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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 01 tháng 11 năm 2020 
 

Đọc Kinh Vực Sâu Trong Tháng Cầu Hồn. 
Trong suốt tháng 11 sau mỗi Thánh Lễ chúng ta sẽ đọc Kinh Vực Sâu cầu cho các linh hồn, trong đó 

có linh hồn ân nhân và thân nhân của mỗi người chúng ta và của giáo xứ. 
 

Ngày mùng 2 tháng 11 Lễ Cầu cho các Linh Hồn vào ngày thứ hai. 
 

Thánh Lễ  
- 8:00 sáng. Sau Thánh Lễ này sẽ có thêm một Thánh Lễ âm thâm tiếp (vì mỗi linh mục trong 

ngày này được dâng ba Thánh Lễ). 
- 8:00 tối. 
 

Xin chúng ta sắp xếp đi tham dự Thánh Lễ để cầu nguyện cho linh hồn những người thân nhân và ân 
nhân, các linh hồn mồ côi và các linh hồn quý ông bà và anh chị em thuộc giáo xứ. 

 

Viếng Nghĩa Trang. 
Sau Thánh Lễ 8:00 sáng thứ bẩy ngày 7 tháng 11 sẽ viếng nghĩa trang để cầu cho các linh hồn. Mời 

quý ông bà và anh chị em tham dự. 
 

Mừng Bổn Mạng 
- Ngày mùng 3 Giáo Hội Kính Thánh Martin de Pores, quan thầy cha xứ. 
- Ngày mùng 4 Giáo Hội Kính Thánh Carôlô Bôrômê, quan thầy cha Phạm Đức Sinh.   
Xin thầy, quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho hai anh em chúng con trong ngày bổn mạng.  

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, ban cho chúng con được ơn khôn ngoan và can đảm để 
phục vụ Giáo Hội qua việc tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ các linh hồn. 
 

Cám Ơn 
 Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã đang giúp xây dựng giáo xứ qua thời giờ, tiền của, và khả năng 
cùng công sức: công việc lo trước, trong và sau các Thánh Lễ, Giờ Chầu, làm sạch nhà Chúa, làm sạch khuân 
viên của nhà thờ, sắp xếp và trật tự, thu gọn những bục dâng lễ và những công việc cho Thánh Lễ ngoài trời… 
Và qua những công đóng góp này nói lên sự đoàn kết, yêu thương, xây dựng và phát triển của giáo xứ. 
 Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn chúc lành cho quý vị và cho những người thân yêu.   
 
 

Nhân đại dịch Covid-19, Đức Phanxicô mở loạt bài giáo lý mới về chữa lành thế giới - 

Vũ Văn An – trích từ Vietcatholic. 
 

Theo Vatican News, tại buổi yết kiến chung ngày thứ tư vừa qua, Đức Phanxicô đã phát động loạt bài giáo lý 
mới về việc chữa lành thế giới. Ngài tái tục các buổi yết kiến trên sau kỳ nghi thường lệ trong tháng Bẩy và cho 
biết các nhân đức tin, cậy, mến của Kitô giáo giúp ta có khả năng chữa lành các tật bệnh thể lý, xã hội và tâm 
linh của thời ta, như các tật bệnh được đại dịch vạch trần. 
 
Trong một bài giáo lý được trực tuyến từ Thư viện Tông tòa vào sáng thứ Tư, Đức Thánh Cha 
Phanxicô bảo đảm với các Kitô hữu rằng bất chấp đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lây nhiễm và giết người, với 
nhiều người, đặc biệt người nghèo, đang kinh qua những thời kỳ bấp bênh vì các vấn đề kinh tế xã hội, Vương 
quốc chữa lành và cứu rỗi của Thiên Chúa vẫn hiện diện, như Chúa Giêsu vốn bảo đảm với chúng ta trong 
Tin mừng Luca. 
 
 



Nhân đại dịch Covid-19, Đức Phanxicô mở loạt bài giáo lý mới về chữa lành thế giới – Tiếp theo trang 1. 

