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Bổ Sung Thông tin Chúa Nhật 13 tháng 2 năm 2022
Cám ơn
Chúng ta dâng lời cám ơn Chúa và Đức Mẹ La Vang đã ban muôn ơn xuống trên giáo xứ trong dịp đầu xuân, giáo xứ xin cám ơn cha Nhật, Thầy Sáu
Hoàng, Thầy Công, quý ban ngành, quý ông bà và anh chị em đã giúp, tham dự các Thánh Lễ, văn nghệ, ẩm thực… trong dịp mừng những ngày tết vừa
qua.
Số tiền thu được trong ngày mừng xuân qua ban ẩm thực là $14,900.00 (mười bố ngàn chín trăm đô là).
Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành xuống trên mỗi người trong suốt năm.
Chúc Tết và cảm Ơn GX về gây quỹ cho cây Noel của đại diện Đoàn TNTT
Đoàn TNTT ĐMLV chúc Cha Xứ, Thầy Hoàng, và toàn thể quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, và được nhiều ơn Chúa và Đức Mẹ La Vang.
Nhân tiện đầu năm Đoàn xin chia sẻ niềm vui tới tất cả quý vị về dịp gây quỹ cây Noel vừa qua. Vì lòng yêu thương, hảo tâm, và quảng đại của quý vị
Đoàn đã gây quỹ được $2,500.00. Số tiền này đã vượt qua kỷ lục của mấy năm vừa qua. Quỹ này sẽ được gửi thẳng tới 3 cô nhi viện bên Việt Nam.
Nhân tiện đây Đoàn cũng xin cảm ơn Cha Xứ đã dìu dắt và ủng hộ Đoàn càng ngày càng thăng tiến hơn.
Và sau cùng Đoàn cũng xin cảm ơn tới Thầy và toàn thể quý vị. Chúc Cha, Thầy, và tất cả quý vị một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, và mạnh khoẻ.
Chia sẻ là quan tâm
Đoàn TNTT ĐMLV
Đoàn TNTT @ Our Lady of La Vang Church wishes Father Martin Bản , Deacon Hoang, and all of you a happy and prosperous new year with many
blessings from God and Our Lady of La Vang. Furthermore, since it’s a new beginning of the year, Đoàn would like to share with all of you the fundraising
regarding to the Christmas tree fundraiser. Because of your love, kindness, and generosity, Đoàn has raised $2,500.00. This amount has surpassed the
record of the past few years. This fund will be sent directly to 3 orphanages in Vietnam. Finally, Đoan would also like to thank Father Martin Ban for his
guidance and support. With his support our chapter has been flourishing. Lastly, Doan would like to thank all of you for your love and effort. Đoàn
would like to wish Father Martin Ban, Deacon Hoang, and all of you a happy, healthy and happy new year.
Sharing is caring
TNTT OLLV church
Chị Tú, Đại diện Chương Trình BAA của địa phận 2022 có đôi lời tới quý ông bà và anh chị em.
Đại diện cho chương trình BAA của Giáo xứ con xin gửi đến quý ông bà và anh chị em lời chúc bình an trong những ngày đầu năm.
Chắc hẳn đến hôm nay quý ông bà và anh chị em đã nhận được thư báo cáo thành quả, trình bày ý nghĩa của chương trình BAA và kêu gọi lòng quảng
đại tham gia từ văn phòng giáo phận. Cũng như mọi năm, năm nay Giáo xứ chúng ta sẽ chọn Chủ Ngày 13 tháng Hai để bắt đầu kêu gọi. Xin quý ông bà
và anh chị em vui lòng mang theo phong bì đã in sẵn tên tuổi và số ký danh để dùng trong chương trình gây quỹ này hầu gíup chúng con trong việc sổ
sách được nhanh chóng hơn.
Để thể hiện tình liên đời với Giáo Hội địa phương nơi chúng ta sống và sinh hoạt. Con tha thiết kính mời quý ông bà và anh chị em tham gia đông đủ và
tích cực. Xin chân thành tri ân lòng quảng đại của quý vị.
Thành lập Hội Đạo Binh Đức Mẹ.
Qua sự góp ý kiến của giáo dân, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang dự định lập Hội Đạo Binh Đức Mẹ “Lêgiô” trong giáo xứ. Nếu quý
vị nào muốn gia nhập xin liên lạc với chị Trần Tú (vợ anh Hiển).
Hóa Đơn Khi nhận lại tiền
Theo hướng dẫn của giáo phận, những hóa đơn quý vị mua hộ đồ giúp giáo xứ dù lớn hay nhỏ, khi hoàn tiền cho quý vị, xin quý
vị cho giáo xứ hóa đơn gốc, không dùng hoá đơn coppy hay chụp lại, những hóa đơn này không hợp lệ và giáo phận không chấp
những hóa đơn này. Xin qúy vị giúp ban tài chánh của giáo xứ trong việc này để làm việc với địa phận được tốt đẹp và dễ dàng.
Cám ơn sự cộng tác của quý vị.
Lớp bảo vệ trẻ em
Cám ơn anh Bình và anh Hùng Anh giúp cho lớp bảo vệ trẻ em được dạy vào thứ 7 ngày 19 tháng 2 năm 2022, từ 8 đến 10:30 tối, tại hội trường GX.
Xin quý thầy cô, quý trưởng, trợ tá, quý anh chi trong thừa tác viên ngoại lệ nếu đã hết hạn xin ghi danh. Nếu quý vị cần sự hướng dẫn xin liên lạc với anh
Bình (919) 607- 0981 hay anh Hùng Anh (919) 619-6106. Xin ghi danh sớm kẻo không kịp. Cám ơn sự cộng tác của quý vị.
Đây là link cho lớp học https://dioceseofraleigh.org/event/safe-environment-training-157

