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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 Mộc Miên 
         Tel (919) 352-9438 
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 Điện: Trịnh Tâm 
        Tel (336) 964-2074 
Ban Trật Tự: Ngô Chí Quân 
        Tel (919) 389-4559 

 
 

Chúa nhật 21 tháng 11 năm 2021 
 

I. Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 
 Ngày 24 tháng 11 vào thứ tư trong tuần, Giáo Hội mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam; giáo xứ sẽ 
chuyển lễ và mừng vào thứ năm (lễ Tạ Ơn ngày 25 tháng 11).  Chỉ có một lễ lúc 10 sáng mà thôi.  
Xin quý ông bà và anh chị em sắp xếp tham dự Thánh Lễ để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta muôn ơn 
trong thời gian qua, nhất là cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam và cầu nguyện cho Đất Nước Hoa Kỳ (nơi đã 
dang  đón nhận chúng ta như quê hương thứ hai) được luôn an bình và thịnh vượng. 
 

II. Chương Trình Hòa Giải Mùa Vọng. 
 Vì hoàn cảnh Covid-19 nên trong hai năm qua chương trình hòa giải Mùa Chay và Mùa Vọng bị dán 
đoạn.  Năm nay chúng ta có 7 cha địa phận về giáo xứ để giúp. 
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021. 

- 6:00  giờ chiều quý cha dùng bữa tối. 
- 7:00  giờ bắt đầu giải tội. 

Xin quý vị sắp xếp thờ giờ đến sớm lãnh nhận ơn hòa giải và để giúp quý cha giải tội xong sớm để về. 
Cám ơn sự cộng tắc của quý vị. 
 

III. Mùa Vọng Năm 2021 
Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 28 tháng 12. 
 

IV. Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Mùng 8 Tháng 12 (Lễ Buộc) 
Thứ Ba (ngày 7 lễ vọng) 

- 8:00 giờ tối. 
Thứ Tư (ngày 8 chính ngày) 

- 8:00 Sáng. 
Hôm nay kết Năm Kính Thánh Cả Giuse, vì thế, sau Thánh Lễ này chúng ta sẽ không đọc kinh kính Thánh Cả nữa. 

V. Chương Trình Mừng Chúa Giáng Sinh 
Tối áp, Thứ Sáu ngày 24 tháng 12  

- 7:30 tối Thánh Ca. 
- 8:00 pm Thánh Lễ. 

Chính ngày, Thứ Bẩy Ngày 25 tháng 12 
- 10:00 giờ sáng Thánh Lễ. Chỉ có một Thánh Lễ mà thôi. 

 

VI. Lễ Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng 1 năm 2022 
- 8:00 giờ tối, Thánh lễ vọng chiều thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021. 
- 8:00 giờ sáng, Thánh Lễ đúng ngày thứ bẩy ngày mùng 1 tháng 1 năm 

2022. 
 Mời quý vị đến sắp xếp thời giờ đến cùng tham dự Thánh Lễ để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu 
nguyện cho Giáo xứ và mọi người được muôn ơn lành hồn xác trong suốt năm. 
 

Trong các dịp lễ lớn vì đông qúy vị đến tham dự, vì thế để giúp cho quý anh trong ban trật tự sắp xếp 
xe cho tiện, xin quý vị cố gắng cùng đi dự lễ chung xe.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 
 



 

Bài Giáo lý: 4. Lề luật Môsê (Phần II) 

(Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát) 
Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An / Nguồn: vietcatholicsnews.org 

 

