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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 3 năm 2021 
 
Đổi giờ 
        Chúa nhật ngày 14 tháng 3 sẽ đổi  giờ, từ 12 giờ sáng sẽ chuyển sang là 1 giờ sáng. 
Mong quý vị nhớ đổi giờ để chúng ta không bị mất lễ. 
 
Chương Trinh Thánh Lễ: 

1. Chúa nhật ngày 28 tháng 3 Lễ Lá 
        Thánh Lễ  8:30 sáng và 10:45 sáng. 
        Vì bệnh dịch không rước lá nhưng quý vị sẽ nhận lá trước lễ và có nghi thức làm phép lá trong lễ. 
 

2. Thứ năm Tuần Thánh - ngày mùng 1 tháng 4 Lễ Rửa Chân 
Thánh Lễ:  8 giờ tối   

        Xong Lễ, chủ tế đặt Thánh Thể trên bàn thờ, bỏ hương và xông hương, sau đó kiệu Thánh Thể đến nhà 
nguyện (giáo dân đứng tại chỗ), đến nơi, chủ tế đặt Thánh Thể trên bàn thờ, bỏ hương và xông hương, hát 
Tantum Ergo (Đây Nhiệm Tích) sau đó cất Thánh Thể vô nhà tạm.  Không có chầu Thánh Thể như mọi năm. 
 
Thứ Sáu Tuần Thánh - ngày mùng 2 tháng 4. 
        Thánh Lễ:  3 giờ chiều.      

a) Phụng vụ Lời Chúa. 
b) Kính Thờ Thánh Giá. (không hôn Thánh Giá, chủ tế nâng Thánh Giá lên và mọi người bái 

thờ lậy Thánh Giá). 
c) Rước lễ, sau đó giải tán. 

        Không có viếng Đàng Thánh Giá chung, quý vị có thể viếng Đàng Thánh Gia tư nhưng giữ nghiêm trang 
và giữ khoảng cách theo luật. 
 
Thứ Bẩy Tuần Thánh - ngày mùng 3 tháng 4 Lễ Vọng Phục Sinh. 
        Thánh Lễ: 8 giờ tối. 

a) Làm phép lửa và thắp nến Phục Sinh. 
b) Phụng Vụ Lời Chúa. 
c) Năm nay không có rửa tội tân tòng. 
d) Làm phép nước thánh. 
e) Nhắc lại lời hứa khi lãnh nhật bí tích Thánh Tẩy. 
f) Phụng vụ Thánh Thể. 

 
Chúa Nhật ngày 4 tháng 4 Đại Lễ Phục Sinh. 
         Thánh Lễ:  8:30 sáng và 10:45 sáng. 
 
Chương Trình Hòa Giải 
        Trong thời gian bệnh dịch không có quý cha đến giúp hòa gải như mọi năm.  Thế vào đó mời quý vị đến 
lãnh nhận bí tích hòa giải: 
        Từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối các ngày thứ năm trong tuần.  Nếu số người đông, cha xứ có thể ngồi tòa sau khi 
đặt Mình Thánh chầu. (khoảng 8:10 giờ đến 8:20 tối). 
        Thứ 3,4,6,7  trong tuần, trước giờ Thánh Lễ sáng từ 7:30 đến 7:55 sáng. 
Quý vị nào cần xin gọi lấy hẹn với cha. 
 
 



 

 ĐTC Phanxicô: Sứ Điệp Mùa Chay 2021 – Phần cuối 

 
Vấn đề cảm nghiệm Mùa Chay bằng niềm hy vọng bao gồm cả việc gia tăng nơi nhận thức rằng, nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đang là thành 
phần nhân chứng của thời đại mới, một thời đại Thiên Chúa "đang làm cho tất cả mọi sự nên mới" (cf Rev 21:1-6). Nghĩa là lãnh nhận niềm 
hy vọng của Chúa Kitô, Đấng đã hiến mạng sống của mình trên thập tự giá và đã được Thiên Chúa làm cho phục sinh vào ngày thứ ba, và luôn 
"sẵn sàng để làm sáng tỏ cho bất cứ ai đặt vấn đề về niềm hy vọng ở trong chúng ta" (1Pet 3:15). 
 

