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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 

 

Lớp Rước Lễ Lần Đầu 
  

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

Rước Lễ Lần Đầu ngày 1 tháng 5.  Xin cộng đoàn hiệp 

ý cầu nguyện và 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. 

 

Cám Ơn Lòng Hảo Tâm Của Quý Vị: 
 

Cám ơn Quý vị đã rộng tay giúp đỡ trong các chương 

trình của Giáo Xứ. 
 

Bỏ rổ: 

- Thứ Năm Tuần Thánh: $3,504.00 

- Thứ Sáu Tuần Thánh: $1,166.00 (Theo hướng dẫn 

của hội đồng giám mục Mỹ, giúp cho Đất Thánh 

‘Holy Land’ tiền xin rổ vào thứ sáu Tuần Thánh). 

- Lễ Mừng Chúa Phục Sinh: $6,598.00 
 

Quán Mừng Chúa Phục Sinh: $19,607.00 

 

Xây dựng giáo xứ: 

- Ẩn danh $400.00 

- A/c Hoàng Anh và Thu Vân Tường $1,800.00 

- A/c Đức Trang $400.00 
 

Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã đóng góp cho giáo 

hội và cho giáo xứ cách này hay cách khác.  Nguyện xin 

Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang chúc lành cho mỗi 

người chúng ta. 

 

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 sắp xếp đi tham dự. 

- Tham khảo mướn xe bus đi này Thánh Mẫu:  

● Nếu đi 40 người thì mỗi người $342.47 

● Nếu đi 45 người thì mỗi người $313.31 

● Nếu đi 50 người thì mỗi người $281.98 

Nếu ai muốn đi xin liên lạc với anh Hiển (chị Tú) để 

biết thêm chi tiết và ghi danh. 



   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 
 

 

7 Câu Hỏi Tham Khảo Cho Giáo Hội Đồng Hành 
 

Sau khi lắng nghe, tham khảo thêm hướng dẫn của giáo 

phận Raleigh, và học hỏi thêm từ các giáo phận khác, 

giáo xứ thay đổi cách thức (format) để làm tham khảo 

cho giáo hội đồng hành. 
 

Xin chia sẻ thêm về tầm quan trọng và mục đích chính 

của tham khảo là Đức Thánh Cha mong muốn giáo hội 

hoàn vũ luôn có thái độ lắng nghe. Lắng nghe để thông 

hiểu, cảm thông và đồng hành - cùng nhau loan báo Tin 

Mừng và xây dựng nước Chúa. 
 

Sau đây là 2 cách thức để điền tham khảo. 
 

Cách thức 1:  

Điền tham khảo trên mạng bằng cách bấm vào 1 link 

dưới đây, viết các câu trả lời, rồi bấm “submit” là xong. 

Rất đơn giản và nhanh chóng. 
 

Tiếng Việt: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXZNBX

aIGXKjtzt9SJBVcRyfVI4Bk6sitjjXCMcaPak6-

vSA/viewform 
 

Tiếng Anh: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaitbTlII

umvPGcyRoMDAP4TnS0ZhOkxh1J9wL_KP64eslyA/

viewform 
 

Cách thức 2: 

Viết các câu trả lời cho 7 câu hỏi dưới đây trên giấy và 

bỏ vào hộp ở trên bàn xin lễ.  
 

Xin Lưu ý: Giáo dân bao gồm tất cả thành viên đang 

sinh hoạt, thành viên không còn sinh hoạt, người ngoại 

vi, các nhóm có văn hóa riêng, thiếu nhi, phụ nữ, người 

khuyết tật, những người trải qua cảnh nghèo đói, bị gạt 

ra ngoài lề xã hội hoặc bị xã hội loại trừ. 
 

1. Đồng hành đức tin đang diễn ra như thế nào trong 

giáo xứ của chúng ta. Quý vị có niềm vui, khó 

khăn, hay trở ngại gì trong đời sống sinh hoạt của 

giáo xứ? 

2. Giáo xứ dùng phương tiện gì để lắng nghe tiếng nói 

của giáo dân? 

 

3. Điều gì cho phép hoặc cản trở giáo dân lên tiếng 

một cách can đảm, thẳng thắng và có trách nhiệm 

trong giáo xứ và ngoài xã hội? 

4. Làm thế nào để giáo dân được tham gia vào việc 

điều hành của giáo xứ và sứ mệnh của giáo hội? 

5. Làm thế nào để giáo xứ lắng nghe và tham khảo với 

giáo dân trước khi đi đến quyết định? 

6. Làm thế nào để chương trình phụng vụ, đặc biệt là 

thánh lễ Chúa Nhật, truyền cảm hứng và dẫn dắt 

giáo dân? 

7. Giáo xứ mời gọi giáo dân tham gia vào đời sống 

sinh hoạt của giáo xứ, đặc biệt là thánh lễ Chúa nhật 

như thế nào?  
 

Xin lưu ý, hạn chót để điền tham khảo là ngày 15 tháng 6 

năm 2022. Xin trưởng 4 giáo khu và các ban ngành đoàn thể 

giúp phổ biến chương trình này đến thành viên của mình. 

Giáo xứ dự định sẽ có các buổi lắng nghe ở 4 giáo khu. Nếu 

đoàn thể nào muốn có 1 buổi lắng nghe riêng, xin liên lạc với 

anh Khải 919-656-0761 hay anh Bình 919-607-0981. Dựa 

vào các câu trả lời, giáo xứ sẽ làm 1 bản báo cáo để gởi về 

giáo phận Raleigh.  
 

Chân thành cám ơn sự quan tâm và hợp tác của quý ông bà 

và anh chị em.  

 

7 Questions for Listening Survey for Synodal 

Church 
 

Pope Francis, Bishop Luis, Fr. Bản, and the parish want 

to hear from you. It’s very important that we all take the 

survey to help the church heading to the right 

directions. Click on the link below. Answer all or some 

of 7 short questions. Click ’submit’ button. It’s done! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaitbTlIIu

mvPGcyRoMDAP4TnS0ZhOkxh1J9wL_KP64eslyA/vi

ewform 
 

Your answers are anonymous. Please don’t 

procrastinate. Do it today. The parish will write a report 

that will be sent to the Diocese of Raleigh. Thanks very 

much for your time and love for the faith community of 

Our Lady of La Vang and the Catholic Church. God 

bless. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXZNBXaIGXKjtzt9SJBVcRyfVI4Bk6sitjjXCMcaPak6-vSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXZNBXaIGXKjtzt9SJBVcRyfVI4Bk6sitjjXCMcaPak6-vSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXZNBXaIGXKjtzt9SJBVcRyfVI4Bk6sitjjXCMcaPak6-vSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaitbTlIIumvPGcyRoMDAP4TnS0ZhOkxh1J9wL_KP64eslyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaitbTlIIumvPGcyRoMDAP4TnS0ZhOkxh1J9wL_KP64eslyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaitbTlIIumvPGcyRoMDAP4TnS0ZhOkxh1J9wL_KP64eslyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaitbTlIIumvPGcyRoMDAP4TnS0ZhOkxh1J9wL_KP64eslyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaitbTlIIumvPGcyRoMDAP4TnS0ZhOkxh1J9wL_KP64eslyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaitbTlIIumvPGcyRoMDAP4TnS0ZhOkxh1J9wL_KP64eslyA/viewform


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


