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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 20 tháng 2 năm 2022 
 

Mùa chay 2022 
      Thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 là lễ tro, bắt đầu mùa chay và có Thánh Lễ 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Trong mủa chay: 

1. Chúng ta kiêng thịt thứ Tư Lễ Tro và các Thứ Sáu trong suốt mùa chay. Luật kiêng thịt từ 14 tuổi trở lên cho đến chết. 
2. Ăn chay Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.  Luật ăn chay từ 18 tuổi đến hết 59 tuổi. 
3. Các tối thứ sáu các em TNTT phục vụ bữa cơm chay từ 6-7:30 chiều.  Số tiền thu được các em sẽ gây quỹ cho các sinh 

hoạt của đoàn. 
4. Các tối thứ sáu, giáo xứ có cuộc đi đàng thánh giá lúc 8 giờ tối trong nhà thờ.  Mời quý vị đến tham dự để suy niệm về 

cuộc khổ hình tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. 
 

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm 
      Sau Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022 vào lúc 9:45 sáng mời quý anh trong Đoàn Liên Minh Thánh Tâm tới tham 
dự buổi họp. 
 

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 
nhận 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. 
 

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.  
 

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. 
 

Chương trình chia sẻ Lời Chúa và gẫm Đàng Thánh Giá mùa Chay 
      Thưa quý vị, được sự đồng ý của cha, thầy, và hội đồng mục vụ bắt đầu từ thứ sáu ngày 4 tháng ba tức thứ sáu đầu tiên của mùa 
Chay, Giáo xứ chúng ta sẽ có gẫm Đàng Thánh Giá lúc 8 giờ tối và sau đó là phần chia sẻ Lời Chúa trong hội trường.  
Sau phần gẫm Đàng Thánh Giá, quý ông bà và anh chị em, nếu điều kiện cho phép, kính mời quý vị tham dự giờ chia sẻ để cùng 
nhau học hỏi Lời Chúa. Ngoài ra, quý vị cũng có thể ở lại viếng Chúa trong thinh lặng để cầu nguyện cho mình, cho gia đình, và cho 
Giáo xứ… 
      Như vậy, nhà thờ sẽ mở cửa từ 6 giờ cho đến 10 giờ đêm mỗi tối thứ sáu trong suốt mùa chay.  
      Xin thông báo và trân trọng kính mời toàn thể quý vị. 
 

Chương Trình Giáo Hội Đồng Hành 
Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phaxicô về chương trình giáo hội đồng 
hành (synodal church), Đức Giám Mục Luis Zarama đã phát động chương trình 
để lắng nghe những chia sẻ và quan tâm của tất cả giáo dân trong giáo phận. 
Xin quý vị vào trang mạng của giáo phận 
https://dioceseofraleigh.org/synodsurvey để biết thêm chi tiết. Tất cả chúng ta 
được mời gọi để điền tham khảo (survey) ngay trên trang mạng. Giáo xứ chúng 
ta cũng đang tham khảo để cộng tác vào chương trình này bao nhiêu có thể. 
Nếu được tiến hành, sẽ thông báo đến quý vị sau.   

 

https://dioceseofraleigh.org/synodsurvey


Bài Giáo lý: 6. Mối nguy hiểm của Lề luật (Phần II) 

(Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát) 

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

Trong lời trách móc của mình – và đây là trọng tâm của vấn đề – Thánh Phaolô sử dụng một hạn từ cho phép chúng ta thấy điểm đáng khen trong phản ứng của 

ngài: giả hình (x. Gl 2:13). Đây là một hạn từ được lặp đi lặp lại một vài lần: giả hình. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu ý nghĩa của nó…. Việc tuân thủ Lề luật 

của các Kitô hữu đã dẫn đến hành vi giả hình mà Thánh Tông đồ muốn phản bác một cách mạnh mẽ và đầy thuyết phục. Thánh Phaolô là người thẳng thắn, ngài 

có những khiếm khuyết của ngài – nhiều lắm… tính khí của ngài rất tệ – nhưng ngài là người ngay thẳng. Giả hình là gì? Khi chúng ta nói, “Hãy cẩn thận, người 

đó là một kẻ giả hình”, chúng ta muốn nói gì? Giả hình là gì? Nó có thể được gọi là nỗi sợ sự thật. Kẻ giả hình sợ sự thật. Nên giả vờ hơn là là chính mình. Nó 

giống như trang điểm cho linh hồn, trang điểm cho hành vi của anh chị em, trang điểm cho cách tiến hành: đây không phải là sự thật. “Không, tôi sợ phải tiến 

hành như tôi đang là…”, tôi sẽ làm cho mình trông tốt hơn nhờ hành vi này. Giả vờ bóp nghẹt lòng can đảm để công khai nói sự thật; và do đó, nghĩa vụ nói sự 