Thơ cám ơn để khai thuế và bao bì.
Cám ơn quý vị đã đóng góp giúp giáo xứ trong năm qua. Nay giáo xứ đã có thơ gởi đến quý vị để khai thuế. Xin quý vị lấy, thơ được xếp
theo họ của quý vị. Họ Nguyễn và họ Trần có nhiều nên để riêng, còn các họ khác để chung, mong quý vị thông cảm cho.
Để giúp quý anh chị in bao bì bỏ giỏ của quý vị, xin quý vị ghi tên, địa chỉ và số báo danh của gia đình trong tờ ghi danh để chúng tôi dễ
giàng giúp quý vị. Cám ơn sự cộng tác của quý vị.
Cha xứ đi họp với quý cha trong Địa Phận Raleigh
Từ ngày 21 đến 23 tháng 2 cha xứ họp tại WrightsVille Beach NC, vì thế giáo xứ không có Thánh Lễ vào sáng thứ ba và thứ tư. Xin cầu
nguyện cho Đức Cha, quý cha đi về được bằng an được nhiều ơn Chúa để làm việc cho giáo hội.

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Valentine

Trích từ http://ttmucvusaigon.org
Ngày 14/2 hàng năm được gọi là “Ngày lễ tình yêu” hay “Ngày lễ tình nhân”, được đặt theo tên thánh Valentine. Đây là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Họ
bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng, sôcôla hay các quà tặng mang nhiều ý nghĩa.

Truyền thuyết về nhân vật Valentine

Có nhiều lời giải thích khác nhau về nguồn gốc Ngày lễ tình yêu, gắn với tên thánh Valentine. Trên thực tế, có tới ba nhân vật tên là Valentine hay Valentinus được phong
thánh nên người ta vẫn còn bàn cãi xem vị nào là nguồn gốc lịch sử của ngày Valentine. Dù còn ít nhiều quan điểm chưa thống nhất về ngày lễ Thánh Valentine, nhưng
điểm chung giữa các câu chuyện về các vị này là họ đều chết vì tình yêu chân chính, cao cả và vì chính nghĩa.
- Truyền thuyết phổ biến nhất kể: Valentine là tên một vị linh mục sống dưới triều đại các Hoàng đế La Mã Decius và Claudius II. Năm 250, Hoàng đế Decius ra chỉ dụ trừng phạt tất cả những
ai không tôn thờ Hoàng đế. Chỉ dụ này nhắm vào Kitô hữu vì họ chỉ thờ Thượng đế. Vì vậy, nhiều người Kitô giáo đã bị bắt bỏ tù và xử tử hình, trong số đó có cha Valentine, bị bắt năm 268.

