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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 15 tháng 11 năm 2020 
 

Chúc Mừng Bổn Mạng Các Ban 
 

        Thứ bẩy ngày 21 tháng 11 Lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh bổn mạng Ban Giúp Lễ, Ban Trang Trí, 
Ban Lễ Nghi, Ban Cung Thánh.  Giáo xứ cám ơn các thành viên trong các ban mừng bổn mạng, quý vị đã và 
đang cộng tác xây dựng Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. 
        Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ ban cho quý anh chị và các em được luôn an mạnh 
và được nhiều ơn Chúa để hăng say phục vụ Chúa qua Giáo Hội và Giáo Xứ. 
 

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 Đức Tin.  Xin các Ngài cầu nguyện cho Giáo 
Hội Việt Nam được luôn phát triển; xin cho các tín 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. 
        Vì 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 đã làm trong những năm trước đây.  Mong quý vị thông cảm cho. 
 

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

 

3. Đứng và Quỳ 
        Khi đọc kinh đầu giờ trước lễ, sau lễ và chầu chúng ta quỳ cả. (từ trong mùa phục sinh khi đọc kinh Lậy 
Nữ Vương Thiên Đang hãy vui mừng. Alleluia thì đứng, sau đó quỳ). 
 Trước khi dâng Thánh Lễ chúng ta đứng khi ca đoàn hát để đón linh mục đoàn.    
        Trong Thánh Lễ chúng ta theo quy chế Mục vụ của  Thánh Lễ, khi nào quỳ, khi nào đứng, khi nào ngồi 
chúng ta làm theo để cho đều. 
        Khi đọc kinh Lậy Cha chỉ có chủ tế, linh mục đoàn và thầy sáu cùng đang phục vụ trong Thánh Lễ  mới 
dang tay ra mà thôi, còn các người khác chúng ta không dang tay. 
        Sau Thánh lễ chúng ta đứng hát bài kết lễ và sau đó chúng ta quỳ để đọc các kinh khác. 
Cám ơn sự công tác của quý vị. 
 



Bài giáo lý thứ hai của Đức Phanxicô về Chữa Lành Thế Giới: Nhìn nhận nhân phẩm nơi mọi người 
Vũ Văn An  -  13/Aug/2020 (Trích từ VietCatholic) 
 
Theo Vatican News, trong buổi yết kiến chung hôm 
qua, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng để đáp ứng đại 
dịch Covid-19, các Kitô hữu được mời gọi chống trả 
mọi vi phạm chống lại nhân phẩm, coi chúng như đi 
ngược lại Tin Mừng, và làm việc cho phúc lợi của toàn 
thể gia đình nhân loại và căn nhà chung của chúng ta.  
Hãng tin Zenit cung cấp bản tiếng Anh của bài giáo lý 
nói trên, với nội dung như sau:  
 
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng 
tốt lành! 
 
Đại dịch đã làm nổi bật mức độ dễ bị tổn thương và 
mối liên hệ qua lại giữa mọi người. Nếu chúng ta 
không chăm sóc lẫn nhau, bắt đầu với những người 
nhỏ bé nhất, với những người bị ảnh hưởng nhiều 
nhất, bao gồm cả sáng thế, thì chúng ta không thể 
chữa lành được thế giới. 
 
Đáng khen thay nỗ lực của rất nhiều người đã và đang làm chứng cho tình yêu nhân bản và Kitô giáo đối với người lân cận, hiến thân cho 
người bệnh ngay cả khi nguy hiểm đến sức khỏe của họ. Họ là những đấng anh hùng! Tuy nhiên, coronavirus không phải chỉ là căn bệnh cần 
chống trả, mà đúng hơn, là một đại dịch đã làm sáng tỏ nhiều tệ nạn xã hội rộng lớn hơn. Một trong số đó là quan điểm méo mó về con 
người, một quan điểm coi thường phẩm giá và tính tương quan của con người... Đôi khi chúng ta nhìn người khác như những đồ vật, để sử 
dụng rồi vứt đi. Trên thực tế, kiểu quan điểm này làm mù quáng và nuôi dưỡng nền văn hóa vứt bỏ đầy tính duy cá nhân và hiếu chiến, biến 
con người nhân bản thành một thứ hàng hóa tiêu dùng (xem Tông huấn Evangelii Gaudium, 53; Thông điệp Laudato Si’, 22). 
 
Thay vào đó, dưới ánh sáng đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa nhìn người đàn ông và người đàn bà cách khác. Người tạo ra chúng ta 
không như những đồ vật mà như những con người được yêu thương và có khả năng yêu thương; Người đã tạo ra chúng ta theo hình ảnh và 
giống như Người (xin xem St 1:27). Bằng cách này, Người đã ban cho chúng ta một phẩm giá độc nhất vô nhị, kêu gọi chúng ta sống hiệp 
thông với Người, hiệp thông với anh chị em của chúng ta, tôn trọng mọi tạo vật. Có thể nói, trong hiệp thông, trong hòa hợp. Sáng thế là sự hòa 
hợp mà chúng ta được kêu gọi để sống. Và trong sự hiệp thông này, trong sự hòa hợp vốn là hiệp thông này, Thiên Chúa ban cho chúng ta khả 
năng sinh sản và bảo vệ sự sống (x. St 1: 28-29), cày xới và gìn giữ đất đai (x. St 2:15; Laudato Si’, 67). Rõ ràng là người ta không thể sinh sản 
và bảo vệ sự sống nếu không có sự hòa hợp; nó sẽ bị phá hủy. 
 
Chúng ta có một điển hình về quan điểm cá nhân chủ nghĩa đó, về quan điểm không hòa hợp đó, trong các Tin Mừng, trong lời yêu  cầu ngỏ 
với Chúa Giêsu của người mẹ hai môn đệ Giacôbê và Gioan (x. Mt 20: 20-38). Bà muốn các con trai của mình ngồi ở bên phải và bên trái của 
vị vua mới. Nhưng Chúa Giêsu đề nghị một loại viễn kiến khác: đó là viễn kiến phục vụ và hiến mạng sống mình cho người khác, và Người xác 
nhận điều đó bằng cách lập tức khôi phục thị giác cho hai người mù và biến họ thành môn đệ của Người (xem Mt 20: 29-34). Tìm kiếm để 
leo lên trong cuộc sống, để vượt trội hơn người khác, sẽ phá hủy sự hòa hợp. Nó là luận lý học của sự thống trị, thống trị người khác. Sự hài 
hòa là một điều gì đó khác thế: nó là phục vụ. 

 

Xin đón xem phần 2 trong tờ TTMV kế tiếp. 

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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