 
Trong một bài giáo lý được trực tuyến từ 

Thư viện Tông tòa vào sáng thứ Tư, Đức Thánh 
Cha Phanxicô bảo đảm với các Kitô hữu rằng bất 
chấp đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lây nhiễm 
và giết người, với nhiều người, đặc biệt người 
nghèo, đang kinh qua những thời kỳ bấp bênh vì 
các vấn đề kinh tế xã hội, Vương quốc chữa lành 
và cứu rỗi của Thiên Chúa vẫn hiện diện, như 
Chúa Giêsu vốn bảo đảm với chúng ta trong Tin 
mừng Luca. 
 
Chữa lành nhờ đức tin, đức cậy và đức mến 
 
Ngài nói, Vương quốc của công lý và hòa bình 
này, được tỏ hiện qua các hoạt động bác ái, làm 
tăng và củng cố đức tin. Nhờ đức tin, đức cậy và 
đức mến, Chúa Thánh Thần không chỉ chữa 
lành chúng ta mà còn khiến chúng ta trở thành 
những người chữa lành. Các nhân đức này “mở 
cửa cho chúng ta thấy những chân trời mới, ngay cả khi chúng ta đang lênh đênh trên những vùng nước khó khăn của thời đại chúng ta”. 
 
Đức Giáo Hoàng nói, một tiếp xúc mới mẻ với “Tin Mừng đức tin, đức cậy và đức mến sẽ giúp chúng ta khả năng biến đổi các gốc rễ của tính 
yếu đuối thể xác và những thực hành phá hoại khiến chúng ta ngăn cách với nhau, đe dọa gia đình nhân loại và hành tinh của chúng ta”. 
 
Chữa lành thể lý, xã hội và tâm linh 
 
Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong vô số phép lạ của Người, Chúa Giêsu “chữa lành không những sự dữ thể xác mà còn chữa lành toàn bộ con 
người”. Nhờ khôi phục “con người trở lại với cộng đồng, Người giải phóng họ khỏi sự cô lập”. 
 
Đức Giáo Hoàng đặc biệt chú trọng đến việc chữa lành người bại liệt tại Caphácnaum, người đã được hạ xuống tới Chúa Giêsu từ một cái lỗ 
trên mái nhà. Xúc động bởi đức tin của họ, trước tiên Chúa Giêsu nói với người bại liệt, “Con ơi, tội lỗi của con đã được tha thứ”. Và sau đó, 
như một dấu hiệu hữu hình, Người nói thêm, “Hãy chỗi dậy, vác chiếu mà về nhà”. 
 
“Hành động của Chúa Giêsu là phản ứng trực tiếp đối với đức tin của những người đó, đối với đức cậy mà họ đặt nơi Người”, và đối với đức ái 
mà họ tỏ bầy cho nhau. 
 
Chúa Giêsu không những chỉ chữa lành người bại liệt mà còn tha thứ tội lỗi của anh ta và đổi mới cuộc sống của anh ta và bạn bè anh ta như 
thể họ được tái sinh. Đức Giáo Hoàng nói, “Đó là một sự chữa lành về thể lý và tinh thần, kết quả của việc tiếp xúc bản thân và xã hội”; ngài tự 
hỏi cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu và hành động chữa lành của Người đã giúp tình bạn và đức tin này phát triển ra sao trong ngôi nhà đó. 
 
Đức Thánh Cha nhắc nhở các Kitô hữu rằng trong tư cách môn đệ của Chúa Giêsu, thầy thuốc chữa linh hồn và thể xác, chúng ta cũng được 
kêu gọi tiếp tục “công việc chữa lành và cứu rỗi của Người” theo nghĩa thể lý, xã hội và tâm linh. 
 
 

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, 4 & Thứ 6, 7:      Thánh Lễ     8:00AM 
      Thứ 5 Hàng Tuần:         Giải Tội       7:00PM 
                                             Chầu TT      8:00PM 
  

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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


