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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 

 

Giáo xứ hân hoan chúc mừng bổn mạng: 
- Thầy Sáu Anthony Nguyễn Hoàng. 

- Ban Thừa Tác Viên Ngoại lệ. 

- Ban công bố lời Chúa 

Xin chúc mừng và chia vui với các gia đình sau:   

- Chúc mừng hai thành viên mới của giáo hội vừa được 

rửa tội hôm Chúa nhật 12/06/2022: 

1- Anê Nguyễn Kim Hailey, con anh Phêrô Nguyễn 

Hoàng Kha và chị Catarina Nguyễn Thị Kim Hải. 

2-Maria Phan Thanh Nikki, con anh Phêrô Phan Thanh 

Hùng và chị Ysave Nguyễn Thị Hồng Nhung.  
 

- Chúc mừng anh Phêrô Nguyễn Thanh Quy và chị 

Anna Nguyễn Đặng Phương Thảo mới thành hôn ngày 

14 tháng 6 năm 2022. 
 

- Chúc mừng ngày Hiền Phụ đến tất cả các ông, các anh 

và gia đình. 
 

Lưu Ý 

Từ này nếu quý vị có thân phụ mẫu hai bên mới qua 

đời, xin cho báo cho quý anh Thiệu và anh Hùng để 

báo cho cộng đoàn đọc Kinh Vực Sâu Thánh Lễ. 

 

Chúc mừng 2 tân Linh mục tại giáo phận 

Raleigh, NC. 
Welcome and congratulate our two new priests... Father 

Erik Reyes and Father John De Guzman! Both were 

ordained into the priesthood this past Saturday, June 4. 

Here are some photos from the ordination! 

Xin tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng 2 tân Linh mục 

của Giáo phận Raleigh, cha Erik và cha John. Xin 

Thiên Chúa luôn thương yêu, bảo vệ  và hướng dẫn các 

cha trên con đường tận hiến 

Thánh lễ mừng các em tốt nghiệp trung học và 
đại học năm 2022 
 

Giáo xứ và nhà trường hân hoan chúc mừng quý gia 

đình và các em tốt nghiệp trung học và đại học năm 

2022. Cầu chúc các em sẽ có tương lai rực sáng, trở 

thành những người tài giỏi và đạo đức, những người hữu 

ích cho xã hội và giáo hội. 
 

OLLV parish and the Vietnamese Martyrs School would 

like to congratulate class of 2022. May your future be 

filled with success and may you all become witnesses of 

God's love to the world! Congrats!!! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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 
 

 

Tiệc mừng các em tốt nghiệp năm 2020, 2021, 

2022 
 

Giáo xứ và nhà trường, cùng quý phụ huynh đã có 1 

buổi tiệc để chúc mừng và khuyến khích các em đã tốt 

nghiệp trung học và đại học trong suốt 3 năm qua: 2020, 

2021, 2022. Vì đây là lần đầu tiên tổ chức nên không 

khỏi lúng túng. Tuy vậy bữa tiệc rất ấm cúng, vui, trẻ. 

Các em đã tự lên chương trình, trang trí và trình diễn 

tuyệt vời. Chúc mừng các thầy cô, quý phụ huynh và 

các em với 1 chương trình rất ý nghĩa và lôi cuốn. ❤ 
 

OLLV Parish, the Vietnamese Martyrs School and the 

PTA organized a beautiful celebration for all graduates - 

class of 2020, 2021, and 2022. The fun and youthful 

program however was put together by OLLV youths. 

Every one young and old enjoyed the evening 

immensely. Great job. Congrats!!! 

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 26 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!  

 



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


