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Thông tin Chúa 
Nh t 20 tháng 

  

 
 

 
 

 

THÁNH L  
Thánh L  Chúa Nh t:                 8:30AM  &  10:45AM 
Ph ng V  Trong Tu n: 
      Th  3, 4 & Th  6, 7:              Thánh L     8:00AM 
      Th  5 Hàng Tu n:                   Gi i T i     7:00PM 
                                                         Ch u TT    8:00PM 

 
BÍ TÍCH 

R a T i Tr  Em: 
      Vào Chúa Nh t th  2 m i tháng sau thánh l  hai 
 
      Cha M   u ph i theo d  Khóa Chu n B  
theo Lu t Giáo H i - (GL kho n 851/2) 
 
      Xin liên l c v i Cha X  ít nh c 1 tháng 
 

Hôn Ph i:  Xin liên l c v i Cha X  ít nh c 6 tháng 
 

X c D u, Ch u Mình Thánh:  Xin liên l c v i Cha X  
 

Xin L :  Xin liên l c Cha X   
 

Làm Phép Nhà/Ti m:  Xin G i Cha X  
 

 
 
Tháng  
T4 ngày 22 L  Tro: 8 gi  sáng và 8 gi  t i. 
 

Tháng 4 
T5 ngày 6 L  R a Chân: 8 gi  t
Ki u Thánh Th . 
T6 ngày 7 Nghi th c: 8 gi  t i. Nghe l Kính 

 c l  

T7 ngày 8 L  v ng Chúa Ph c Sinh: 8 gi  t i. Xông 
 
i L  Chúa Ph c Sinh: 10 gi  sáng. Xông 
 

 

Tháng 8 
T3 ngày 15 L  M  lên Tr i: 8 gi  sáng và 8 gi  t i. 
 

Tháng 10 
T7 ngày 14 V ng k  ni m thánh hi n nhà th :  8 gi  t i 
(thay l  Chúa nh i b n). 
CN ngày 15  Kn thánh hi n nhà th  6  sáng 
(có m t l  
 

Tháng 11 
T4 ngày 1 L  các Thánh: 8 gi  sáng và 8 gi  t i. 
Chiêng. 
T5 ngày 2 L  các Linh H n: 8 gi  sáng và 8 gi  t i. 
T5 ngày 23 Thanksgiving B n m ng: 10 gi  
sáng (ch  có m t l  
 

 
T6 ngày 8 L  M  Vô Nhi n m ng GK Vô Nhi m: 
8 gi  sáng và 8 gi  t i. 
CN ngày 24 L  8:30 và 10:45 sáng. 
- V ng L  Giáng Sinh: 7:15 t i Ho t c nh Giáng 

Sinh  8  gi  t  
T2 i L  Giáng Sinh: 10 gi  sáng (ch  có m t 
l  
T7 ngày 31 V ng L  M  Thiên Chúa: 8 gi  t i. 
 

Tháng 1  
T2 ngày 1 l  M  Thiên Chúa.  B n m ng GX: 10 gi  
sáng (ch  có m t l ). Xông  
 

 

Christmas 2022 
 
Dear Brothers and Sisters in Christ, 
 
Meditating on God’s plan of salvation, I pondered how He carried it out and the means 
He used to do it. In His infinite wisdom, God does it through creation itself. 
 
The most extraordinary thing about His plan is that God sought consent – the “yes” of 
Mary. His invitation to participate in the plan of salvation was manifested in the 
greeting and the call to become the Mother of God – He does not impose it; God awaits 
her “yes,” the free participation of Mary. 
 
What a great lesson we find in meditating on those moments in the life of Mary! The 
Lord also invites us to participate in His plan of salvation and in His very Being. He 
awaits our "yes," as He did with Mary. 
 
That “yes” implies opening our hearts – our whole being – so that, fed with the Love of 
God, each of us may become managers of life, of true life, and the beneficiaries of the 
mercy of He who became Man to speak our language and make us partakers of His 
kingdom: Jesus! 
 
May we experience the call to the Love of Jesus in our Christmas celebrations and, as 
we come together with family and friends, may we share what we receive: Life and 
Love – the true Life and True Love of Jesus. 
 
May the Child Jesus transform and bring light to the manger that is our heart so that, by 
welcoming Him, we may welcome and Love our neighbor. 
         

