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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 Trí 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: Lý Tiến Đạt 
        Tel (919) 389-8550 
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 

 

Chúa Nhật 4 tháng 10 năm 2020 
 
Mừng Quan Thầy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
        Giáo xứ chúc mừng quan thầy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Mẹ La Vang của giáo xứ.  Nguyện xin 
Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, ban muôn ơn lành xuống trên hồn xác của quý trưởng, quý 
trợ tạ, quý phụ huynh, tất cả các em trong đoàn và các quý vị đã giúp đoàn cách này hay cách khác.  Chúng ta 
cầu nguyện cho bệnh dịch được mau chấm dứt để mọi người, đặc biệt các em, đến nhà thờ để cùng nhau 
sinh hoạt trong đời sống đạo.  Trong thời gian này, mong quý phụ huynh giúp các em tiếp tục dự chương 
trình sinh hoạt của đoàn trên mạng. 
        Thánh Lễ mừng quan thầy đoàn vào lúc 10:45 sáng Chúa Nhật mùng 4 tháng 10 tại giáo xứ.  Vì hoàn 
cảnh dịch nên năm nay các em không mừng tiệc.  Hy vọng mọi sự tốt đẹp đoàn sẽ mừng bổn mạng vào năm 
2021 lớn hơn. 
 
Rửa Tội Trẻ Em 
        Chúa Nhật ngày 11 tháng 10 sẽ rửa tội cho các em sau Thánh lễ 10:45 sáng.  Xin quý vị có con em cần 
rửa tội lấy đơn, diền vào và đưa lại cho văn phòng giáo xứ để tiện việc giấy tờ trước khi rửa tội.  Xin viết rõ tên 
và những dự kiện của em bé để tiện việc làm giấy chứng nhận và vào sổ sách của giáo xứ.  Cũng xin nhắc lại: 
nếu quý vị chọn người cầm đầu cho em bé phải là người trên 18 tuổi, công giáo và đời sống đạo gương mẫu, 
xin không nên đổi người đỡ đầu trước khi rửa tội kẻo giấy tờ phài làm đi làm lại bất tiện, nếu quý vị chọn 
người đỡ đầu ngoài giáo xứ (Đức Mẹ La Vang – Raleigh) chúng ta phải có giấy chứng nhận của cha xứ mà 
người đỡ đầu trược thuộc, (chứng nhận về cuộc sống thực hành đức tin của người đỡ đầu) và gởi về văn 
phòng giáo xứ, giấy chứng nhận này phài có trước khi em bé được rửa tội. 
        Trước khi nghi thức rửa tội cho các em, cha mẹ của em và cha mẹ đỡ đầu của em bé phải tham dự giờ 
giáo lý tại giáo xứ.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 
 
Tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ 
        Tháng 10 về, Giáo Hội dùng để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi.  Mỗi năm giáo xứ có thói quen mỗi người sẽ 
rút một chục Kinh Mân Côi đọc kinh Đức Mẹ, cầu cho Giáo Hội, quê hương, giáo xứ và cho mọi người.  Năm 
nay vì bệnh dịch chúng ta không rút Chục Kinh Mân Côi như mọi năm nhưng chúng tá hãy tự chọn một chục 
kinh nào chúng ta thích hay chúng ta có thể dùng lại chục kinh Mân Côi chúng ta rút được của  năm trước.  
Hy vọng mọi người đều chọn một chục kinh để cầu nguyện đặc biệt trong giai đoạn này.  Cám ơn quý vị cùng 
cộng tác. 
 
Cha Xứ Cấm Phòng Năm. 
        Cám ơn Thầy Sáu Hoàng, quý ông bà và anh chị em đã cầu nguyện cho tôi trong tuần phòng vừa qua, 
(riêng Thầy Sáu đã giúp quý vị nghe Lời Chúa và cho Rước Lễ trong những ngày tôi đi vắng thay tôi).  Nguyện 
xin Thiên Chúa và Đức Mẹ chúc lành, ban sự bằng an và hạnh phúc trên Thầy Sáu và quý vị. 
 
