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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 15 tháng 8 năm 2021 
 

Phần Hồn: 
1. Lời Chúa: Ước mơ của một số người nên có cha khách về chia sẻ Lời Chúa trong các thánh lễ để giáo 

dân có những của ăn mới lạ và có lợi hơn cho giáo dân.  Cám ơn Chúa đã gởi cha Văn Duy (Cha Duy 
thuộc Địa Phận Đà Nẵng đã học xong chương trình, và đang đợi ngày trở về Việt Nam) đang ở đây, chia 
sẻ Lời Chúa các Chúa Nhật trong tháng 8.  Rất hy vọng qua sự thay đổi này quý ông bà và anh chị em 
đón nhận được nhiều ơn ích cho cuộc sống tâm linh.  Cám ơn cha Duy đã nhận lời mời. 

2. Để sưởi ấm tâm hồn sau những ngày tháng bị dịch bệnh, giáo xứ mời cha Phạm Hưng từ bên Denver- 
CO, cha thuộc Dòng Tên về giúp tĩnh huấn cho quý ông bà và anh chị em.  Xin gởi đến quý ông bà và 
anh chị em chương trình.  

a) Thứ sáu 27/8:  Đề tài “Cùng Mẹ cám ơn Chúa, sau bệnh dịch phân I”. 
        Tối: 08:00PM–10:00PM   dành cho mọi người 

b) Thứ bẩy ngày 28/8:  
 Sáng: 09:00AM–12:00PM - 2 hai hội đồng, các người làm việc trong giáo khu, các ban ngành. 

“Giúp về cuộc sống của người làm đầu đối với Chúa, và với người cùng làm việc.” 
 Trưa: 02:00PM–06:00PM - các trưởng thiếu nhi thánh thể, các thầy cô. “Ơn gọi tông đồ.” 
 Tối: 08:00PM–10:00PM - chung giáo xứ. Đề tài “Cùng Mẹ cám ơn Chúa, sau bệnh dịch phần 

II”. 
Mời quý ông bà và anh chị em sắp xếp thời giờ đến để học hỏi thêm cho đời sống đạo. 
 

CHƯƠNG TRÌNH LỚP GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN. 
Thứ ba ngày 31 tháng 8 năm 2021. 

   
 

Mừng Trung Thu 
Năm nay giáo xứ có tổ chức mừng trung thu cho các em trong giáo xứ. Ngày và giờ sẽ được loan báo 

tới quý vị sau.  Mời quý thầy cô, quý phụ huynh và mọi người cùng cộng tác với các em và trợ tá trong Đoàn 
Thiếu Nhi Thánh Thể để tổ chức cho các em trong dịp này. 

 

Chương Trinh Anh Chị Em Tôi 
Để chia xẻ hoàn cảnh khó khăn của dân tộc bên nhà đang bị thiếu thốn về vất chất và tình thần, giáo xứ dự 
định sẽ làm bữa tiệc gây quỹ vào tháng 9 để giúp đỡ quý ông bà và anh chị em bên quê nhà.  Ngày giờ, cách 
thức tổ chức sẽ được loan báo đến quý ông bà và anh chị em sau.  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho quê 
hương và dân tộc Việt Nam trong lúc này, và cầu nguyện cho công việc bác ái này được kết quả như ý Chúa. 

07:30 sáng   -  điểm danh và  ăn sáng. 
08:00-11:00 sáng  - Sống Đạo - thầy sáu Hoàng. 
11:00-12:00 sáng  - Đời sống hôn nhân theo giáo hội - cha. 
12:00-12:30 trưa  - bữa trưa. 
12:30-02:00 trưa  - Đời sống hôn nhân theo giáo hội cha. 
02:00-04:00 trưa  - Kinh Tế Gia Đinh - anh Tuấn. 
04:00-07:00 chiều  - Kế Hoạch Hóa Gia Đình - Bác Sỹ Thái. 
07:00-08:00 chiều  - Kinh nghiệm đời sống gia đình, anh chị Dzũng Hương. 
08:00-08:30 tối   - Bữa tối có thể vừa ăn vừa thảo luận để rút kinh nghiệm. 

Quý anh chị nào muốn tham dự xin ghi danh  với cha sớm để tiện việc sắp xếp. 



Trái tim của Người Cha Năm Đặc Biệt về Thánh Giuse của Đức Thánh Cha – Phần VI & VII 
7. Một người cha trong bóng tối (tiếp) 

Làm cha có nghĩa là đưa con cái đến với cuộc sống và với thực tế. Không giữ chúng lại, không bảo bọc chúng quá đáng hay sở hữu chúng, mà là giúp cho chúng có khả năng tự quyết định, tận hưởng tự do và khám 

phá những khả năng mới. Có lẽ vì thế mà ngoài danh hiệu cha, truyền thống còn gọi Thánh Giuse là Đấng “cực thanh cực tịnh”. Tước hiệu đó không đơn thuần là một dấu chỉ của lòng yêu mến, mà còn là tóm 

lược một thái độ đối lập với tính chiếm hữu. Thanh khiết là sự tự do thoát khỏi thái độ chiếm hữu trong mọi lĩnh vực đời sống của mình. Chỉ khi nào tình yêu thanh khiết, đó mới là tình yêu thực sự. Một tình yêu 

chiếm hữu cuối cùng sẽ trở nên nguy hiểm: nó giam hãm, bóp nghẹt và gây đau khổ. Chính Thiên Chúa đã yêu nhân loại bằng một tình yêu thanh khiết; Ngài để chúng ta được tự do, thậm chí phạm tội và chống 

lại Ngài. Luận lý của tình yêu luôn là luận lý của tự do, và Thánh Giuse biết cách yêu thương với thái độ tự do phi thường. Ngài không bao giờ biến mình thành trung tâm của mọi sự. Ngài không nghĩ về mình, mà 

luôn nghĩ về cuộc đời của Mẹ Maria và Chúa Giêsu. 

