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THÁNH LỄ 

Thánh Lễ Chúa Nhật:                 8:30AM  &  

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 
 

BÍ TÍCH 

Rửa Tội Trẻ Em: 
      Vào Chúa Nhật thứ 2 mỗi tháng sau thánh lễ hai 
 

      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 ít nhất trước 1 tháng 
 

Hôn Phối:  Xin liên lạc với Cha Xứ ít nhất trước 6 tháng 
 

Xức Dầu, Chịu Mình Thánh:  Xin liên lạc với Cha Xứ 
 

Xin Lễ:  Xin liên lạc Cha Xứ / Thư ký 
 

Làm Phép Nhà/Tiệm:  Xin Gọi Cha Xứ 

 

Chương trình tuần thánh 
 

Chúa Nhật Lễ Lá 10/04: có kiệu lá trước lễ 15 phút (từ 

mái hiên cửa vào lớp học về nhà thờ).  Xin quí vị đi lễ 

sớm để kịp rước kiệu lá. 

Thứ Năm Tuần Thánh 14/04: tưởng niệm Chúa 

Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và Nghi Thức Rửa 

Chân.  Thánh lễ lúc 8h tối, sau có kiệu Thánh Thể và 

Chầu.  Các em chầu tại nhà hội.  Người lớn chầu tại nhà 

nguyện, có thể quỳ ở chỗ ca đoàn hiệp ý nếu nhiều người 

tham dự. 

Thứ Sáu Tuần Thánh 15/04: tưởng niệm cuộc khổ nạn 

của Chúa Giêsu. 

    6 giờ chiều: Chương trình ngắm đứng và dâng hạt 

    8 giờ tối: Nghi thức lắng nghe Lời Chúa, tôn kính   

                   Thánh Giá, rước lễ, viếng đàng Thánh Giá. 

Thứ bảy 16/04: Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ tối.  Năm 

nay giáo xứ không có anh chị em tân tòng rửa tội nên xin 

mọi người hợp ý cầu nguyện cho các anh chị em tân tòng 

trong giáo hội hoàn vũ.  

Chúa Nhật 17/04: Đại Lễ Chúa Phục Sinh, chỉ có một 

thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Sau lễ có tiệc mừng Chúa Phục 

Sinh, xin quí vị ở lại chung vui và ủng hộ giáo xứ. 

 

Cám ơn 

Chúng con xin cảm ơn Cha Đỗ Thanh Cao, dòng Mẹ 

Chúa Cứu Chuộc, đã đến giúp giáo xứ chúng con tĩnh 

huấn mùa chay cuối tuần qua.  Cảm ơn thầy sáu và quí 

ông bà anh chị em đã đến tham dự những ngày tĩnh 

huấn của giáo xứ.  Cảm ơn quí anh chị trong Hội Đồng 

Mục Vụ đã lo cho bữa cơm trưa và chiều của ngày tĩnh 

huấn được chu đáo.  Cầu chúc Cha và mọi người được 

nhiều ơn lành và bình an của Chúa Phục Sinh.  

Lời tri ân của Đoàn TNTT 
 

 

Đoàn TNTT chúng con xin chân thành cảm ơn cha và 

toàn giáo xứ đã nâng đỡ, cầu nguyện cho buổi trại huấn 

luyện trợ tá và huynh trưởng tại TP Temple, GA đã 

thành công tốt đẹp và bình an. Chúng con cũng xin cám 

ơn quý trợ tá, huynh trưởng hiện nay và tương lai trong 

GX đã hy sinh thời gian, sức khỏe, tâm trí tham gia CT 

trại huấn luyện đó. Đặc biệt xin tự hào về 2 trợ tá tương 

lai lớn tuổi nhất trại là ông bà Đức & Bé đã tham gia 

tích cực và đầy đủ tất cả các bài học khóa huấn luyện 

dù thời tiết lạnh lẽo. Cả 3 thế hệ trong cùng 1 đại gia 

đình TNTT, ông bà ngoại, anh chị Khoa & Hương và 3 

cháu là 1 tấm gương sáng cho giới trẻ chúng con. Xin 

Chúa Giêsu Thánh Thể vị Huynh trưởng tối cao ban 

nhiều phúc lành cho toàn giáo xứ chúng ta. 

 

Kính chào.  
 

