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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 Thanh Bình 
        Tel (919) 607-0981 
Phó Nội Vụ: Vũ Ngọc Thái  
        Tel (919) 757-5194 
Phó Ngoại Vụ: Đỗ Trọng Khải 
        Tel (919) 656-0761 
Thư Ký: Nguyễn Ngọc Vũ 
        Tel (504) 414-6515  

Tr. HĐTC: Phan Trí Hào 
        Tel (203) 892-7289 
Phó HĐTC: Nguyễn Hương Kelly 
        Tel (919) 538-5524 
 Thư Ký: Nguyễn Thảo 
        Tel (919) 491-7650 

 
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 Đoàn Chúa Hài Đồng: Ng. Mộc Miên 
        Tel (804) 352-9438 
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: Nguyễn Chi 
        Tel (919) 271-9197 
Ban Việt Ngữ: Nguyễn Đông Anh 
        Tel (919) 247-6957 
Hội Phụ Huynh: Nguyễn Quỳnh Giao 
        Tel (919) 744-7459 
Ban Kinh Tài: Nguyễn Anh Tuấn 
        Tel (919) 434 - 1957 
Ban Điện: Trịnh Tâm 
        Tel (336) 964-2074 
Ban Trật Tự: Ngô Chí Quân 
        Tel (919) 389-4559 

 

Thông tin Chúa Nhật 16 tháng 1 năm 2022 
 

Chương trinh tết Nhâm Dần 2022 Của Giáo Xứ. 
Thứ bẩy ngày 29 tháng 1 

- 8:00 giờ Lễ sáng như thường. 
- 8:00 giờ Lễ chiều dành cho quý vị cần. (Lễ này thay cho Lễ Chúa Nhật). 

Chúa Nhật 30 tháng 1 
- 10:00 giờ sáng lễ Mừng Xuân (chỉ có một lễ) sau đó vui xuân. 

Thứ hai ngày 31 tháng 1 (30 tết âm lịch) 
- 8:00 giờ sáng và 8:00 giờ tối Lễ tất niên, cám ơn Chúa ban cho muôn ơn trong năm cũ. 

Thứ ba mùng 1 tháng 2 (mùng một tết). 
- 8:00 giờ sáng và 8:00 giờ tối Lễ Dầu Xuân. Cầu bình an cho quê hương, các gia đình và cho mọi người. 

Thứ tư mùng 2 tháng 2 (mùng hai tết). 
- 8:00 giờ sáng và 8:00 giờ tối Lễ cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và mọi người thân. 

Thứ năm mùng 3 tháng 2 (mùng ba tết). 
- 8:00 giờ sáng và 8:00 giờ tối Lễ cầu cho việc làm ăn. (Tối nay không có giải tội và không có chầu Thánh Thể). 
Mời quý ông bà và anh chị em đến cùng tham dự.  Chúng ta cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban cho thời tiết được tốt đẹp, 

mọi sự được bằng an để mọi người vui xuân trong an vui và hạnh phúc. 
 

Thiếu Nhi Thánh Thể 
Giúp các đoàn có những người cộng tác trong việc giúp các em là tương lai cho Giáo Hội và xã hội:  Liên Đoàn Joan 

of Arc có mở Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá dành cho quý vị nào muốn trở thành trợ tá để giúp các em.  Sa Mạc sẽ giúp quý 
vị hiểu về phong trào, cuộc sống đạo, xã hội, cuộc sống liện đới với các đoàn, các kỹ năng để giúp giáo hội trong việc 
cộng tác huấn luyện và xây dựng tuổi trẻ. 

- Thời gian từ thứ sáu đến hết Chúa Nhật (từ ngày 25 – 27 tháng 3 năm 2022). 
- Địa điểm:  Woodland Camp, Temple GA. 
Quý vị nào muốn than dự và muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với đoàn trưởng Miên hay anh Dzũng (đại diện trợ 

tá của Đoàn Thiếu Nhi Đức Mẹ La Vang Raleigh).  Vì tổ chức cho liên đoàn, (có nhiều đoàn khác nhau than dự) vì thế 
xin quý vị sắp xếp ngày nghỉ, cho biết sớm để lo thủ tục ghi danh và phương tiện di chuyển. 

Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 
 

Lịch Giáo Xứ. 
Giáo xứ tặng mỗi gia đình một cuấn lịch để mọi người theo dõi và giữ 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. 
 

Họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. 
Đức Thánh Cha kêu gọi mỗi người chúng ta hãy cầu nguyên cho phiên họp này được sự hướng dẫn của Thiên 

Chúa để giáo hội thực thi những gì Chúa muốn trong thời đại của chúng ta. 
Kinh  Cầu cho thượng hội đồng 
 

We stand before You, Holy Spirit, as we gather together in Your name. 
With You alone to guide us, make Yourself at home in our hearts; 
Teach us the way we must go and how we are to pursue it. 
We are weak and sinful; do not let us promote disorder. 
Do not let ignorance lead us down the wrong path. 
Nor partiality influence our actions. 
 Let us find in You our unity so that we may journey together to eternal life and not stray from the way of truth 

and what is right. 
All this we ask of You, who are at work in every place and time, in the communion of the Father and the Son, 

forever and ever.  Amen. 
 