Thánh Tông đồ giải thích cho người Galát rằng, trên thực tế, Giao ước và Lề luật không được liên kết một cách không thể tách rời – 
Giao ước với Thiên Chúa và Luật Môsê. Yếu tố đầu tiên mà ngài dựa vào là Giao ước do Thiên Chúa thiết lập với Ápraham dựa trên 
đức tin vào việc nên trọn lời hứa chứ không phải dựa trên việc tuân thủ Lề luật chưa hiện hữu. Ápraham bắt đầu cuộc hành trình 
của mình nhiều thế kỷ trước Lề luật. Thánh Tông đồ viết: “Ý tôi là thế này: lề luật, ra đời bốn trăm ba mươi năm sau [với Môsê ], 
không hủy bỏ giao ước đã được Thiên Chúa phê chuẩn trước đó [với Ápraham khi Người gọi ông], để làm cho lời hứa ra vô hiệu”. 
Lời lẽ này rất quan trọng. Kitô hữu chúng ta, Dân của Thiên Chúa, chúng ta hành trình qua suốt cuộc đời để hướng tới một lời hứa, 
lời hứa là điều lôi cuốn chúng ta, nó lôi cuốn chúng ta tiến tới cuộc gặp gỡ với Chúa. “Vì nếu cơ nghiệp là bởi lề luật, thì nó không 
còn bởi lời hứa [đã đến trước Lề luật, lời hứa với Ápraham]; nhưng Thiên Chúa đã ban điều đó cho Ápraham bởi một lời hứa 
”(Gl 3,17-18), rồi Lề luật ra đời sau bốn trăm ba mươi năm. Với lối lý luận này, Thánh Phaolô đạt được mục tiêu đầu tiên của ngài: 
Lề luật không phải là nền tảng của Giao ước vì nó ra đời sau, nó cần thiết và công chính, nhưng trước đó đã có lời hứa, tức Giao 
ước. 

Lập luận như vậy loại bỏ tất cả những người chủ trương rằng Luật Môsê là một phần cấu thành Giao ước. Không, Giao ước có trước, 
và lời kêu gọi đã đến với Ápraham. Trên thực tế, Kinh Torah, Lề luật, không có trong lời hứa với Ápraham. Tuy nhiên, nói điều này 
rồi, người ta không nên nghĩ rằng Thánh Phao-ô chống lại Luật Môsê. Không, ngài vốn tuân giữ nó. Một vài lần trong các Thư của 
ngài, ngài bảo vệ nguồn gốc thần thiêng của nó và nói rằng nó có một vai trò được xác định rõ ràng trong lịch sử cứu độ. Tuy nhiên, 
Lề luật không ban sự sống, không cung hiến việc nên trọn của lời hứa bởi vì nó không có khả năng làm nó nên trọn. Lề luật là một 
cuộc hành trình, một cuộc hành trình dẫn đến một cuộc gặp gỡ. Thánh Phao-lô dùng một chữ, tôi không biết nó có trong bản văn 
hay không, một chữ rất quan trọng: lề luật là “nhà sư phạm” dẫn tới Chúa Kitô, nhà sư phạm dẫn tới đức tin vào Chúa Kitô, tức là 
một người thầy dắt tay anh chị em hướng tới cuộc gặp gỡ (x. Gl 3,24). Những ai tìm kiếm sự sống cần phải nhìn vào lời hứa và sự 
nên trọn của lời hứa trong Chúa Kitô. 

Anh chị em thân mến, bài trình bày đầu tiên này của Thánh Tông đồ với người Galát cho ta thấy sự mới mẻ triệt để của đời sống 
Kitô hữu: tất cả những ai có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô đều được kêu gọi sống trong Chúa Thánh Thần, Đấng giải thoát khỏi Lề 
luật và đồng thời, đưa Lề luật đến sự nên trọn theo giới răn yêu thương. Điều này rất quan trọng. Lề luật dẫn chúng ta đến với Chúa 
Giêsu. Nhưng một người trong anh chị em có thể nói với tôi: “Nhưng, thưa Cha, con chỉ xin hỏi một điều: điều này có phải có nghĩa 
nếu con đọc Kinh Tin Kính, thì con không cần phải tuân giữ các giới răn?” Không, các giới răn có giá trị theo nghĩa chúng là “nhà 
sư phạm” [thầy cô giáo] dẫn anh chị em đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh chị em bỏ qua cuộc gặp gỡ với Chúa 
Giêsu và muốn quay lại với việc coi trọng các điều răn hơn, thì đây chính là vấn đề của những nhà truyền giáo cực đoan từng xâm 
nhập vào nơi người Galát để làm họ bối rối. 

Xin Chúa giúp chúng ta đi trên con đường các giới răn nhưng luôn hướng về tình yêu của Chúa Kitô, về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, vì 
biết rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu quan trọng hơn mọi giới răn. 

 
 

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/


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


