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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 5 tháng 9 năm 2021 
 
Cám Ơn 

1.Giáo xứ cám ơn Cha Phạm Hưng, thuộc Dòng Tên, bên Denver – CO - về giúp giảng  huấn cho giáo xứ. 
Quý ông bà và anh chị em đã hy sinh thời giờ đến tham dự; cám ơn quý anh đã sửa soạn và giúp cho những giờ 
giảng huấn được đầy đủ và sốt sắng về âm thanh, chỗ ngồi, máy lạnh và những công việc khác.  Giáo xứ cũng cám 
ơn tiệm ăn Bowl of Pho đã giúp cho bữa ăn trưa thứ bẩy, ngày 28 tháng 8 vừa qua.  Hy vọng quý ông bà và anh chị 
em tham dự đón nhận được luồng sinh khí mới cho đời sống đức tin của chúng ta. 

2. Cám ơn Thầy sáu Hoàng, anh Tuấn (Lan), bác sỹ Thái, anh chị Dzũng Hương đã giúp cho chương trình 
lớp dự bị hôn nhân vào thứ ba ngày 31 tháng 8 vừa qua, cám ơn quý anh chị em giúp về ẩm thực cho học viên.  
Lớp giáo lý gồn 23 học viên; có lễ đây là lớp nhiều học viên nhất từ trước đến giờ.  Các anh chị đến từ Raleigh, 
Cary, Wilmington, Jacksonville, Durham, Apex, Mebane, Burlington.  Chương trình học một ngày tiện cho quý anh 
chị ở xa nhưng hơi dài và làm cho quý anh chị mệt.  Rút kinh nghiệm có lẽ các lớp tới sẽ mở nhiều ngày hơn. 

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban muôn ơn lành xuống trên thầy sáu và quý anh chị em đã giúp đỡ 
và đã tham dự lớp học này. 
 
Giáo Xứ Chúc Mừng Bổn Mạng: 

1. Ca đoàn Ave Maria, bổn mạng ngày mùng 8 tháng 9. 
2. Ban Tài Chánh, Kiến Thiết, Điện Âm Thanh, bổn mạng ngày 15 tháng 9. 

Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành xuống trên quý anh chị và những người 
thân yêu.  Giáo xứ cám ơn quý anh chị đã hy sinh thời gian, công sức, tài năng để phục vụ giáo 
xứ trong tinh thần đoàn kết và yêu thương.  Chúc quý anh chị luôn hăng say và thăng tiến trong 
công việc phục vụ vì Chúa và vì Giáo Hội. 

 

Quý cha trong địa phận cấm phòng năm 2021. 
Năm nay quý cha cấm phòng năm từ thứ hai ngày 13 đến chiều thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021 tại 

Wrightsville Beach, cha xứ sẽ dự kỳ cấm phòng này nên từ thứ ba đến hết thứ bẩy không có thánh lễ sáng. 
              Xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho quý cha dự tuần phòng được mọi sự bằng an và được nhiều 
ơn lành của Thiên Chúa để về phục vụ cộng đoàn dân Chúa. 

 
Tết Trung Thu 
 Chúa nhật 19 tháng 9 năm 2021 Đoàn Thiếu Nhi Thể và nhà trường Các Thánh Tử Đạo sẽ tổ chức Tết 
Trung Thu cho các em.  Chương trình sẽ được thông báo đến quý vị và các em sau.  Chúng ta cầu nguyện cho mọi 
sự được bằng an, các em và mọi người được đón tết thiếu nhi trong vui tươi. 
 
Chương Trình Anh Chị Em Tôi 

Cám ơn quý vị đã rộng tay giúp đỡ chương trình “Anh Chị Em Tôi” bên quê nhà trong thời gian khó khăn 
này. Tiền xin đợt 2 trong 2 thánh lễ Chúa Nhật 29 tháng 8, và đóng góp ngoài thánh lễ của quý ông bà và anh chị 
em trong giáo xứ và của các cộng đoàn khác như Wilmington, Jacksonville, Morehead City…  Tổng cộng là 
$11,719.00.  Số tiền này giáo xứ sẽ ký check để gởi về Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Mỹ để liên đoàn gởi về Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam, các ngài chuyển đến những nơi mà quý ngài thấy cần thiết. Vì hiện nay số ca nhiễm 
hầu như toàn đất Việt. Ngoài số tiền trên nếu quý vị nào đóng góp thêm sẽ chuyển về một số dòng tu có quý cha, 
quý thầy, và quý sơ đang hy sinh phục vụ cho anh chị em để các ngài trực tiếp giúp những anh chị em đang cần 
nơi quê nhà thay chúng ta trong việc bác ái này. 

Chúng ta cầu nguyện cho cơn dịch được mau chấm dứt, cầu nguyện cho linh hồn quý cha, quý thầy và 
quý sơ đã hy sinh mạng sống trong công việc bác ái này, cầu nguyện cho nhiều người biết quan tâm và quảng đại 
đến anh chị em đang cần đến sự giúp đỡ. 
 
 



Bài Giáo lý: Giới thiệu thư gửi tín hữu Galát 
Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An 

Nguồn: vietcatholicsnews.org 
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp! 