3- Đức mến trong việc quan tâm và cảm thương với tất cả mọi người theo chân Chúa Kitô là thể hiện cao cả nhất của đức tin và đức cậy. 
Đức mến vui mừng khi thấy người khác tăng trưởng. Bởi thế mà đức mến đớn đau khi người khác bị sầu thương, cô độc, yếu bệnh, vô gia cư, 
bị khinh bỉ hay thiếu thốn. Đức mến là một bước nhẩy vọt của con tim; đức mến đưa chúng ta ra khỏi bản thân mình, và tạo nên những mối 
gắn bó chia sẻ và hiệp thông. 
 

"'Tình yêu xã hội' có thể làm gia tăng văn minh yêu thương là những gì chúng ta cảm thấy mình được kêu gọi thực hiện. Bằng sự thúc bách của 
mình hướng đến tính chất đại đồng, đức mến có khả năng xây dựng một thế giới mới. Không phải chỉ thuần cảm tính mà là một phương tiện 
tốt nhất để khám phá thấy những đường lối hiệu nghiệm trong việc phát triển hết mọi người"(Fratelli Tutti, 183). 
 

Đức mến là một tặng ân mang lại ý nghĩa cho đời sống của chúng ta. Đức mến giúp chúng ta thấy người khác đang thiếu thốn như phần tử của 
gia đình chúng ta, như là bạn bè, anh em hay chị em. Một số lượng nhỏ bé, nếu được tặng ban bằng lòng yêu thương, thì chẳng bao giờ cùng, 
nhưng lại trở nên nguồn sự sống và hạnh phúc. Trường hợp tiêu biểu cho số lượng nhỏ bé này ở nơi hũ bột và vò dầu của bà góa thành Zarephath, 
người đã cống hiến một cái bánh cho tiên tri Elia (cf. 1 Kings 17:7-16); số lượng bé nhỏ này cũng ở nơi trường hợp những ổ bánh được Chúa 
Giêsu chúc phúc, bẻ ra và trao cho các môn đệ để phân phát cho đám đông (cf. Mk 6:30-44). Trường hợp số lượng nhỏ bé này cũng ở nơi việc 
bố thí của chúng ta, dù bé hay to, khi trao tặng một cách vui vẻ và chân thành. 
 

Cảm nghiệm Mùa Chay bằng đức ái nghĩa là chăm sóc cho những ai khổ đau hay bị bỏ rơi và lo sợ bởi dịch bệnh Covid-19. Trong những ngày 
đầy bất ổn này về tương lai, chúng ta hãy nhớ lời Chúa nói với Người Đầy Tớ của Ngài rằng: "Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc ngươi" (Is 43:1). Bằng 
đức mến của mình, chớ gì chúng ta biết nói những lời lẽ trấn an và giúp cho người khác nhận biết rằng Thiên Chúa yêu thương họ như những 
người con trai con gái của Ngài. 
 

"Chỉ cần một ánh mắt được đức mến biến đổi cũng có thể làm cho phẩm giá của người khác được nhận biết, nhờ đó, thành phần nghèo khổ 
được công nhận cũng như được quí trọng về phẩm giá của họ, được trân trọng nơi căn tính và văn hóa của họ, có thế họ mới thực sự được hội 
nhập vào xã hội" (Fratelli Tutti, 187). 
 

Anh chị em thân mến, hết mọi lúc trong đời sống của chúng ta đều là một thời khắc để tin tưởng, để cậy trông và để mến thương. Tiếng gọi cảm 
nghiệm Mùa Chay như là một hành trình hoán cải, nguyện cầu và chia sẻ sản vật của chúng ta, giúp chúng ta - với tư cách là cộng đồng hay cá 
nhân - làm sống lại đức tin xuất phát từ Chúa Kitô sống động, đức cậy được tác động bởi hơi thở Thánh Linh và đức mến được tuôn trào từ trái 
tim nhân hậu của Chúa Cha.  
 

Xin Mẹ Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế, hằng trung thành ở dưới chân thập tự giá Chúa Kitô và ở trong lòng của Giáo Hội, nâng đỡ chúng ta bằng sự 
hiện diện yêu thương của Mẹ. Xin phúc lành của vị Chúa Phục sinh hỗ trợ tất cả chúng ta trong cuộc hành trình của chúng ta hướng tới ánh 
sáng của Lễ Phục Sinh. 
 
Roma, Đền Thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 11/11/2020, Lễ NHớ Thánh Matin Thành Tour. 
 

Phanxicô 
 

 http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html 
 

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch  
 
 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 
 
 
 
  

http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#183
http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#187
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