 



Bài Giáo lý: 5. Giá trị sư phạm của Lề luật / The propedeutic value of the Law (Phần II) 

(Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát) 

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An / Nguồn: vietcatholicsnews.org 

 

Trong bối cảnh trên, việc nói đến vai trò sư phạm của Lề luật có ý nghĩa đầy đủ. Nhưng Lề luật là nhà sư phạm dẫn anh chị em đến đâu? Đến với Chúa 

Giêsu. Trong hệ thống kinh viện ngày xưa, nhà sư phạm không có chức năng mà ngày nay chúng ta gán cho họ, đó là chức năng hỗ trợ việc giáo dục con 

trai hay con gái. Thời đó, đúng hơn, họ là một nô lệ có nhiệm vụ tháp tùng con trai của chủ nhân đến gặp thầy giáo và sau đó lại đưa người con này về nhà. 

Bằng cách này, họ phải bảo vệ đứa trẻ mình có nhiệm vụ đưa đón khỏi nguy hiểm và trông chừng để đảm bảo cậu ta hay cô ta không cư xử xấu xa. Chức 

năng của họ khá có tính kỷ luật. Khi cậu bé hay cô bé trở thành người lớn, nhà sư phạm ngừng nhiệm vụ của mình. Nhà sư phạm mà Thánh Phaolô đề 

cập đến không phải là giáo viên, mà là người tháp tùng người được giao cho mình trông coi đến trường, người trông chừng cậu bé hay cô bé và đưa họ trở 

về nhà. 

Đề cập đến Lề luật theo những thuật ngữ này giúp Thánh Phaolô làm sáng tỏ vai trò của Lề luật trong lịch sử của Israel. Kinh Torah, tức là Lề luật, là một 

hành động nghĩa hiệp của Thiên Chúa đối với dân của Người. Sau việc chọn Ápraham, hành động lớn lao khác là Lề luật: đặt ra con đường phải theo. Nó 

chắc chắn có những chức năng hạn chế, nhưng đồng thời nó bảo vệ người dân, nó giáo dục họ, kỷ luật họ và hỗ trợ họ trong sự yếu đuối của họ, đặc biệt là 

bằng cách bảo vệ họ khỏi chủ nghĩa ngoại giáo; có nhiều thái độ ngoại giáo vào thời đó. Kinh Torah nói: “Chỉ có một Thiên Chúa và Người đã đặt chúng ta 

trên đường”. Một hành động do lòng tốt của Chúa. Và chắc chắn, như tôi đã nói, nó có các chức năng hạn chế, nhưng đồng thời nó bảo vệ người ta, nó giáo 

dục họ, nó kỷ luật họ và nó hỗ trợ họ trong sự yếu đuối của họ. Và đây là lý do tại sao Thánh Tông đồ tiếp tục mô tả giai đoạn vị thành niên. Và ngài viết: 

“bao lâu người thừa kế còn là thiếu niên thì không khác gì một nô lệ, mặc dù là chủ mọi tài sản. Nó phải ở dưới quyền những người giám hộ và quản lý, 

cho đến khi mãn hạn người cha đã định. Chúng ta cũng vậy, khi còn là thiếu niên, chúng ta phải làm nô lệ những yếu tố của vũ trụ” (Gl 4: 1-3). Tóm lại, 

xác tín của Thánh Tông đồ là Lề luật chắc chắn có một chức năng tích cực – giống như một nhà sư phạm khi đồng hành với đứa trẻ được ủy cho họ chăm 

sóc – nhưng đó là một chức năng bị giới hạn về thời gian. Nó không thể nới rộng thời hạn của nó quá xa, vì nó có liên quan đến sự trưởng thành của các cá 

nhân và sự lựa chọn tự do của họ. Một khi người ta đã đạt tới đức tin, Lề luật sẽ cạn kiệt giá trị sư phạm của nó và phải nhường chỗ cho một thẩm quyền 

khác. Điều này có nghĩa gì? Có phải có nghĩa sau Lề luật, chúng ta có thể nói, “Chúng tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô và làm những gì chúng tôi muốn?” Không! 

Các Điều Răn còn đó, nhưng chúng không công chính hóa chúng ta. Điều khiến chúng ta trở nên công chính là Chúa Giêsu Kitô. Các Điều Răn phải được 

tuân thủ, nhưng chúng không ban cho chúng ta sự công chính; có ơn nhưng không của Chúa Giêsu Kitô, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô đã tự do công 

chính hóa chúng ta. Công đức của đức tin là tiếp nhận Chúa Giêsu. Công lao duy nhất: mở lòng chúng ta ra. Và chúng ta làm gì với các Điều Răn? Chúng ta 

phải tuân giữ chúng, nhưng như một trợ cụ giúp chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. 

Lời dạy về giá trị của Lề luật này rất quan trọng, và đáng được xem xét cẩn thận, để chúng ta không nhường bước cho sự hiểu lầm và thực hiện các bước 

lầm lỡ. Điều tốt cho chúng ta là tự hỏi liệu mình có còn sống trong thời kỳ trong đó chúng ta vẫn cần đến Lề Luật, hay thay vào đó chúng ta hoàn toàn ý 

thức được mình đã nhận được ân sủng trở thành con cái Thiên Chúa để được sống trong tình yêu thương. Tôi phải sống như thế nào? Trong niềm lo sợ 

rằng nếu tôi không làm điều này, tôi sẽ xuống địa ngục? Hay tôi cũng đang sống với niềm hy vọng đó, với niềm vui sướng đó trước ơn nhưng không được 

cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô? Đó là một câu hỏi hay. Và câu hỏi thứ hai nữa: tôi có coi thường các Điều Răn không? Không. Tôi tuân giữ chúng, nhưng 

không như những điều tuyệt đối, vì tôi biết rằng chính Chúa Giêsu Kitô mới làm cho tôi ra công chính. 

 
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/


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