Sau cuộc hành trình dài dành cho việc cầu nguyện, hôm nay chúng ta bắt 
đầu một chu kỳ giáo lý mới. Tôi hy vọng rằng với hành trình cầu nguyện 
này, chúng ta đã thành công trong việc cầu nguyện tốt hơn một chút, cầu 
nguyện nhiều hơn một chút. Hôm nay, tôi muốn suy gẫm về một số chủ đề 
do Thánh tông đồ Phaolô đề ra trong Thư gửi tín hữu Galát. Đó là một Thư 
rất quan trọng, thậm chí tôi dám nói, mang tính quyết định, không chỉ để 
hiểu rõ hơn về vị Tông đồ, mà trên hết là để xem xét một số chủ đề được 
ngài đề cập một cách sâu sắc, cho thấy vẻ đẹp của Tin Mừng. Trong Thư 
này, thánh Phaolô đưa ra nhiều tham chiếu về tiểu sử cho phép chúng ta 
hiểu việc trở lại của ngài và quyết định đặt cuộc đời ngài để phụng sự Chúa 
Giêsu Kitô. Ngài cũng bàn đến một số chủ đề rất quan trọng đối với đức tin, 

như tự do, ân sủng và lối sống Kitô hữu, những chủ đề này rất có tính thời sự vì chúng đề cập đến nhiều khía cạnh của đời sống Giáo hội ngày nay. 
Bức thư này rất thời sự. Dường như nó được viết cho thời đại của chúng ta. 

Đặc điểm đầu tiên xuất hiện từ Thư này là công việc truyền giảng Tin Mừng vĩ đại được Thánh Tông đồ thực hiện; ngài đã đến thăm các cộng đồng ở 
Galát ít nhất hai lần trong các cuộc hành trình truyền giáo của ngài. Thánh Phaolô ngỏ lời với các Kitô hữu của lãnh thổ đó. Chúng ta không biết 
chính xác ngài đề cập đến khu vực địa lý nào, cũng như không thể nói chắc chắn về ngày ngài viết Thư này. Chúng ta biết rằng người Galát là một 
dân tộc Celt cổ đại, sau nhiều thăng trầm, họ đã định cư ở khu vực rộng lớn Anatolia, nơi có thủ đô là thành phố Ancyra, ngày nay là Ankara, thủ đô 
của Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh Phaolô chỉ kể lại rằng, vì bệnh tật, ngài buộc phải ở lại vùng đó (x. Gl 4:13). Thánh Luca, trong Tông đồ Công vụ, thay vào đó, 
tìm thấy một động lực thiêng liêng hơn. Ngài nói rằng “Các ông đi qua miền Phyghia và Galát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng 
lời Chúa ở Axia” (Cv 16,6). 

Hai sự kiện không mâu thuẫn với nhau: đúng hơn, chúng cho thấy con đường rao giảng Tin Mừng không phải lúc nào cũng tuỳ thuộc vào ý muốn và 
kế hoạch của chúng ta, nhưng đòi hỏi sự sẵn lòng để cho mình được định hình và đi theo những con đường khác không lường trước được. Trong số 
anh chị em, có gia đình đã chào hỏi tôi: họ nói rằng họ phải học tiếng Latvia, và tôi không biết ngôn ngữ ấy là gì, vì họ sẽ đi truyền giáo ở vùng đất 
đó. Ngày nay, Chúa Thánh Thần tiếp tục đưa nhiều nhà truyền giáo rời quê hương và đến một đất nước khác để thực hiện sứ mệnh của họ. Tuy 
nhiên, điều chúng ta thấy là trong công việc truyền giảng Tin Mừng không mệt mỏi của mình, Thánh Tông đồ đã thành công trong việc thành lập 
một số cộng đồng nhỏ rải rác khắp vùng Galát. Thánh Phaolô, khi đến một thành phố, một vùng nào đó, đã không xây dựng một nhà thờ lớn ngay 
lập tức, không. Ngài tạo ra các cộng đồng nhỏ vốn là chất men của nền văn hoá Kitô giáo ngày nay của chúng ta. Ngài bắt đầu bằng cách tạo ra các 
cộng đồng nhỏ. Và những cộng đồng nhỏ này lớn lên, chúng lớn mạnh và tiến triển. Ngày nay, phương pháp mục vụ này cũng được sử dụng trong 
mọi vùng truyền giáo. Tôi nhận được một lá thư vào tuần trước, từ một nhà truyền giáo ở Papua New Guinea; ngài nói với tôi rằng ngài đang rao 
giảng Tin Mừng trong rừng, cho những người thậm chí không biết Chúa Giêsu Kitô là ai. Quả là đẹp đẽ! Người ta bắt đầu bằng cách hình thành các 
cộng đồng nhỏ. Ngay cả ngày nay, phương pháp rao truyền tin mừng này vẫn là phương pháp rao truyền tin mừng đầu tiên. 

Xin đón đọc phần II bài này trong tờ TTMV kế tiếp    
 
 
 

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

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

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://vietcatholicnews.org/


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


