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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 ngày 8 tháng 11 năm 2020 
 
Cám Ơn 
        Chúng con cám ơn thầy sáu, quý ông bà và anh chị em đã dâng Thánh Lễ, cầu nguyện và chúc 
mừng (cách này hay cách khác) trong ngày Bổn Mạng của cha Phạm Đức Sinh (nguyên chánh xứ Giáo Xứ 
Đức Mẹ La Vang) và của con.  Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và của hai 
thánh quan thầy, ban muôn ơn lành xuống trên thầy sáu, quý ông bà và anh chị em. 
 
Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
        Thánh Lễ Tạ ơn, kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào thứ năm ngày 26 tháng 11: 

- 8:30 sáng 
- 10:45 sáng. 

        Chúng ta sắp xếp thời giờ đến cùng nhau tham dự Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban cho 
quê hương Việt Nam được những vị can đảm sống và dám chết cho Chúa Kitô.  Xin các Ngài cầu nguyện 
cho Giáo Hội Việt Nam được luôn phát triển; xin cho các tin hữu đang sống trong nước và ngoài nước 
được vững tin vào Thiên Chúa và Đức Mẹ, trung kiên với Đức Tin Công Giáo và phát triển trong công việc 
truyền giáo.  Cầu xin cho Quê Hương Việt Nam được mau thanh bình và xin cho những người làm đầu 
của quốc gia biết nghĩ và sống vì nước và vì dân, để mọi người Việt được ấm no, hạnh phúc và đất nước 
được thịnh vượng.  Và cám ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng ta được sống trong đất nước tự do 
này. 
 
        Thời gian dịch, trong Thánh Lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta không hôn kính xương 
thánh của các Ngài như giáo xứ vẫn làm trong những năm trước đây.  Mong quý vị thông cảm cho. 
 
Cầu Nguyện: 
        Trong tháng 11 mỗi người hãy năng tham dự Thánh Lễ, đọc Kinh Mân Côi, làm việc bác ái, hy sinh, 
và làm việc tông đồ để cầu cho các linh hồn nơi luyên ngục, cầu cho các tội nhân được mau trở về với 
Chúa, và cầu nguyện cho đất nước chúng ta đang sống được những vị lãnh đạo đi theo ý Chúa và lo làm 
ích lợi cho toàn dân.   
 
Xin Lưu Ý: 
        1.Để giữ cho nhau: 
 Trong thời gian dịch, chúng ta hết sức cẩn thận để gìn giữ cho mình và cho anh chị em khác: khi 
đi tham dự Thánh Lễ nếu thấy yếu hay bị bệnh chúng ta ở  nhà để tham dự Thánh Lễ trực tuyến.  Nếu 
khỏe mạnh chúng ta đến tham dự Thánh Lễ, xin giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay sạch…  xin 
chúng ta dùng một lối để đi vô và một lối để đi ra theo chỉ dẫn của ban điều hành.   
 
        2.Quý phụ huynh có con em mới xưng tội và rước lễ lần đầu 2020 

-  Nếu chưa lấy usb về hình ảnh của các em xin liên lạc với cha xứ để lấy. 
- Nếu giấy chứng nhận của các em chưa có dấu mộc của giáo xứ và chữ ký của cha xứ xin quý vị 

đưa lại văn phòng để đóng mộc và cha xứ ký.  
- Nếu quý vị có sổ gia đình xin đưa đến giáo xứ để được đóng mộc và cha xứ ký vô sổ. 

 

Cám ơn sự công tác của quý vị. 
 
 



Cây Nến Hợp Nhất Trong Thánh Lễ Hôn Nhân. 
 
        Thường trước đây cây nến hợp nhất, trước lễ hai người mẹ hay hai người đại diện của hai gia đình đi lên đốt hai cây nến nhỏ, 
và sau khi nghi thức hôn nhân xong, hai anh chị tân hôn sẽ dùng hai câu nến nhỏ để cùng nhau đốt cây nến lớn.  
        Theo hướng dẫn của Địa Phận Ralaigh, trong Thánh Lễ hôn nhân sẽ không còn nghi thức này nữa.  Nếu hai anh 
chị muốn có thể đốt nến này tại bữa tiệc mừng. 
 
“The Diocese of Raleigh does not permit the use of the Unity Candle during their ceremony.  As a suggestion the 
couple could light the candle at their reception.”  
         (Theo hướng dẫn của bà Anne Wolff, nhân viên thuộc văn phòng hôn nhân của địa phận Raleigh trong 
email được gởi ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020).   
        Mong chúng ta biết để cùng nhau thi hành.  Cám ơn sự cộng tạc của quý vị, 
 

 
Nhân đại dịch Covid-19, Đức Phanxicô mở loạt bài giáo lý mới về chữa lành thế giới – Phần II 
 
Giáo huấn xã hội của Giáo Hội 
 
Đức Giáo Hoàng nói rằng mặc dù Giáo hội thực hiện ơn thánh chữa lành của Chúa Kitô qua các Bí tích và cung cấp các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe ở các vùng xa xôi nhất của hành tinh, nhưng Giáo Hội không phải là một chuyên gia trong việc phòng ngừa 
hoặc chữa lành dịch bệnh và không cung cấp các đề xuất chính trị xã hội chuyên biệt. Như Thánh Phaolô VI đã chỉ ra, công việc 
này thuộc các nhà lãnh đạo chính trị và xã hội. 
 
Tuy nhiên, qua nhiều thế kỷ, và dưới ánh sáng của Phúc âm, Giáo hội đã khai triển các nguyên tắc xã hội căn bản có thể giúp 
chúng ta tiến lên trong việc chuẩn bị tương lai mà chúng ta cần đến. Đức Giáo Hoàng nói rằng, các nguyên tắc như nhân phẩm, ý 
niệm về ích chung, ưu tiên chọn người nghèo, đích điểm phổ quát của hàng hóa, tính liên đới, tính phụ đới, việc chăm sóc ngôi  
nhà chung của chúng ta diễn tả các nhân đức tin, cậy, mến theo những cách khác nhau. 
 
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, các nguyên tắc này sẽ giúp các nhà quản trị và những người cầm quyền phát triển xã hội và giúp hàn 
gắn các mối liên hệ bản thân và xã hội trong thời kỳ đại dịch này. 
 
Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu trong những tuần lễ sắp tới suy nghĩ với ngài về những nguyên tắc này và những vấn đề cấp 
bách mà đại dịch đã vạch trần, nhất là các tệ nạn xã hội. Dưới ánh sáng Tin Mừng, đây sẽ là một trong các nhân đức đối thần và các 
nguyên tắc của giáo huấn xã hội của Giáo Hội. Đức Giáo Hoàng hy vọng rằng chúng có thể làm sáng tỏ các vấn đề xã hội cấp bách 
ngày nay và góp phần xây dựng một tương lai hy vọng cho các thế hệ tương lai. 
 
Trong buổi yết kiến, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của ngài với các nạn nhân và gia đình của họ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ 
kinh hoàng ở thủ đô Beirut của Libăng hôm thứ Ba. 
 

Được trích từ http://www.vietcatholic.net/News/Html/257796.htm 
 

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 
 
 
 
  

http://www.vietcatholic.net/News/Html/257796.htm


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


