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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 các em rửa tội 
 

Giáo xứ xin chúc mừng gia đình và 3 em được lãnh nhận bí 
tích rửa tội vào Chúa nhật 14/8/2022: 
1-Anna Chloe Fawkes Schultz con của anh Galen Nathaniel 
Schultz và chị Maria Phan Lan Michelle. 
2-Anna Lana River Schultz con của anh Galen Nathaniel 
Schultz và chị Maria Phan Lan Michelle. 
3-Anna Eva Mai Phan con của anh Phaolô Phan Nhật Nam 
và chị Jennifer Temple Phan.  
 

Cha xứ đi họp tại nhà chi dòng từ trưa chúa 
nhật 28/8 đến 2/9 
 

Xin quý vị cầu nguyện cho cha đi về bằng an.  Thầy Sáu 
Hoàng sẽ chia sẻ lời Chúa, cho rước lễ, và chầu trong những 

ngày trong thời gian này. 

Mừng bổn mạng Các bà Mẹ Công Giáo 
 

Qua lời cầu nguyện của Thánh Monica, xin Chúa và 

Đức Mẹ La Vang chúc lành cho quý bà và gia quyến.  
 

Trại Betania 
 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo xứ sẽ tổ chứ Trại 

Betania 1, sẽ tổ chức từ chiều thứ sáu ngày 26 đến trưa 

Chúa nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022. 

Chúng ta cầu nguyện cho thời tiết tốt đẹp.  Mọi sự được 

an bình, và cho các em tham dự và những người giúp 

các em lãnh nhận nhiều ơn lành của Chúa qua lời cầu 

bầu của Đức Mẹ La Vang.  Xin quý vị giúp đoàn khi 

được mời giúp. 

Tượng Đức Mẹ Thánh Du sẽ về thăm giáo 
xứ và các vùng lân cận 
 

Từ ngày 2/9 đến ngày 18/9 năm 2022 Đức Mẹ sẽ đến, 

thăm viếng cộng đoàn Wilmington và Jacksonville vào 

chiều Chúa nhật 11 tháng 9 và Greenville thứ hai ngày 

12 tháng 9 

Các ngày khác Đức Mẹ sẽ ở lại giáo xứ.  Giáo xứ sẽ mở 

cửa nhà thờ từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối.  Nếu giáo khu 

nào cần rước Tượng Đức Mẹ Thánh Du xin liên lạc với 

anh Thái (Phó nội vụ) xin cho biết ngày và thời gian từ 

5 chiều đến 9 giờ chiều. 

Xin quý vị dành thời giờ đến thăm viếng Đức Mẹ để cầu 

nguyện cho mình, cho gia đình, cho giáo xứ, cho quên 

hương, cho giáo hội và cho thế giới. 

Chương trình Lễ hội trung thu 
 

Mọi thứ đều đang diễn biến tốt đẹp. Chỉ còn vài mục 
như: xếp đặt bàn ghế, đổ rác, nhà vệ sinh… chưa có 
đoàn thể, nhóm nào nhận. Nếu cần sẽ mướn người 
ngoài phụ trách. Riêng CT văn nghệ quá đầy đủ, phong 
phú nên xin không nhận thêm tiết mục nào nữa. Việc 
ghi danh thi lồng đèn và thời trang cho các em sẽ chấm 
dứt vào đầu tháng 9, xin phụ huynh đăng ký sớm cho 

kịp. 

Mừng Kỷ Niệm Kết Hôn 
 

Địa phận tổ chức Thánh Lễ mừng kỷ niệm kết hôn 25, 

50, 60 năm tại nhà thờ Chính Tòa Thánh Danh Chúa 

Giêsu lúc 10 giờ sáng, thứ bẩy ngày 15 tháng 10  năm 

2022. 

