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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 

 

Chúc mừng 
 

Giáo xứ xin hân hoan chúc mừng gia đình và 3 em mới 

được nhận bí tích rửa tội trong Chúa Nhật rồi 
 

 - Giuse Trần Lucas con của anh Trần Trương Tuấn 

Minh và chị Trần Jenny. 

 Wolfgang Nguyễn Kha Maxwell con anh Nguyễn 

Kha Đức Vũ và chị Hoàng Thục Vi.  

 Esther Nguyễn Mila Allysha con anh Nguyễn Thanh 

và chị Allysha Danielle Dapprich.   

Lớp Giáo Lý Dự Tòng 
 

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

lớn niên khóa 2022-2023 và bắt đầu ghi danh  vào ngày 

7/17/22.  Chương trình học trong vòng 34 tuần vào mỗi 

sáng Chúa Nhật từ 9:30- 10:30.  Xin quý anh chị nào có 

ý định tìm hiểu về Giáo Lý Công Giáo xin gặp chị Tú 

sau lễ nhất và lễ hai để ghi danh tại  bàn xin lễ hoặc liên 

lạc qua số điện thoại sau: 
 

Điện Thoại: Tú Trần (919-422-1236) 

hoặc email:  nguyensinc@gmail.com 
 

Bản nháp về quy chế của hai hội đồng, bốn giáo 

khu, và tất cả ban ngành và đoàn thể 
 

Bản nháp về quy chế, liệt kê danh sách của 2 hội đồng, 4 

giáo khu, tất cả các ban ngành, và đoàn thể trong giáo 

xứ, cùng với vai trò và trách nhiệm của từng chức vụ đã 

được gởi qua điện thư đến quý anh chị có trách nhiệm 

trong giáo xứ. Mục đích chính là để giúp anh chị có 

trách nhiệm nắm rõ công việc của mình và của những 

người lãnh đạo khác, hầu giúp mọi người được dễ dàng 

khi phục vụ và sinh hoạt trong giáo xứ. Trong những 

tháng ngày qua, mặc dù cha xứ, thầy phó tế, và HĐMV 

đã cố gắng hết sức để viết và duyệt bản nháp này, nhưng 

có lẽ bản nháp này vẫn còn có nhiều điều không đúng, 

còn thiếu xót, cần được bổ sung, vv. Bởi thế trong tâm 

tình xây dựng giáo xứ, xin quý anh chị có trách nhiệm 

mạnh dạn điều chỉnh, tu bổ, thêm bớt, vv để cùng nhau 

chúng ta làm bản quy chế cho chúng ta và cho các anh 

chị em kế tiếp sau này. Quý anh chị có thể chia sẻ trực 

tiếp với anh trưởng Hội Đồng Mục Vụ qua email 

binh.nguyen712@yahoo.com, qua text 919-607-0981, 

hay gọi điện thoại cũng được, hạn chót là ngày 30 tháng 

7 năm 2022 

Giáo Khu La Vang Họp Để Giúp Làm Thao 

Khảo Cho Giáo Hội Đồng Hành 
 

Giáo khu La Vang sẽ có buổi họp để làm tham khảo cho 

chương trình Giáo Hội Đồng Hành vào lúc 7 giờ chiều 

Chúa Nhật ngày 24 tháng 7 năm 2022 tại hội trường. 

Kính mời quý gia đình trong giáo khu đến tham dự đông 

đủ, để cùng nhau chúng ta giúp cho giáo xứ, giáo phận, 

và giáo hội 
 



 

 
 

 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 
 

 

Lễ hội Trung thu, Moon Festival 17/9/2022 
 

Năm này Giáo xứ sẽ tổ chức Lễ hội trung thu vào ngày 

thứ bảy 17 tháng 9 năm 2022 từ 4 giờ chiều tới 10 giờ 

tối. 
 

    Dự tính với quy mô khá lớn bao gồm nhiều gian hàng 

trò chơi, giải trí.  Các tiết mục văn nghệ truyền thống và 

hiện đại do các em, quý khách mời, và các ca sĩ Raleigh 

cùng ban nhạc giáo xứ trình diễn. Các màn múa lân, thi 

lồng đèn và thời trang, rước đèn trung thu, chụp hình với 

chú Cuội chị Hằng... 
 

    Miễn phí lồng đèn và bánh trung thu cho các em, face 

painting, bounce house, slide... 
 

    Có bán thức ăn ngon, nước uống đặc biệt. 
 

    Vào cửa tự do cho mọi người. Everyone is welcome.  
 

    Vì đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức trung thu trang 

trọng và công phu vậy, Giáo xứ cần rất nhiều sự ủng hộ 

và cộng tác tích cực của các đoàn thể và cá nhân. Xin 

quý vị giúp Giáo xứ một phần việc khi được mời góp 

sức.  
 

    Hy vọng chúng ta sẽ mang lại cho các em và quý phụ 

huynh một ngày Lễ hội trung thu thật hay, đẹp, ý nghĩa 

để góp 1 phần nhỏ cho việc duy trì và phát triển văn hóa 

dân tộc nơi hải ngoại.   

 



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