Bỏ Phiếu 
        Đất nước chúng ta sống đang sửa soạn cho mùa bầu cử, là công dân của đất nước, nếu chúng ta chưa 
ghi danh để đi bầu chúng ta hãy ghi danh sớm, nếu chúng ta đã ghi danh chúng ta rất nên đi bầu để thể hiện 
quyền công dân của chúng ta, nhất là tiếng nói của người Mỹ gốc Việt với nơi chúng ta đang sống.  Chúng ta 
hãy cầu nguyện cho việc bầu cử kỳ này được thể hiện theo thánh ý Chúa và xin Thiên Chúa ban cho người 
lãnh đạo quốc gia được khôn ngoan, đi đúng đường lối Chúa dậy qua Hội Thánh, như bảo vệ sự sống của con 
người, đi đúng với luật tự nhiên, biết quan tâm đến sự an ninh, trật tự, lợi ích và hạnh phúc của nhân loại. 
 
 
 



ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện – Bài 5: Vật lộn với Thiên Chúa là một ẩn dụ của việc cầu nguyện 
 

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung được truyền chiếu trực tiếp tại Thư viện Dinh Tông Tòa vào sáng thứ Tư 10/06/2020, khi suy tư về cầu nguyện, Đức 
Thánh Cha đã giải thích về cách cầu nguyện của tổ phụ Gia-cóp khi ông “vật lộn” với Thiên Chúa cả đêm và sau đó đã thay đổi: từ con người tinh ranh, tự 
tin, không biết đến ân sủng và lòng thương xót, ông đã khám phá ra sự mỏng dòn yếu đuối của mình và khám phá mình được bao bọc bởi lòng thương xót 
của Chúa. 

 

Hồng Thủy – Vatican News 
Cầu nguyện không luôn dễ dàng, thường đòi chúng ta chiến đấu với Chúa và nhận ra sự yếu đuối và mỏng dòn của mình trước Chúa và ý muốn của Người. Nhưng 
chính trong cuộc chiến này và trong thương tích của chúng ta mà chúng ta cảm thấy sức mạnh chữa lành của ân sủng và tăng trưởng trong đức tin. Đức Thánh Cha 
mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin ơn luôn mở lòng mình ra với cuộc gặp gỡ với Chúa, với sự hoán cải của tâm hồn và với nhiều phúc lành mà Chúa muốn ban cho 
chúng ta. 

 

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha 
Gia-cóp: người biết sử dụng sự tinh ranh để thành công 
Sách Sáng thế, thông qua những sự kiện trong cuộc đời của những người sống vào các thời đại xa xôi, kể cho chúng ta những câu chuyện mà trong đó chúng ta có 
thể thấy phản chiếu cuộc sống của chúng ta. Trong loạt truyện về các tổ phụ, chúng ta cũng thấy chuyện một người đã biến sự tinh ranh thành năng khiếu nổi nhất 
của mình: đó là ông Gia-cóp. Câu chuyện Kinh Thánh cho chúng ta biết về mối quan hệ khó khăn giữa Gia-cóp với anh trai Esau. Ngay từ khi còn nhỏ, giữa họ đã 
có sự cạnh tranh và sự cạnh tranh này sẽ không bao giờ được khắc phục. Gia-cóp là em của người anh song sinh nhưng bằng sự lừa dối, ông đã cướp đi phước lành 
và món quà của cha mình là Isaac dành cho người con trưởng (x. St 25,19-34). Đó chỉ là lần đầu tiên trong một loạt nhiều thủ đoạn mà người thủ đoạn này có khả 
năng làm. Ngay cả tên gọi “Gia-cóp” có nghĩa là tính cách của người biết hành động không thẳng thắn, nghĩa là gian xảo khi hành động. 

 

Thành công nhờ sự tinh ranh khéo léo 
Buộc phải chạy trốn anh trai của mình, trong cuộc đời, ông dường như thành công trong mọi nỗ lực. Ông có kỹ năng kinh doanh: ông trở nên rất giàu có, trở thành 
chủ sở hữu của một đàn gia súc thật lớn. Với sự kiên trì và kiên nhẫn, ông có thể kết hôn với cô con gái xinh đẹp nhất của Laban, người ông thực sự yêu. Gia-cóp – 
chúng ta sẽ nói với ngôn ngữ hiện đại – là một người “tự mình xoay sở”, anh ta có thể chinh phục mọi thứ anh ta muốn bằng tài khéo và sự tinh ranh. Nhưng ông 
thiếu mối quan hệ sống động với nguồn cội của mình. 