Nếu quý vị có những ngày kỷ niệm trên đây và muốn 

ghi danh xin liên lạc 984-900-3184 hay 

https://raldioc.configio.com/wam2022.  
 

https://raldioc.configio.com/wam2022
https://raldioc.configio.com/wam2022


  

 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 
 

 

Phiên họp khoáng đại giữa năm 2022 của 
Giáo xứ 
 

Mến chào quý anh chị trong 2 hội đồng, trưởng 4 giáo 

khu, trưởng các ban ngành và đoàn thể trong 

GXĐMLV,  
 

Qua phiên họp vào thứ 4 ngày 10 tháng 8 năm 2022 vừa 

qua, cha xứ, thầy phó tế, và HĐMV đã duyệt lịch hằng 

năm của giáo xứ và quyết định là giáo xứ sẽ bắt đầu sinh 

hoạt theo lịch đó. Vì thế, xin kính mời quý anh chị trong 

2 hội đồng, trưởng 4 giáo khu, trưởng các ban ngành và 

đoàn thể đến tham dự buổi họp chung với cha xứ và 

thầy phó tế sau đây:  
 

Ngày họp: Chúa Nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022, từ 6-8 

giờ chiều 

Địa điểm: Hội trường 

Agenda:  

   - 6:00 - 6:30 chiều: Cha xứ và HĐMV update về các 

chương trình trong giáo xứ 

   - 6:30 - 7:00 chiều: Lắng nghe và hỏi đáp 

   - 7:00 - 8:00 chiều: Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm cung hiến 

thánh đường sắp tới 

   - 8:00 : Cơm tối HĐMV lo 
 

Xin quý anh chị trưởng 4 giáo khu và trưởng các ban 

ngành và đoàn thể thuyên chuyển thư mời này đến phó 

ban. Và nếu quý anh chị trưởng và phó không thể đến 

tham dự được, xin giúp cử 2 vị đại diện.  
 

Nếu quý anh chị có câu hỏi gì, xin liên lạc với anh Bình, 

cell 919-607-0981. 

Giáo Lý Hôn Nhân 
 

Giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân 

cho các bạn có ý định kết hôn trong tương lai. Chương trình 

sẽ gồm 2 ngày vào tháng 9 tại Nhà thờ Đức Mẹ La Vang. 

_Thứ Tư ngày 21 tháng 9 năm 2022 từ 1 trưa tới 8 giờ tối. 

_Thứ Tư ngày 29 tháng 9 năm 2022 từ 1 giờ trưa tới 8 giờ 

tối. 

Xin vui lòng lấy đơn ở bàn xin lễ hoặc vào link dưới đây để 

lấy đơn.  

https://ducmelavangraleigh.org/wp-

content/uploads/2021/12/HolyMastromony_Prep_-

Registration.pdf 

Mọi liên hệ xin email hay gọi phone đến Tú Trần: 

nguyensinc@gmail.com 

919-422-1236 

Thanksgiving Mass do Đức Cha Địa 
Phận  Raleigh chủ tế 
 

Chương trình Catholic Scouting Mass of Thnksgiving được 

tổ chức từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng thứ bẩy ngày mùng 

5 tháng 11 năm 2022 tại Nhà Thờ Chính Tòa “Thánh Danh 

Chúa Giêsu”, Holy Name of Jesus Cathedral.  Địa chỉ 715 

Nazareth St. Raleigh, NC 27606.  Sau Thánh Lễ sẽ có bữa 

trưa tại Fallon Center at Our Lady of Lourdes Parish. 

Địa chỉ 2718 Overbrook Dr. Raleigh, NC 27609.  Kính 

mời mọi người đến tham dự.  Liên lạc Very Reverend 

Scott E. McCủe, V.F.  Diocesan Scout Chaplain. 

smccue@stmchapelhill.or// 919-942-6234 

 

https://ducmelavangraleigh.org/wp-content/uploads/2021/12/HolyMastromony_Prep_-Registration.pdf
https://ducmelavangraleigh.org/wp-content/uploads/2021/12/HolyMastromony_Prep_-Registration.pdf
https://ducmelavangraleigh.org/wp-content/uploads/2021/12/HolyMastromony_Prep_-Registration.pdf


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