thật mọi lúc, mọi nơi và bất chấp ta có thể dễ dàng tránh né được bất cứ điều gì. Giả vờ dẫn đến điều này: sự thật nửa vời. Và các sự thật nửa vời là không có thật 

vì sự thật là sự thật hoặc không phải là sự thật. Sự thật nửa vời là một cách hành động không đúng sự thật. Như tôi đã nói, chúng ta thích giả vờ hơn là là chính 

mình, và sự giả vờ này bóp nghẹt lòng can đảm để công khai nói sự thật. Và do đó, chúng ta trốn tránh bổn phận – đúng ra là một điều răn: luôn luôn nói sự thật; 

trung thực: nói sự thật ở mọi nơi và bất chấp bất cứ điều gì. Và trong một môi trường nơi các mối liên hệ liên ngã được sống dưới ngọn cờ của duy hình thức, thì 

con virút giả hình rất dễ lây lan. Nụ cười trông giống như thế, không hề xuất phát từ trái tim. Trông thì có vẻ như có tương quan tốt với tất cả mọi người, nhưng 

thực tế thì không tốt với ai cả. 

Trong Kinh thánh, có một số thí dụ về giả hình đã được chứng thực. Một bằng chứng đẹp đẽ chống lại thói giả hình là Êlêada đã có tuổi, người được yêu cầu giả vờ 

ăn thịt đã dâng cho các thần ngoại giáo để cứu mạng sống của chính mình: giả vờ ăn thịt khi không ăn nó. Hoặc giả như ăn thịt heo nhưng bạn bè của ông dọn 

cho ông một món khác. Nhưng người đàn ông kính sợ Thiên Chúa đó – người không phải lả kẻ chưa đầy hai mươi tuổi – trả lời: “Sự giả vờ như vậy không xứng 

đáng với thời gian sống của chúng ta, e rằng nhiều người trẻ tuổi sẽ cho rằng Êlêada ở tuổi chín mươi đã cải đạo qua một tôn giáo ngoại lai, và vì sự giả vờ của tôi 

[vì sự giả hình của tôi], để được sống khoảnh khắc ngắn ngủi lâu hơn, họ sẽ vì tôi mà bị dẫn đến chỗ lạc đường, trong khi tôi làm ô uế và ô nhục tuổi già của 

mình ”(2 Mcb 6,24-25). Một người chính trực: Ông không chọn con đường giả hình! Thật là một tình tiết đẹp để suy ngẫm cách tránh xa thói giả hình! Các sách 

Tin Mừng cũng kể lại một số tình huống trong đó Chúa Giêsu mạnh mẽ trách móc những người xem ra công chính ở bề ngoài, nhưng bên trong chứa đầy sự giả 

dối và gian ác (x. Mt 23,13-29). Nếu hôm nay anh chị em có chút thời gian, anh chị em hãy mở chương 23 Tin Mừng Mátthêu và xem xem bao nhiêu lần Chúa 

Giêsu nói: “Kẻ giả hình, kẻ giả hình, kẻ giả hình”, đây là cách tính giả hình tự biểu lộ nó. 

Những kẻ giả hình là những người giả vờ, xu nịnh và lừa dối vì họ sống với một chiếc mặt nạ che mặt và không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật. Vì lý do này, 

họ không có khả năng yêu thương thực sự: kẻ giả hình không biết cách yêu thương. Họ tự giới hạn mình vào việc sống theo chủ nghĩa vị kỷ và không có đủ sức 

mạnh để biểu lộ trái tim họ cách minh bạch. Có rất nhiều tình huống trong đó, tính giả hình đang hoạt động. Nó thường giấu mặt ở nơi làm việc, nơi người ta tỏ ra 

bầu bạn với đồng nghiệp, trong khi đâm sau lưng họ do óc tranh giành. Trong chính trị, điều thông thường là thấy những kẻ giả hình sống theo một cách ở nơi 

công cộng và sống theo một cách khác hẳn ở nơi riêng tư. Giả hình trong Giáo hội là điều đặc biệt đáng ghê tởm; và thật không may, giả hình hiện hữu trong Giáo 

hội và có nhiều Kitô hữu và thừa tác viên giả hình. Chúng ta đừng bao giờ quên lời của Chúa: “Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm 

thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37). Thưa anh chị em, hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ về thói giả hình mà Thánh Phaolô lên án, và Chúa Giêsu lên án: giả hình. 

Và chúng ta đừng sợ sống chân thật, nói sự thật, nghe sự thật, làm cho mình tuân theo lẽ thật, để chúng ta có thể yêu thương. Kẻ giả hình không biết yêu thương. 

Hành động khác với sự thật có nghĩa là gây nguy hiểm cho sự hiệp nhất của Giáo hội, sự hiệp nhất mà chính Chúa đã cầu nguyện. Cảm ơn anh chị em. 

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An 

Nguồn: vietcatholicnews.org 

 
 

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/


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


