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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 

 

Mừng Bổn Mạng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm 

- Quý anh trong Đoàn Liên Minh Thánh Tâm thuộc giáo 

xứ Đức Mẹ La Vang thay đổi lễ bổn mạng vào Lễ Thánh 

Tâm Chúa, thế vì mừng vào Lễ Chúa Kitô Vua như 

trước đây. 

Giáo xứ chúc mừng quý anh trong đoàn, đặc biệt 4 anh 

tuyên thệ vào dịp  lễ bổn mạng này, anh Thiệu, anh 

Hồng, anh Đạt, anh Thiên và quý anh đang tìm 

hiểu.  Nguyện xin Thánh Tâm Chúa chúc lành cho từng 

hội viên để quý anh trở lên những tông đồ cho Thánh 

Tâm Chúa trong gia đình, giáo xứ và xã hội.  Cầu chúc 

đoàn luôn thăng tiến mãi về tinh thần và số hội viên. 

Bữa tiệc cùng ngày mừng lớn và vui vẻ, để lại cho 

những người tham dự nhiều ấn tượng 

Lời cám ơn từ Đoàn Liên Minh Thánh Tâm 

- Trọng kính Cha chính xứ, thầy Phó Tế.  

 Tràn đầy niềm phấn khởi và hân hoan, ĐLMTT chúng 

con kính ái cảm ơn Cha đã dành một ngày đặc biệt giúp 

chúng con thao dượt cho đại lễ. 

 Và hôm qua chính Cha đã dâng lễ, chủ sự lễ tuyên thệ 

cùng chúc lành cho hết thảy chúng con, bên cạnh sự 

thánh thiện hiệp thông của Thầy Phó Tế. Chúng con 

kính dâng lòng biết ơn đến Cha và Thầy.  

 Cảm ơn sự hiện diện của quí vị và gia đình đến chung 

vui, mừng tiệc bổn mạng tối hôm qua. 

 Chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính 

mong quí vị niệm tình tha thứ. 

 Một lần nữa con xin hết lòng cảm tạ tất cả. Kính chúc 

Cha và quí anh tuần mới an lành. 

Thoại Bạch 



 
 
 
 
 

 
 
 

 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 
 

 

Làm sạch khuôn viên giáo xứ 
 

Đáp lại lời kêu gọi của cha xứ sau hai thánh lễ Chúa 

nhật vừa qua, quý vị đã đóng góp: người cầu nguyện, 

người có thiện chí, người góp thời giờ và công sức (đặc 

biệt là anh Quang “Cồn Dầu”) làm sạch cây và cỏ dại ở 

sườn đồi.  Công việc này nói lên sự quan tâm và hợp 

nhất của chúng ta đến giáo xứ. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn chúc 

lành những vị đóng góp xây dựng giáo xứ cách này hay 

các khác 

Lớp Giáo Lý Dự Tòng 
 

Giáo xứ chúng ta sẽ có lớp giáo lý dự tòng cho người 

lớn bắt đầu khai giảng vào ngày July 17, 2022.  Chương 

trình học trong vòng 34 tuần vào mỗi sáng Chúa Nhật từ 

9:30- 10:30.  Xin thông báo đến quý anh chị nào có ý 

định tìm hiểu về giáo lý Công Giáo.  

Liên lạc: Tú Trần (919-422-1236) hoặc email: 

nguyensinc@gmail.com 
 

Thông Báo của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
 

Để sửa soạn cho những ngày trại Betania vào cuối tháng 

8 năm 2022, quý em nào chưa nộp đơn tham dự xin phụ 

huynh giúp nộp đơn sớm, em nào chưa lấy đơn tham dự, 

xin phụ huynh liên lạc với trưởng Miên và Korry để lấy 

đơn.  Để giúp cho ban tổ chức trại biết số trại sinh sớm 

để sửa soạn.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 

Thông báo từ Ban Giáo Dục.  
 

Xin phụ huynh vui lòng ghi danh cho các con em đi học 

cho năm tới 2022-2023 trước cuối tháng bảy để nhà 

trường có đủ thời gian sắp xếp lớp học theo đúng trình 

độ của mình. Đơn đăng ký sẽ ở ngoài bàn xin lễ và trên 

mạng qua VMS Facebook hoặc e-mail. 

 

Nhà trường rất cần sự giúp đỡ và tham gia của quý phụ 

huynh và các bạn trẻ trong năm học mới. Hiện nay, nhà 

trường còn thiếu rất nhiều thầy cô và phụ tá cho các lớp 

Việt Ngữ và Giáo Lý. Trường sẽ có những lớp huấn 

luyện và hướng dẫn cho các anh chị nào chưa có kinh 

nghiệm về dạy học. Trường cũng cần sự giúp đỡ của 

quý phụ huynh về phần an ninh, trật tự, chăm lo dọn 

dẹp, chuẩn bị bữa ăn trưa hàng tuần, tham gia những 

sinh hoạt gây quỹ, làm việc thiện nguyện chung với các 

em, để giúp những hoạt động trong trường thêm phong 

phú. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của tất cả những phụ 

huynh và nhất là các bạn trẻ, bao nhiêu có thể.   

 

Xin liên lạc với Ban Giáo Dục để biết thêm chi tiết. Xin 

cám ơn.  

 

Chi Nguyen 

 



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


