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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 

 

Thông Tin Chúa Nhật 7 tháng 2 năm 2021 
 

Cầu Nguyện 
- Được tin cụ bà Maria Nguyễn Thị Trang được Chúa gọi về hôm 30 tháng 1 tại New Orleans hưởng 

thọ 79 tuổi.  Bà là thân mẫu của anh Hiệp.  Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho cụ 
được mau về hưởng tôn nhan Chúa, xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang nên nguồn an ủi những 
người thân yêu của cụ. 

  

Tết Nguyên Đán 
Năm nay tết Tân Sửu rơi vào thứ sáu  ngày 12 tháng 2 năm 2021 vì thế chương trình Thánh Lễ mừng tết 

của giáo xứ như sau: 
 

Thứ năm ngày 11 tháng 2  
- 8 giờ sáng Thánh Lễ như thường. 
- 8 giờ tối Lễ Vọng Tất Liên.  

  

Thứ sáu ngày 12 tháng 2  
- 8 giờ sáng Thánh Lễ như thường. 
- 8 giờ tối Thánh Lễ Tân Liên. 

 

Thứ bẩy ngày 13 tháng 2  
- 8 giờ sáng Thánh Lễ như thường. 
- 8 giờ tối Thánh Lễ Kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. (Thánh lễ này thay cho Thánh Lễ Chúa Nhật). 

 

Chúa Nhật ngày 14 tháng 2 Thánh Lễ Cầu cho công việc làm ăn. 
- 8:30 sáng. 
- 10: 45 sáng. 

 

        Trong thời gia dịch bệnh, thế vì quý vị bô lão thắp nhan trước Thánh Lễ trong dịp đầu xuân, năm nay, 
cha xứ sẽ thay mặt giáo xứ để làm việc này. Sẽ không có bao lì xì và quà tặng cho các em và chúng ta không có 
tiệc và văn nghệ mừng xuân như mọi năm. Mong mọi người thông cảm. 

 

Mùa Chay Thánh 2021 
- Chương Trình Thứ Tư Lễ Tro thứ Tư ngày 17 tháng 2. 

Thánh Lễ: 
- 8 giờ sáng. 
- 8 giờ tối. 

 

        Vì dịch bệnh nên trong 2 Thánh Lễ thay vì làm dấu trên trán, các thừa tác viên sẽ rắc nhẹ tron trên đầu, 
vì thế chúng ta sẽ quỳ tại chỗ và đầu hơi cúi. 

 

Trong mùa chay: 
- Luật kiêng thịt từ 14 tuổi trở lên cho đến chết, những ngày Thứ Tư Lễ Tro, các ngày thứ sáu trong 

suốt mùa chay, và ngày thứ Sáu Tuần Thánh. 
- Luật ăn chay từ 18 tuổi đến hết 59 tuổi, ngày thứ Tư Lễ Tro và ngày thứ Sáu Tuần Thánh.  Chỉ ăn một 

bữa no và hai bữa đói.  Bữa đói có thể là điểm tâm và bữa trưa hay bữa chiều, nhưng cả hai bữa đói 
cộng lại ít hơn bữa no.  Trong ngày này không ăn vặt.  Nếu ai vì sức khỏe hay làm công việc nặng 
nhọc mà  không thể ăn chay được, quý vị có thể làm một việc khác bù lại như kiêng hút thuốc, bố 
thí, làm việc bác ái… 

 



Lịch Giáo Xứ. 
- Giáo xứ tặng mỗi gia đình một cuấn lịch để mọi người theo dõi những ngày lễ và các mùa phụng vụ trong năm.  Gia đình nào chưa có 

xin liên lạc với văn phòng giáo xứ để nhận mỗi gia đình một cuấn. 