In the Love of Jesus, 

 

      † Luis Rafael Zarama, J.C.L. 
            Bishop of Raleigh 

Thông tin 
Chúa Nhật
4 tháng 12 
năm 2022



 
 
 
 

  THÔNG TIN LIÊN L C 

Cha X : 
 

    Martin Tr n 
        Cell (919) 757-5396 
        Office (919) 307-4023 
 

    Gi  làm vi c t  th  n th  7 
        9:30AM - 5:00PMS 

Th y Phó T : 
 

    Anthony Nguy n Hoàng 
        Tel (630) 913-4849  

H ng M c V : 
 

  ng: Nguy  
        Tel (919) 607-0981 
  Phó N i V c Thái  
        Tel (919) 757-5194 

H ng Tài Chánh: 
 

  ng: Phan Trí Hào 
        Tel (203) 892-7289 
  Phó: Nguy  
        Tel (919) 538-5524 
 

 

Ban Giáo D c: Tr nh H. Anh 
        Tel (919) 619-6106 
 
Ban B o Trì: Nguy n H i 
        Tel (919) 619-6106 
 

 

 

 

Mừng Bổn Mạng
Ngày mùng 8 tháng 12 kính Mẹ Vô Nhiễm bổn mạng 
Giáo Khu Vô Nhiễm.
Giáo xứ chúc mừng quý vị trong Giáo Khu Vô Nhiễm, 
xin Mẹ Vô Nhiễm ban muôn ơn lành xuống  cho từng 
người trong giáo khu được hồn an xác mạnh và noi 
gương Đức Mẹ được luôn hăng say sống lời Chúa và 
đem ra thực hành.

Ngày 25 tháng 12 mừng Đại Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng 
Sinh, bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Hài Đồng.
Giáo xứ chúc mừng các em trong Ca Đoàn Chúa Hài 
Đồng, nguyện xin Chúa Giêsu Ấu Thơ ban cho các em 
được luôn mạnh khỏe, tâm hồn đơn sơ và hăng say để 
phục vụ Chúa qua lời ca tiếng hát.

Chương Trình Lễ:
- Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm thứ Năm ngày 8 tháng 12.  

      Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.

- Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh:
 a/ Thứ Bẩy ngày 24 tháng 12 - 8 am Lễ ngày 24 
 7:15 pm hoạt cảnh.
  8 pm Thánh Lễ Vọng.

 b/ Chúa Nhật ngày 25 tháng 12
 10 giờ sáng Thánh Lễ (chỉ có một thánh lễ lúc 10  
 giờ sáng mà thôi). 

Xin quý vị sắp xếp thời giờ để đến tham dự Lễ Mẹ Vô 
Nhiễm và Lễ Chúa Giáng Sinh.  Hai lễ này là lễ buộc.
Những ngày lễ này giáo dân tham dự rất đông, nên xin 
quý vị trong gia đình đi chung xe để dành chỗ đậu xe cho 
anh chị em khác.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị.

 

 

Cám ơn
Cám ơn quý cha đã đến giúp giải tội, cám ơn quý vị đã 
đến lãnh nhận ơn hòa giải, và cám ơn quý anh chị đã 
giúp bữa ăn chiều cho các cha, quý anh chị giúp sửa 
soạn và thu dọn cho chương trình hòa giải của giáo xứ.

Cám ơn quý vị và các em giúp trang hoàng trong và 
ngoài nhà thờ để dọn lòng đón Chúa. Và tất cả mọi 
người đã giúp giáo xứ cách này hay cách khác.

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang ban muôn 
ơn lành xuống cho mỗi người để chúng ta đón nhận 
Chúa đến.

Cám Ơn - Thank you Fr. Danh
Giáo xứ chúng con xin chân thành cám ơn cha Trần 
Công Danh rất nhiều, đã yêu thương giáo xứ chúng con 
nói chung và quan tâm đặc biệt đến giới trẻ nói riêng, và 
đã hy sinh thời gian quý báu đến chia sẻ những đề tài rất 
cần thiết cho đời sống đạo của các em thanh thiếu niên. 
Sự hy sinh và hướng dẫn của cha chắc chắn sẽ dẫn dắt 
giới trẻ đến gần Chúa nhiều hơn. Nhân mùa Giáng Sinh, 
chúng con kính chúc cha được nhiều sức khoẻ và được 
nhiều ơn thánh Chúa.

Our parish would like to thank Father Danh Cong Tran 
very much, for your love for our parish in general and 
for paying special attention to our young people in 
particular, and for sacrificing valuable time to share 
special spiritual topics that are necessary for their 
religious lives. Your sacrifice and guidance will surely 
lead our youth closer to God.  On the occasion of the 
Christmas season, we wish you good health and many 
blessings from our Heavenly Father.

Tin buồn 
Giáo xứ mới nhận được tin cụ ông Nguyễn Quang Vinh 
mới qua đời ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại Raleigh, 
hưởng thọ 89 tuổi. Cụ ông là 1 thành viên tích cực và 
trụ cột của giáo xứ suốt 30 năm nay.

Xin Thiên Chúa thương yêu và đón nhận cụ vào thiên 
đàng vĩnh cửu.  Xin Đức Mẹ La Vang nâng đỡ tang gia 
trong giai đoạn đau buồn mất mát này.

Xin mọi người chúng ta chung lời cầu nguyện cho cụ và 
tang quyến. Chương trình thăm viếng và tang lễ có dán 
trên bảng Thông Tin tại Giáo Xứ.



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


