xứ lúc 8 giờ tối hôm trước. 
 

10:45 sáng Thánh Lễ trực tuyến trong nhà thờ, chỗ ngồi chỉ được 60 người trở lại, nếu quý vị đến muộn 
mà hết chỗ, quý vị có thể tham dự Thánh Lễ qua cửa sổ sau ca đoàn hay chúng ta về nhà để tham dự Thánh 
Lễ trực tuyến.  Xin không tham dự Thánh Lễ bằng cách ngồi trong xe. Mong quý vị thông cảm cho. 

    Nếu quý vị đi tham dự Thánh Lễ 10:45 sáng xin quý vị đi sớm, vô nhà thờ từ phía hành lang của các lớp 
học, đo nhiệt độ... và khi ra về bằng lối cửa chính của nhà thờ. 

    Việc rước lễ, quý vị đứng tại chỗ và thừa tác viên Thánh Thể sẽ đưa Mình Thánh đến chỗ của quý vị.  Ai có 
đủ điều kiện và muốn rước lễ xin đưa tay ra phía trước để các thừa tác viên biết để phục vụ quý vị.  Và nếu 
không có gì ngăn trở, vì bệnh tật, xin quý vị rước lễ bằng tay để giúp cho thừa tác viên Thánh Thể và giúp cho 
những anh chị em rước lễ sau chúng ta được an toàn.   

    Để gìn giữ cho mình và cho những người khác, chúng ta luôn thi hành những chỉ thị của chính quyền và 
sự chỉ dẫn của địa phận là đeo khẩu trang và cách nhau 6 feet, rửa tay bằng chất khử trùng... 

 
1. Chương Trình Giáo Lý và Thiếu Nhi Thánh Thể 2020-2021  

    Trên online đã có đơn để quý vị ghi danh cho các em cho trương trình Giáo Lý và Thiếu Nhi Thánh 
Thể.  Riêng chương trình Việt Ngữ, vì bệnh dịch, nên niên học 2020-2021 chúng ta tạm nghỉ. 
      Thiếu Nhi Thánh Thể ghi danh không đóng tiền vì các em không đến nhà thờ trong thời gian này. 
Chương trình Giáo Lý chúng ta sẽ đóng tiền mua sách cho các em. 
 
Chương trình bắt đầu từ Chúa Nhật 13 tháng 9 năm 2020  
    Từ 12:30 đến 1:20 trưa sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. 
    Từ 01:30 đến 2:20 trưa các lớp giáo lý. 
Xin quý phụ huynh nhắc nhở và giúp các em tham gia đúng giờ.  Cám ơn sư cộng tác của quý vị. 
 
Cầu Nguyện 
      Được tin từ Địa Phận Raleigh, Cha Philip M. Tighe giám đốc ơn gọi của địa phận đã được Chúa gọi 
về thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Chúng ta cầu nguyện với Chúa xin cho cha được mau về trời 
sớm để cha cầu xin cho ơn gọi của địa phận được phát triển và xin Chúa nên nguồn an ủi cho mọi 
thành viên trong gia đình của cha.   
 



ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện – Bài 3: Cầu nguyện giúp chúng ta hy vọng, dù giữa khó khăn thử thách – Phần I 
  

Trong buổi tiếp kiến chung được truyền chiếu trực 
tiếp từ Thư viện Dinh Tông tòa vào sáng thứ Tư 
20/05/2020, ĐứcThánh Cha Phanxicô nhấn mạnh 
rằng mầu nhiệm Sáng tạo gợi lên trong chúng ta 
ước muốn cầu nguyện, ca ngợi và tạ ơn Chúa. 
Những người cầu nguyện “tin rằng tình yêu mạnh 
hơn sự chết”. Giữa những khó khăn và thử thách 
của cuộc sống, cầu nguyện duy trì sự nhìn nhận 
và lòng biết ơn của chúng ta, vì nó mang lại sức 
sống cho niềm hy vọng của chúng ta. 

