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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 

 

Lời Chúc Mừng Chúa Phục Sinh 
  

Chúa đã sống lại. Halleluia!!! 
 

Trong hân hoan vui mừng Chúa Phục Sinh, con xin 

được cùng chung với quý anh chị trong hội đồng mục 

vụ, kính chúc cha xứ, thầy phó tế và cô, tất cả các ban 

ngành và đoàn thể, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa 

trong giáo xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh NC, sự bình an 

và niềm vui của Chúa Phục Sinh. Nguyện xin Chúa qua 

lời cầu bầu của Mẹ La Vang và thánh cả Giuse luôn 

đồng hành và chở che từng người từng gia đình trong 

giáo xứ thân thương của chúng ta. Kính chúc.  

 

Lời Cám Ơn 
 

Giáo Xứ xin gởi lời cám ơn chân thành nhất đến toàn thể 

dân Chúa trong giáo xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh NC đã 

cộng tác trong nhiều lãnh vực, để chúng ta cùng nhau 

chuẩn bị cho từng người và chung cả giáo xứ cùng nhau 

đón mừng Chúa Phục Sinh. Cám ơn cha xứ và thầy phó tế 

đã tổ chức đêm hoà giải, các buổi tĩnh tâm mùa Chay, 

hướng dẫn những buổi chia sẻ Lời Chúa, và viếng đàng 

Thánh Giá vào các ngày thứ 6 trong mùa Chay. Cám ơn 

đoàn TNTT đã thể hiện tinh thần sống bác ái bằng cách 

nấu các món bún chay. Cám ơn các em thiếu nhi của 

trường CTTĐVN đã đến giúp lau chùi và hút bụi cho nhà 

thờ và phòng ốc. Cám ơn ban nhà bếp, đã hy sinh biết bao 

thời giờ và công sức để nấu các món ăn thuần tuý phục vụ 

giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Cám ơn ban trật tự đã 

giúp hướng dẫn xe và an ninh trong khuôn viên nhà thờ. 

Cám ơn tất cả các ban ngành trong khối phụng vụ: quý ca 

đoàn, ban hướng dẫn, ban thừa tác viên Thánh Thể, và ban 

công bố lời Chúa đã giúp cho chương trình phụng vụ thật 

tốt đẹp. Cám ơn ban trang trí và ban cắm bông đã trang 

hoàng gian cung thánh và hội trường theo đúng tinh thần 

Phục Sinh. Cám ơn ban nhạc đã hy sinh tập dợt để mang 

niềm vui Chúa Phục Sinh đến với mọi người. Cám ơn 

trường CTTĐVN đã tổ chức chương trình lượm trứng và 

các trò chơi vui nhộn cho các em. Cám ơn biết bao nhiêu 

lời nguyện cầu và hy sinh thầm kín của nhiều quý ông bà 

anh chị em. Và sau cùng nhưng cũng có tầm quan trọng 

như tất cả, cám ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã đến 

tham dự đông đủ và cùng chung một tay để dọn dẹp nhà 

Chúa sau tiệc Phục Sinh.   
 

Binh Nguyen 

 



   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 
 

 

Lớp Rước Lễ Lần Đầu 
  

Năm nay giáo xứ chúng ta sẽ có 4 em được lãnh Bí 

Tích Xưng Tội vào ngày 23 tháng 4 và Rước Lễ Lần 

Đầu ngày 1 tháng 5.  Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện 

cho các em chuẩn bị tâm hồn thật tinh tuyền để lần đầu 

tiên sẽ được đón Chúa  Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm 

hồn các em. Đại diện giáo xứ, xin chân thành cảm ơn 

cô Lan đã hy sinh thời giờ và công sức để giúp cho các 

em học hỏi về hai Bí Tích quan trọng này.  Xin chúc 

mừng các gia đình và các em sau đây: 
 

1-Giuse Isaac Nam Bùi. 

2-Giuse James Phong Trần. 

3-Anna Mary Jessica Cao Trần. 

4-Phao-lô Bao Tin Trần. 

 
Chương trình lắng nghe của Giáo hội.  
  

Vì tầm quan trọng của chương trình lắng nghe của giáo 

hội đồng hành đã được phát động bởi Đức Thánh Cha 

Phanxicô và Đức Giám Mục Luis, dựa vào những ý 

kiến đóng góp trong 2 buổi họp vào CN ngày 3 tháng 4 

vừa qua, sau buổi họp với cha xứ, thầy phó tế, và hội 

đồng mục vụ, giáo xứ quyết định sẽ thay đổi cách thức 

để chương trình có được sự chia sẻ của nhiều giáo dân 

hơn. HĐMV sẽ thông báo thêm về cách thức và chương 

trình trao đổi đến quý giáo dân trong một ngày gần đây. 
 

Ngày Thánh Mẫu 2022 
  

 Năm nay ngày thánh mẫu bắt đầu từ ngày mùng 4 

đến ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022.  Nhắc nhở để 

quý vị đến tham dự. 

 Quán bán nước giải khát của giáo xứ trong ngày 

Thánh Mẫu sau khi tham khảo với những người có 

quan hệ, năm nay vì thiếu người giúp, vật giá leo 

thang, và thời gian quá vội nên giáo xứ Đức Mẹ La 

Vang năm nay không tham dự công việc phục vụ 

quý ông bà và anh chị em đến hành hương trong dịp 

này. 

Chương Trình BAA 2022  

 

Với sự cộng tác rộng lượng của quý vị, giáo xứ chúng 

ta đã vượt chỉ tiêu đóng góp. Giáo phận Raleigh đã gửi 

lời chúc mừng và khen tặng Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang 

Raleigh cùng với 28 giáo xứ hay cộng đoàn khác, trong 

hơn 90 đơn vị của giáo phận đã tham gia chương trình 

này. Số tiền vượt chỉ tiêu đóng góp cho quỹ BAA sẽ 

được giáo phận gửi lại cho giáo xứ sử dụng. Chân 

thành cám ơn tất cả quý vị. 



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