 

 



 
 

 THÔNG TIN LIÊN LẠC 

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 - 5:00PMS 

Thầy Phó Tế: 
 

    Anthony Nguyễn Hoàng 
        Tel (630) 913-4849  

Hội Đồng Mục Vụ: 
 

  Trưởng: Nguyễn Thanh Bình 
        Tel (919) 607-0981 
  Phó Nội Vụ: Vũ Ngọc Thái  
        Tel (919) 757-5194 

Hội Đồng Tài Chánh: 
 

  Trưởng: Phan Trí Hào 
        Tel (203) 892-7289 
  Phó: Nguyễn Hương Kelly 
        Tel (919) 538-5524 
 

 

Ban Giáo Dục: Trịnh H. Anh 
        Tel (919) 619-6106 
 
Ban Bảo Trì: Nguyễn Hải 
        Tel (919) 619-6106 
 

 

Chương trình BAA của GXDMLV 
 

Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã tích cực tham 

gia chương trình BAA của địa phân.  Nhờ lòng quảng 

đại của quý vị, giáo xứ chúng ta đến hôm nay đã có 89 

gia đình tham gia với số tiền $26,135.00, vượt quá số 

tiền đã được chỉ định từ địa phận là $24,299.00.  Cũng 

xin thông báo đến quý vị là tất cả những số tiền vượt 

trên số chỉ định, tòa giám mục sẽ cho lại giáo xứ chúng 

ta.  Như vậy, tham gia đóng góp cho chương trình BAA 

cũng là một cách gián tiếp để ủng hộ cho giáo xứ chúng 

ta.  Chân thành cảm ơn! 

 

Update to the Bishop Annual Appeal 
 

Thanks to all who answered the Bishop's call to 

participate in the BAA this year. Because of your 

generosity, our parish has 89 families contributing with 

a total gift of $26,135.00 surpassing the goal of 

$24,299.00 set by the Diocese of Raleigh. Please note 

any amount above the goal will be returned to the 

parish. Thus, your participation to the BAA indirectly 

benefits our parish too. Thank you.  

 

Chương trình lắng nghe cho giáo hội đồng 

hành (synodal church) 
 

Tiếp theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô và 

để tiếp tay với Đức Giám Mục Luis, giáo xứ sẽ phát 

động chương trình lắng nghe như sau: 
 

1) Chúa Nhật ngày 20 tháng 3: HĐMV sẽ giới thiệu 

chương trình sau các thánh lễ và phát các câu hỏi tham 

khảo ý kiến để giáo dân mang về nhà để suy nghĩ và 

viết các câu trả lời. 
 

2) Chúa Nhật ngày 3 và 10 tháng 4: HĐMV sẽ tổ chức 

các phiên họp sau các Thánh Lễ 1 và 2 để lắng nghe 

chia sẻ của giáo dân. Các phiên họp sẽ kéo dài 1 giờ 

đồng hồ và được tổ chức ngay trong nhà thờ. Giáo dân 

có thể nộp các câu trả lời sau các Thánh Lễ hay phiên 

họp. 
 

Dựa vào chia sẻ của giáo dân, HĐMV sẽ làm tờ báo cáo 

để gởi đến giáo phận trong tháng 4 năm 2022. Kính 

mời tất cả giáo dân từ 16 tuổi trở lên tham gia. Cám ơn. 

Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 
 

Giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn 

Nhân cho các bạn có ý định kết hôn trong tương lai. 

Chương trình sẽ gồm 2 ngày vào tháng Tư tại Nhà thờ 

Đức Mẹ La Vang. 
 

  Thứ Ba ngày 5 tháng 4 năm 2022: 

1. 1 trưa tới 8 giờ tối. 

  Thứ Ba ngày 19 tháng 4 năm 2022 

2. 1 giờ trưa tới 8 giờ tối. 
 

                         
 

Mọi liên hệ xin liên lạc với chị Tú Trần: 

Email : nguyensinc@gmail.com 

Phone: 919-422-1236 

 

Lời Cám Ơn Từ Cộng Đồng Người Việt Tại Raleigh 

Cộng Đồng Người Việt tại Raleigh xin chân thành cảm 

ơn quý Cha, Thầy và quý ông bà anh chị em tại Giáo 

Xứ Đức Mẹ La Vang đã đồng hành và hảo tâm đóng 

góp trong chương trình quyên góp để giúp các nạn 

nhân chiến tranh tại Ukraine. Số tiền nhận được từ 

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, các hội đoàn tại Raleigh, 

quý ân nhân và Cộng Đồng Người Việt tại Raleigh 

(VAAR) sẽ được gửi đến World Food Program USA và 

cũng sẽ được trao tận tay đến đại diện của cộng đồng 

người Ukraine tại Raleigh để mua lương thực và 

những vật dụng cần thiết hầu giúp đỡ cho người dân 

tại Ukraine trong những ngày tháng tới. Xin Thiên 

Chúa ban ơn lành cho người dân Ukraine trong chiến 

tranh và chúc phúc cho Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang và 

quý giáo dân luôn mãi. 

 

Chân thành cảm tạ, 

 

--Cộng Đồng Người Việt tại Raleigh và các Vùng Phụ 

Cận 

 

Kính, 

 

Đỗ Khải 
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