Linh mục Valentine là người thông thái, đức độ nên được người La Mã tin yêu. Hoàng đế Claudius tìm cách chất vấn ông để tìm hiểu và chiêu dụ ông nhằm răn đe những
người khác, song không thành. Vì vậy, Hoàng đế đã ra lệnh tống giam linh mục Valentine. Bị nhốt trong ngục, cha Valentine đã cảm hóa được quan coi ngục tên là Asterius,
khi chữa lành bệnh cho con gái viên coi ngục này. Cảm kích trước tấm lòng của cha Valentine, Asterius cùng toàn gia đình 46 người xin rửa tội theo đạo Kitô. Lo sợ việc này
sẽ đe dọa vương quốc, Hoàng đế La Mã truyền lệnh chém đầu linh mục Valentine vào ngày 14 tháng 2 năm 270 trên đường Flaminius.
Cái chết của linh mục Valentine đã gây xúc động và mến phục trong dân chúng và Kitô hữu. Cái tên Valentine trở thành biểu tượng cho tình yêu thương cao cả.
- Truyền thuyết (2) là vào thế kỷ thứ III, ở một vùng đất gần thành Roma (Italy), có một linh mục tên là Valentine. Khi đó Hoàng đế trị vì là Claudius II đã ban một sắc lệnh
cấm các chàng lính trẻ lấy vợ khi đang thực hiện nghĩa vụ trong quân đội. Lý do là vì ông lo ngại việc hôn nhân-gia đình sẽ là gánh nặng làm lung lay và cản trở ý chí quyết
tâm xả thân bảo vệ tổ quốc của quân lính.
Không chịu khuất phục trước quyết định phi lý này, linh mục Valentine, nhân danh tình yêu cao cả vẫn bí mật đứng ra tổ chức các lễ thành hôn cho nhiều đôi trai gái yêu
nhau tha thiết, theo đúng nghi thức quy định của Thiên Chúa giáo. Khi mọi chuyện vở lỡ, Hoàng đế Claudius đã ra lệnh bắt giam và chém đầu linh mục Valentine vào ngày
14/2.
(...)
Ngoài ra còn nhiều truyền thuyết khác xung quanh ngày Lễ Thánh Valentine. Dù có khác nhau, song các truyền thuyết này đều thấm đậm chất trữ tình, lãng mạn như tên
của nó “Valentine”.
Tuy con người về cơ bản giống nhau, nhưng ở mỗi nơi trên thế giới, người ta lại đón mừng ngày lễ này theo các cách khác nhau.

Ý nghĩa của ngày Valentine Đỏ (14/2)
Valentine Đỏ (14/2) là ngày lễ Tình nhân truyền thống. Chuyện kể rằng, ngày xưa, tại La Mã, có một vị hoàng đế độc tài và tàn ác, ông ta cho rằng những người đàn ông đã
lập gia đình sẽ yếu mềm hơn và không thể là những người lính thiện chiến, chính vì thế, ông đã ban hành sắc lệnh cấm kết hôn để đảm bảo chất lượng binh sĩ. Khi đó,
những người muốn đến với nhau đều cảm thấy bất lực bởi bức tường ngăn cản quá lớn.
Lệnh cấm thực sự là một cú sốc lớn đối với dân chúng thành La Mã, nhưng họ không dám lên tiếng phản đối lại đế chế hùng mạnh này. Khi đó, vị giám mục tên Valentine đã nhận ra sự bất
công của luật cấm. Đức giám mục cảm nhận được sự đau xót của các đôi bạn trẻ đang yêu, những người muốn xây dựng một mái ấm gia đình.
Đôi bạn nào muốn kết hôn đều tìm gặp giám mục Valentine, để xin đức cha chủ sự hôn lễ bí mật cho họ. Đức cha đã cử hành nhiều buổi hôn lễ cho nhiều đôi trong một thời gian dài.
Đức cha Valentine bị hành hình ngày 14/2/269...(*) Và từ đó trở đi, cứ đến ngày 14/2 hằng năm, người dân tại đây lại gọi đấy là ngày Valentine’s Day hoặc Saint Valentine’s Day và giám mục
Valentine được xem là vị thánh bổn mạng của những người đang yêu.

