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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 

 

Thông báo xe bus tham dự Ngày Thánh Mẫu 

2022 
 

Quý vị tham dự xin vui lòng ghi danh sớm hạn chót là 

ngày 20 tháng 6.  

Xe bus sẽ rời Raleigh 9 giờ sáng thứ tư, ngày 3 tháng 8 

và về lại Raleigh sáng thứ hai, ngày 8 tháng 8 

Hiện tại, Giáo xứ đã có 15 người ghi danh. Dự định tối 

thiểu phải có 40 người tham dự chúng tôi mới có thể 

tiến hành, vì nếu không chi phí cho mỗi người sẽ lên 

quá cao. Và đây là chi phí dự trù: 

$12,799.00 Tiền mướn xe bus  

$300.00 Tiền tips cho 2 tài xế  

$ 1,000.00 Tiền mướn lều 

Tổng cộng $14,099.00 
 

Nếu 40 người tham dự chi phí sẽ là $352.47 một người; 

Nếu 45 người $313.31 một người; 

Nếu 50 người $281.98 một người; 
 

Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng gọi Tú 919 

422 1236 hoặc Hiển 919 369 3333 

Xin giúp chúng tôi bằng cách mời gọi bà con tham dự 

và ghi danh trước ngày 20 tháng 6. Chân thành cám ơn!  

 

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục của Cha 

Xứ Mactinô Trần Văn Bản 
 

Ngày 4 tháng 6 là ngày kỷ niệm cha xứ Mactinô Trần 

Văn Bản lãnh nhận thiên chức linh mục. Giáo xứ chúng 

con xin hân hoan kính chúc mừng cha. Nguyện xin 

Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, 

thánh cả Giuse, và các thánh tử đạo Việt Nam ban cho 

cha tràn đầy hồng phúc và dồi dào sức khoẻ trong dịp 

trọng đại này. 

Kính chúc. 

Chúc mừng bổn mạng thầy sáu Anthony 

Nguyễn Hoàng  
 

Ngày 13 tháng 6, giáo hội mừng kính Thánh Anton 

Padua, Linh mục Tiến sĩ hội thánh. Giáo xứ xin hân 

hoan kính chúc thầy Hoàng luôn tràn đầy ơn Thiên 

Chúa và noi gương thánh bổn mạng luôn hăng say, 

nhiệt thành, uyên bác trong công việc rao giảng nước 

trời và dạy dỗ muôn dân.  

Kính chúc thầy cô và gia đình luôn tràn đầy thánh ân. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 
 

 

Cha xứ đi cấm phòng 
 

Tại nhà chi dòng từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 8 

tháng 6.  Cha Augustino M. Phạm Hồng Ân sẽ về giúp 

trong thời gian này.  Xin quý ông bà và anh chị em cầu 

nguyện cho quý cha đi về bằng an. 

 

Thánh lễ mừng tốt nghiệp cho các em trung 

học, đại học 
 

Giáo xứ và nhà trường CTTVĐVN sẽ tổ chức thánh lễ 

mừng các em tốt nghiệp vào 10:45 sáng Chúa Nhật 

ngày 5 tháng 6 năm 2022. Xin quý vị cùng tới chia vui 

và cầu nguyện cho các em trên con đường tương lai 

tươi sáng. 

 

TẠI SAO THÁNG 6 ĐƯỢC DÀNH ĐỂ 

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU? 
 

Với lòng đạo đức bình dân, mỗi tháng trong năm có 

một chủ đề liên quan đến đời sống thiêng liêng tương 

ứng sẽ tập trung vào các khía cạnh khác nhau của đức 

tin Kitô giáo. 
 

Tháng 6 được gọi là Tháng Thánh Tâm, do ngày lễ 

Thánh Tâm Chúa Giêsu được tổ chức hàng năm trong 

Tháng 6. 
 

Tất cả bắt đầu khi Thánh Margaret Mary Alacoque 

nhận được những mặc khải tư từ Chúa Giêsu Kitô. 
 

Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ vào ngày 16 tháng 6 

năm 1675, và yêu cầu ngài đặc biệt cử hành một lễ tôn 

vinh Thánh Tâm của Người. 
 

Ta yêu cầu con rằng Thứ Sáu sau Tuần Bát Nhật của Lễ 

Mình Máu Thánh Chúa, hãy dành một Lễ đặc biệt để 

tôn vinh Trái Tim Ta, bằng cách truyền bá lòng sùng 

kính vào ngày đó, và đền tạ Trái Tim Ta bằng một hành 

động xứng đáng, để đền thay cho những sự sỉ nhục mà 

Trái Tim Ta đã nhận trong thời gian chịu tổn thương 

trên bàn thờ. Ta hứa với con rằng chính Trái Tim Ta sẽ 

mở rộng để làm tràn ngập sức mạnh của Tình Yêu 

Thiên Chúa lên những người sẽ tôn vinh Trái Tim Ta, 

và làm cho Trái Tim Ta được tôn vinh. 
 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa đã được cử hành sau Chúa 

Nhật Ba Ngôi trong nhiều thế kỷ và luôn rơi vào tháng 

Sáu. 
 

Ngày chính xác thường dao động mỗi năm, vì nó được 

xác định bởi Lễ Phục Sinh. 
 

Phải đến năm 1856, Lễ Thánh Tâm mới được Giáo hội 

hoàn vũ chính thức cử hành, và kể từ đó, tháng 6 được 

tập trung vào việc tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu và 

tình yêu thiêng liêng của Người dành cho nhân loại. 
 

Philip Kosloski (Aleteia) 

Tâm Linh, SDB lược dịch 
 

Trích từ nguồn: https://thegioisaledieng.net/tai-sao-

thang-6-duoc-danh-de-kinh-thanh-tam-chua-giesu/ 

https://thegioisaledieng.net/tai-sao-thang-6-duoc-danh-de-kinh-thanh-tam-chua-giesu/
https://thegioisaledieng.net/tai-sao-thang-6-duoc-danh-de-kinh-thanh-tam-chua-giesu/


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