 
Trái tim của Người Cha Năm Đặc Biệt về Thánh Giuse của Đức Thánh Cha – Phần III 
 
2. Một người cha dịu dàng và yêu thương 
Thánh Giuse đã chứng kiến Chúa Giêsu lớn lên từng ngày “về khôn ngoan, vóc dạng và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và trước mặt 
người ta” (Lc 2,52). Như Thiên Chúa đã làm với Israel, Thánh Giuse cũng đã làm với Chúa Giêsu: “ngài dạy bước đi, cầm lấy tay; 
đối xử như một người cha nâng đứa trẻ lên tận má mình, cúi xuống và cho ăn” (x. Hs 11,3-4). 
Nơi Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã nhìn thấy tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa: “Như người cha yêu thương con cái mình, Chúa xót 
thương những ai kính sợ Người” (Tv 103, 13). 
Trong hội đường, khi cầu nguyện bằng Thánh vịnh, chắc chắn Thánh Giuse đã nghe đi nghe lại nhiều lần rằng Thiên Chúa của 
Israel là Thiên Chúa chạnh lòng thương,[11] là Đấng nhân hậu với tất cả mọi người, Đấng “nhân từ hơn tất cả những gì Ngài đã 
làm”. (Tv 145,9). 
Lịch sử cứu độ được hoàn thành “trong hy vọng dù không còn hy vọng” (Rm 4,18), qua những yếu đuối của chúng ta. Chúng ta 
thường nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ hoạt động qua những mặt tốt của chúng ta, nhưng hầu hết các kế hoạch của Ngài đều được thực 
hiện qua các yếu đuối của chúng ta và bất chấp sự yếu đuối ấy. Vì vậy, Thánh Phaolô mới nói: “Để cho tôi khỏi tự cao tự đại, thân 
xác tôi như bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến để hành hạ tôi, để cho tôi khỏi huênh hoang. Đã ba lần tôi 
xin Chúa cho thoát khỏi điều này, rằng nó sẽ rời bỏ tôi, nhưng Người bảo tôi: ‘Ơn Ta đủ cho con, vì quyền năng của Ta được biểu lộ 
trọn vẹn trong sự yếu đuối’” (2 Cr 12,7-9). 
Vì đây là một phần của toàn bộ kế hoạch cứu độ, chúng ta phải học cách nhìn vào những yếu đuối của mình với lòng thương xót 
dịu dàng.[12] 
Kẻ Ác khiến chúng ta thấy được và lên án sự yếu đuối của chúng ta, trong khi Thánh Thần đưa nó ra ánh sáng bằng tình yêu dịu 
dàng. Sự dịu dàng là cách tốt nhất để chạm vào sự yếu đuối bên trong chúng ta. Chỉ tay và phán xét người khác thường là dấu hiệu 
của việc không thể chấp nhận sự yếu đuối, sự mong manh của bản thân chúng ta. Chỉ có tình yêu dịu dàng mới cứu chúng ta thoát 
khỏi cạm bẫy của kẻ tố cáo (x. Kh 12,10). Đó là lý do tại sao việc gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt là trong bí tích 
Hòa giải, nơi chúng ta cảm nghiệm được sự thật và lòng dịu dàng của Ngài là điều rất quan trọng. Nghịch lý thay, Kẻ Ác cũng có thể 
nói sự thật với chúng ta, nhưng hắn làm vậy chỉ để lên án chúng ta. Chúng ta biết rằng sự thật của Thiên Chúa không lên án, 
nhưng đón nhận, ôm lấy chúng ta, nâng đỡ và tha thứ cho chúng ta. Sự thật ấy luôn được bày tỏ cho chúng ta như người cha nhân 
hậu trong dụ ngôn của Chúa Giêsu (x. Lc 15,11-32). Sự thật ấy đến gặp chúng ta, phục hồi phẩm giá của chúng ta, nâng chúng ta 
dậy và vui mừng vì chúng ta, vì như người cha đã nói: “Con trai ta đã chết và nay sống lại; nó đã mất và nay được tìm thấy” (câu 
24). 
Ý Chúa, lịch sử và kế hoạch của Ngài vẫn hoạt động, ngay cả qua nỗi sợ hãi của Thánh Giuse. Vì thế, Thánh Giuse dạy chúng ta rằng 
đức tin vào Thiên Chúa cũng là tin rằng Ngài có thể hành động cả khi chúng ta sợ hãi, mỏng manh và yếu đuối. Ngài cũng dạy 
chúng ta rằng giữa những thử thách của cuộc đời, chúng ta đừng bao giờ sợ để Chúa dẫn lối cho chúng ta. Đôi khi, chúng ta muốn 
kiểm soát mọi sự, nhưng Thiên Chúa luôn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn. 
 

Xin đón xem phần IV bài này trong tờ TTMV kế tiếp  
 

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Nhất:                           8:30AM 
      Lễ Nhì:                           10:45AM      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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