Ý nghĩa của ngày Valentine trắng (14/3)

Tình yêu luôn luôn cần sự mới mẻ mỗi ngày, chúng ta dường như yêu nhau nhiều hơn sau những giấc mơ dịu dàng, nên một ngày Valentine dường như là không đủ. Chính vì thế mà ở Nhật
Bản - đất nước mặt trời mọc, sự ra đời một ngày lễ Tình nhân nữa ra đời và nhanh chóng được các bạn thanh niên đón nhận.

Nếu ngày Valentine ở Nhật Bản là dành cho các chàng trai thì ngày Valentine Trắng hay White Day là dành cho các nàng. Đây chính là cơ hội để những chàng trai đã nhận
được quà tặng vào ngày Valentine có thể đáp trả lại tình cảm của những cô gái đã tặng quà họ.

Ngày Valentine trắng ra đời như sau: Vào năm 1965 tại Nhật Bản, một chàng trai bán kẹo dẻo muốn đáp trả lại tình cảm của cô gái thầm thương trộm nhớ mình hôm Valentine Đỏ nên
đã làm tặng nàng một hộp kẹo thật bự, trắng như tuyết. Đó cũng chính là sự tích Ngày Trắng.
Đến ngày nay, Ngày Trắng dần được mọi người “chuyển thể” lại thành White Valentine, White Day, Ngày đáp trả. Trong ngày này, không còn gì ý nghĩa hơn là việc bạn sẽ đáp trả lại người con
gái đã yêu mến mình trong suốt thời gian qua bằng những món quà hoặc lời nói thật cảm động, dễ thương và chân thành.
Valentine trắng là một ngày mà các cô gái đều mong muốn được nhận lại món quà để khẳng định tình cảm của chàng trai mình thương mến. Trong ngày này, ở Nhật các chàng trai sẽ tặng
lại các cô gái một món kẹo hoặc socola màu trắng. Còn trên thế giới các chàng trai sẽ tìm cách thổ lộ tình cảm của mình để đèn đáp sự mong chờ và tình cảm của các cô gái.

Ý nghĩa của ngày Valentine Đen (14/4)

Thoáng nghe qua bạn sẽ nghĩ rằng đây có thể là ngày lễ dành cho những người vừa… tan vỡ chăng vì nghe tên gọi đã thấy đen xịt rồi? Thực ra đây cũng là một ngày lễ bắt nguồn từ Hàn Quốc
dành cho những bạn trẻ đang độc thân (hay gọi thân thương là “Hội FA”), sẽ tụ hội lại cùng nhau tổ chức tiệc tùng nhằm “tự thưởng” cho bản thân cũng như tạo cơ hội cho chính mình.
Tại xứ sở Kim Chi thì “Hội độc thân” sẽ rủ rê nhau đi ăn Jajangmyun (những bát mì đen) như một cách “hô to với thế giới” rằng “FA” không hẳn là chán.
Thực tế, không phải đợi đến tận ngày 14/4 mà các bạn trẻ độc thân mới có cơ hội tụ tập ăn uống với nhau. Ngay cả vào những ngày Valetine đỏ (14/2) và Valentine trắng (14/3) hội những
người độc thân vẫn gặp nhau và vui vẻ bên nhau.
Tường Vy (Theo Reatimes)
Nguồn: baomoi.com