 

Cuộc vật lộn với Thiên Chúa 
Một ngày nọ, ông nghe thấy tiếng gọi của quê nhà, của quê hương xa xưa của mình, nơi người anh Esau có lẽ vẫn sống, người anh trai mà ông luôn có mối quan hệ 
rất tồi tệ. Gia-cóp lên đường và trải qua một hành trình dài với một đoàn người và thú vật đông đảo, cho đến khi ông đến điểm dừng chân cuối cùng, tại suối Jabbok. 
Ở đây, sách Sáng Thế cung cấp cho chúng ta một trang đáng nhớ (x. 32,23-33). Sách nói rằng vị tổ phụ, sau khi đã đưa tất cả người dân và gia súc của mình băng 
qua suối, một mình ở lại trên bờ đất dân ngoại. Và ông nghĩ: điều gì chờ đợi ông vào ngày hôm sau? Anh trai Esau đã bị ông cướp quyền trưởng nam sẽ có thái độ 
nào? Tâm trí của Gia-cóp là một cơn lốc của những suy nghĩ … Và, khi trời tối, đột nhiên một người lạ tóm lấy ông và bắt đầu chiến đấu với ông. Sách Giáo lý giải 
thích: “Truyền thống tu đức của Giáo hội đã thấy trong câu chuyện này biểu tượng của việc cầu nguyện như một cuộc chiến của đức tin và chiến thắng của sự kiên 
trì” (GLHTCG, 2573). 
 

Sau cuộc vật lộn, ông Gia-cóp được biến đổi 
Vật lộn với Chúa là một ẩn dụ của việc cầu nguyện. Những lần khác, Gia-cóp đã cho thấy mình có khả năng đối thoại với Chúa, cảm thấy Chúa hiện diện thân thiện và gần 
gũi. Nhưng vào đêm đó, qua một cuộc chiến đấu kéo dài và thấy mình gần như không chịu nổi, vị tổ phụ đã thay đổi. Đổi tên, đổi cách sống và đổi nhân cách. Ông được 
biến đổi. Lần đó ông không còn làm chủ được tình hình – sự tinh ranh của ông không hữu dụng, ông không còn là chiến lược gia và người biết tính toán nữa, Chúa đưa 
ông trở lại với sự thật về con người phàm nhân, run rẩy và sợ hãi. Lần đầu tiên, Gia-cóp không có gì khác để trình bày với Thiên Chúa hơn là sự yếu đuối và bất lực của mình. 
Và chính ông Gia-cóp này đã nhận được phước lành từ Thiên Chúa, và với chúc lành này ông khập khiễng đi vào miền đất hứa: dễ bị tổn thương và bị tổn thương, nhưng với 
một trái tim mới. Có lần kia tôi nghe nói về một ông lão – một người tốt, một Kitô hữu tốt, nhưng là người tội lỗi! – rất tin tưởng vào Thiên Chúa. Và ông nói: “Thiên Chúa 
sẽ giúp tôi; Chúa không để tôi đơn độc. Tôi sẽ vào Thiên đàng, khập khiễng, nhưng tôi sẽ vào.”  Trước đây, ông tự tin, dựa vào sự khôn lanh sắc sảo của mình; ân sủng không 
thấm nhập được vào con người ông; ông không cảm nhận lòng thương xót; không biết thế nào là lòng thương xót. Ông nghĩ: “Tôi ở đây. Tôi ra lệnh” không cần lòng thương 
xót. Nhưng Thiên Chúa đã cứu những gì đã mất. Người giúp ông hiểu rằng ông còn giới hạn, ông là người tội lỗi cần lòng thương xót và Người cứu độ ông. 

 THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Nhất:                           8:30AM – Ngoài trời 
      Lễ Nhì:                           10:45AM – Trong nhà thờ 
                                                                    Và trực tuyến 
Phụng Vụ Trong Tuần: 
      Thứ 3 - 7:                      Thánh Lễ    8:00AM 
 

Bí tích hòa Giải  - Xin liên lạc với Cha Xứ để hẹn giờ. 
  

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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


