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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 

 

Hành Hương Ngày Thánh Mẫu 2022  
 

Như chúng tôi đã thông báo đến quý vị trong tờ thông 

tin lần trước liên quan đến việc tham dự Ngày Thánh 

Mẫu, nay xin lưu ý thêm, xe bus sẽ khởi hành từ 

Raleigh lúc 9  giờ sáng thứ tư, ngày 3 tháng 8 và sẽ về 

lại Raleigh vào sáng thứ hai, ngày 8 tháng 8.  

Hiện tại Giáo xứ chúng ta chỉ mới có 10 người ghi 

danh, nếu quý vị có ý định tham dự xin vui lòng ghi 

danh trước ngày 30 tháng 5 để ban tổ chức chúng tôi có 

đủ thời giờ sắp xếp mướn xe và đặt lều. Quý vị cần biết 

thêm chi tiết xin gọi Tú 919 422 1236 hoặc Hiển 919 

369 3333 

Xin chân thành cám ơn quý vị. 

Chúc Mừng Lớp Thêm Sức 
  

Giáo xứ hân hoan chúc mừng gia đình và 15 em sẽ 

nhận Bí tích thêm sức. Xin Chúa Thánh Thần luôn sưởi 

ấm và hướng dẫn các em trong cuộc sống làm nhân 

chứng trọn đời. Xin cám ơn thầy Khải Đỗ đã dành bao 

công sức dạy dỗ, hướng dẫn lớp giáo lý thêm sức. Các 

em và giáo xứ nhớ thương thầy rất nhiều. 
 

1. Nguyen Trong Nghia Henry Paul 

2. Pham Ngoc Angela  Maria Madalena 

3. Truong Nguyen Tina  Anna 

4. Vo Tuong Vi  Anna 

5. Nguyen Tran Trish  Maria 

6. Đỗ phúc Ân  Joseph 

7. Truong Nguyen Dan  Joseph 

8. Nguyen Thi Gia Anna  Teresa 

9. Hoang Anh Thu Madeline Maria 
10. Nguyen Quynh Anh  Teresa 
11. Tran Thanh Huy  Luca 

12. Tran Thanh Nhan  Dominic 

13. Bui Quang Antonio (Tony) Francis 

14. Nguyen Anh Thu Vivi  Maria 

15. Nguyen Huu Nhat Huy  Francis 

 

Chúc Mừng giáo khu Fatima 
 

Xin chúc mừng toàn thể quý vị trong giáo khu Fatima 

nhân ngày lễ bổn mạng. Xin Đức Mẹ Fatima luôn 

thương yêu, ban nhiều ơn lành hồn xác cho từng quý vị 

và gia đình trong giáo khu. Xin cám ơn quý vị đã cộng 

tác tích cực với Giáo xứ, xin tiếp tục góp ý và đóng góp 

để giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn. 



   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 
 

 

Phân Ưu 

Con xin kính chào quý cha, quý thầy, quý tang 

quyến, quý cụ, quý ông bà và anh chị em.Trước 

hết con xin đại diện cho toàn thể giáo dân trong 

giáo xứ Đức Mẹ Là Vang xin thành kính phân ưu 

với chị Mai, hai cháu Đạt và Khang và toàn thể 

tang quyến trước sự ra đi của anh Giuse Đỗ 

Trọng Khải. Trong những ngày vừa qua, chúng ta 

có cơ hội gặp gỡ nhau. Nhưng những cuộc gặp 

gỡ kỳ này khác với những lần trước đây. Chúng 

ta chia sẻ cho nhau nghe những hình ảnh mà anh 

Khải đã để lại trong tiềm thức của mỗi người 

chúng ta. Hình ảnh của một con người hiền lành, 

đạo đức, thánh thiện, dấn thân, hy sinh, phục vụ, 

gương mẫu, yêu thương, vv. Đó là những hình 

ảnh của những nhân đức, của những đỉnh cao của 

một đời người, của một cuộc đời đáng 

sống!Chiều thứ 5 vừa qua. Anh Khải còn đi đá 

banh với hai cháu: Đạt và Khang. Sau đó anh đến 

nhà thờ để tham dự buổi họp hằng tháng với cha 

xứ, thầy phó tế và anh chị em trong hội đồng mục 

vụ. Anh còn hăng say chia sẻ những hoài bão của 

anh cho giáo xứ và quan tâm cho giới trẻ. Gần 11 

giờ khuya thì cha con, anh chị em chia tay ra về. 

Và rồi, anh đã ra đi, một cách rất đột ngột, chỉ 

một mình, trong đêm tối, không người thân, 

không bạn bè. Trước sự bàng hoàng của cảnh 

tượng đó, chúng ta cảm thấy sự ra đi của anh thật 

đáng thương. Anh Khải là người Công Giáo, vì 

thế, với con mắt đức tin, thì câu hỏi cần đặt ra 

là… Phải chăng đó là hình ảnh cuối cùng mà anh 

muốn để lại cho chúng ta? Hay đó là hình ảnh 

của anh, mà Thiên Chúa muốn gởi đến cho mỗi 

người chúng ta? Chúng ta, đặc biệt là người 

Công Giáo, ai ai cũng biết hình ảnh của một cái 

chết rất tàn bạo và giã man. 

 

Đó là hình ảnh Chúa Giêsu chết trên cây Thánh 

Giá. Đó có phải là một hình ảnh để đáng 

thương hay không? Thưa không. Mà đó là hình 

ảnh của tình thương, tình thương cho nhân loại, 

để cứu chuộc nhân loại, và mang niềm hy vọng 

cho nhân loại. Là con cái của tình thương, vì 

thế suốt cả một cuộc đời, anh Khải luôn sống 

yêu thương. Ai ai trong chúng ta cũng đều biết 

điều đó. Vì thế, hình ảnh ra đi của anh không 

thể được xem, là đáng thương. Nhưng phải 

được hiểu là, hình ảnh của một đời người, đã 

hết mình vì thương. Dựa theo lời của cô 

investigator của thành phố Durham, thì dường 

như anh đã ra đi trong giấc ngủ, rất bình an. Rồi 

đây, ngày tháng sẽ qua đi, trí óc của chúng ta 

cũng sẽ mu mờ? Liệu chúng ta có còn nhớ đến 

anh không? Chúng ta rất may mắn là có được 

một hình ảnh cụ thể để nhắc nhở chúng ta về 

anh. Con hy vọng rằng, con nguyện cầu rằng, 

mỗi khi chúng ta nhìn lên cây Thánh Giá, và 

cảm nghiệm được tình thương bao la của Thiên 

Chúa dành cho nhân loại, chúng ta cũng sẽ cảm 

nhận được hình bóng và mối tình của anh dành 

cho mỗi người chúng ta. Cảm nhận được linh 

hồn của anh đã, đang và sẽ mãi mãi đồng hành 

với các sứ vụ của chúng ta. Cảm nhận được 

niềm hy vọng, là một ngày nào đó chúng ta sẽ 

gặp lại anh trên thiên quốc. Đó là hình ảnh cuối 

cùng mà anh muốn để lại trong con tim của mỗi 

người chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa, qua 

lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, Thánh Cả 

Giuse, và các thánh tử đạo Việt Nam, ban niềm 

an ủi và sức mạnh đến chị Mai, hai cháu Đạt và 

Khang, và toàn thể tang quyến trong gia đoạn 

rất khó khăn này. Amen. 

Nguyễn Thanh Bình 



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