Hồng Thủy – Vatican News 
Trình thuật Kinh Thánh về Sáng tạo như là một 
thánh thi tuyệt vời tạ ơn sự tốt lành và vẻ đẹp của sự sáng tạo. Công trình sáng tạo vĩ đại gợi lên một cảm giác kỳ diệu trong trái tim con người 
và mong muốn cầu nguyện. Công trình sáng tạo vĩ đại là nguồn cảm hứng, hướng chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm của chính mình, dù chúng 
ta có thể trải nghiệm sức nặng về sự vô nghĩa của chúng mình. Cầu nguyện bảo đảm với chúng ta rằng mọi thứ không chỉ tồn tại cách tình cờ 
và mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa là nguồn gốc của sự cao quý của chúng ta. Con người, nam và nữ, về bản chất, có thể gần như 
không là gì; nhưng theo ơn gọi, họ là con của một vị Vua vĩ đại! Giữa những khó khăn và thử thách của cuộc sống, cầu nguyện duy trì sự đánh 
giá cao và lòng biết ơn của chúng ta, vì nó mang lại sức sống cho niềm hy vọng của chúng ta. Hy vọng của những người cầu nguyện có thể giúp 
người khác nhận ra rằng cuộc sống là một món quà từ Thiên Chúa; hy vọng đó mạnh hơn tuyệt vọng; tình yêu đó mạnh hơn cái chết. Đức 
Thánh Cha mời gọi mọi người dâng lời khen ngợi và cảm Chúa Cha trên trời của chúng ta vì niềm vui đơn giản là được sống. 

Giáo lý của Đức Thánh Cha 
Bắt đầu bài giáo lý Đức Thánh Cha nhận định rằng: Sự sống, sự kiện đơn giản là chúng ta tồn tại, đưa tâm hồn con người đến với việc cầu 
nguyện. 

Trình thuật Sáng tạo: bài thánh thi tạ ơn tuyệt vời 
Đức Thánh Cha giải thích: Trang đầu tiên của sách Kinh Thánh giống với một bài thánh thi tạ ơn tuyệt vời. Trình thuật Sáng tạo được nhấn 
mạnh bởi các điệp khúc không ngừng lập đi lập lại sự tốt lành và vẻ đẹp của mọi sinh vật hiện hữu. Thiên Chúa dùng lời của Người ban sự sống 
cho chúng và mọi sự hiện hữu. Người dùng lời của mình tách ánh sáng ra khỏi bóng tối, luân chuyển giữa ngày và đêm, xen kẽ các mùa với 
nhau, tạo nên một bảng màu với sự đa dạng của các loài động thực vật. Trong khu rừng phong phú đầy các sinh vật này, nơi sự hỗn loạn nhanh 
chóng bị đánh bại, con người xuất hiện cuối cùng. Và sự xuất hiện này tạo nên một sự phấn khích vô cùng, gia tăng sự hài lòng và vui mừng: 
“Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (St 1,31) 

Công trình Sáng tạo thúc đẩy con người cầu nguyện 
Vẻ đẹp và mầu nhiệm Sáng tạo làm nảy sinh trong trái tim con người động lực đầu tiên khơi dậy việc cầu nguyện (x. Giáo lý Hội Thánh Công 
giáo, 2566). Thánh vịnh 8 nói: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, 
phàm nhân là gì, mà  Chúa phải bận tâm?” (cc.4-5). Người cầu nguyện chiêm ngắm mầu nhiệm hiện hữu ở xung quanh mình, nhìn thấy bầu 
trời đầy sao phía trên mình – và điều mà vật lý thiên văn cho chúng ta thấy ngày nay trong tất cả sự mênh mông của nó – và tự hỏi thiết kế tình 
yêu nào tạo nên một công trình vĩ đại như vậy! … Và, trong sự bao la vô biên này, con người là gì? “Hầu như chỉ là phù du”, một Thánh vịnh 
khác nói (x. 89,48): một sinh vật được sinh ra, một sinh vật sẽ chết, một sinh vật vô cùng mong manh. Tuy nhiên, trong toàn vũ trụ, con người 
là sinh vật duy nhất nhận thức được vẻ đẹp vô cùng như vậy. 

 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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