Thánh Giuse tìm được hạnh phúc không chỉ ở sự hy sinh bản thân mà ở sự tự hiến. Nơi ngài, chúng ta không bao giờ thấy nỗi thất vọng mà chỉ thấy niềm tin tưởng. Sự thinh lặng kiên nhẫn của ngài dẫn tới những 

thể hiện cụ thể của lòng tin tưởng. Thế giới của chúng ta ngày nay cần những người cha. Nó không chấp nhận những bạo chúa, những kẻ hà hiếp người khác như một phương tiện để bù đắp cho nhu cầu của chính 

họ. Nó từ chối những người nhầm lẫn quyền hành với độc đoán, phục vụ với tùng phục, thảo luận với áp bức, bác ái với trợ giúp, sức mạnh với hủy diệt. Mọi ơn gọi đích thực đều được sinh ra từ việc tự hiến, là hoa 

trái của sự hy sinh chín chắn. Chức linh mục và đời sống thánh hiến cũng đòi hỏi phải có sự chín chắn như vậy. Dù ơn gọi của chúng ta là gì, kết hôn, độc thân hay sống trinh khiết, việc cho đi chính mình sẽ 

không thành toàn nếu nó chỉ dừng lại ở sự hy sinh; nếu thế, thay vì trở thành một dấu chỉ của vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu, việc cho đi chính mình sẽ có nguy cơ trở thành biểu hiện của bất hạnh, buồn bã và 

thất vọng. 

Khi người cha từ bỏ cám dỗ sống cuộc sống của con cái mình, những khung cảnh mới mẻ và bất ngờ sẽ mở ra. Mỗi đứa con đều mang trong mình một mầu nhiệm độc đáo chỉ có thể được tỏ lộ nhờ sự giúp đỡ của 

người cha biết tôn trọng quyền tự do của đứa con ấy. Một người cha sẽ nhận ra mình là một người cha và một nhà giáo dục nhất vào lúc mình trở thành “vô dụng”, khi thấy con mình trở nên độc lập và có thể bước 

đi trên con đường của cuộc đời mà không cần ai đi kèm. Khi người cha ấy trở nên giống như Thánh Giuse, luôn biết rằng con mình không phải là của riêng mình mà chỉ được giao phó cho mình chăm sóc mà thôi. 

Cuối cùng, đây là điều mà Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu khi Người nói: “Các con đừng gọi ai ở dưới đất là cha, vì các con chỉ có một người Cha ở trên trời” (Mt 23, 9). 

Mỗi khi thi hành thiên chức làm cha, chúng ta phải luôn nhớ rằng thiên chức ấy không liên quan gì đến sự chiếm hữu, mà là một “dấu chỉ” hướng đến một tình phụ tử lớn hơn. Một cách nào đó, tất cả chúng ta 

đều giống như Thánh Giuse: là cái bóng của Cha trên trời, Đấng “làm cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cũng như người lành, và làm mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương” (Mt 5,45). Và là cái 

bóng bước theo Con của ngài. 

*  *  * 

Thiên Chúa nói với Thánh Giuse: “Hãy trỗi dậy, đem Hài nhi và mẹ Người trốn đi” (Mt 2,13). 

Mục đích của Tông thư này là làm cho chúng ta thêm lòng yêu mến Thánh cả, khuyến khích cầu xin ngài chuyển cầu cho chúng ta và noi gương các nhân đức và lòng nhiệt thành của ngài. 

Thật vậy, sứ mệnh cụ thể của các thánh không chỉ là làm phép lạ và ban ơn, nhưng là chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa, như Ápraham[26] và Môsê[27], và như Chúa Giêsu, “Đấng trung gian duy 

nhất” (1 Tm 2,5), là “Đấng bảo trợ” cho chúng ta trước mặt Chúa Cha (1 Ga 2,1) và là Đấng “hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta” (Dt 7,25; x. Rm 8,34). 

Các thánh giúp tất cả các tín hữu “phấn đấu nên thánh và theo đuổi sự trọn lành của bậc sống mình”.[28] Cuộc sống của các ngài là bằng chứng cụ thể cho thấy có thể sống Phúc Âm. 

Chúa Giêsu đã nói: “Hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Cuộc đời của các thánh cũng là những tấm gương để noi theo. Thánh Phaolô nói rõ điều này: “Anh em hãy bắt chước 

tôi!” (1 Cr 4,16).[29] Bằng sự thinh lặng hùng hồn, Thánh Giuse cũng nói như vậy. 

Trước tấm gương của biết bao vị thánh nam và nữ, Thánh Augustinô đã tự hỏi: “Điều các ngài đã làm được, mi không làm được sao?” Và thế là ngài đã dứt khoát hoán cải và thốt lên: “Con đã yêu Chúa quá muộn 

màng, ôi Vẻ Đẹp vẫn cổ xưa mà luôn tươi mới!”[30] –         PHANXICÔ Bản dịch chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam 

 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 
 
 
 
  

Giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện với ngài: 

Kính chào Đấng Gìn giữ Đấng Cứu Thế, 

Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. 

Chúa đã trao Con Một của Chúa cho ngài; 

Mẹ Maria đã tin tưởng vào ngài; 

Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với ngài. 

Lạy Thánh Giuse diễm phúc, 

xin cũng hãy tỏ ra ngài là cha của chúng con 

và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. 

Xin ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và lòng can đảm, 

và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. 

 

Ban hành ở Rôma, tại Đền Thờ Latêranô, 

ngày 8 tháng 12, Đại lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm Nguyên tội, năm 

2020, năm thứ tám triều Giáo hoàng của tôi. 



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


