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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 

 

Lễ Mẹ Thiên Chúa Chúa Nhật ngày mùng 1 
tháng 1.  Bổn mạng giáo xứ 
 

Thánh Lễ: 

1.     Thứ bẩy ngày 31 tháng 12 năm 2022 

• 8 giờ sáng 

• 8 giờ tối Thánh Lễ Cuối năm. 
  

2.     Chúa Nhật ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 

• 10 giờ sáng Thánh Lễ  Đầu năm (chỉ có một 

thánh lễ mà thôi) 

 

Cảm tạ, tri ân và cầu chúc trong dịp đầu năm – Lễ 

Mẹ Thiên Chúa, quan thầy giáo xứ 
 

Trước hết con xin cám ơn Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ 

La Vang đã đồng hành, ban muôn vàn ơn lành xuống trên 

hồn xác, và gìn giữ cho mọi người, mọi gia đình của Giáo 

Xứ trong thời gian dịch Covid-19 vừa qua.  Thêm vào đó, 

Thiên Chúa và Đức Mẹ đã lo cho giáo xứ trả xong tiền nợ 

của giáo xứ trong một thời gian ngắn, cho dù giáo xứ và 

thế giới trải qua thời gia kinh tế trao đảo của nạn dịch 

Covid -19 và thời điểm này. 

Thứ đến xin cám ơn Thầy Sáu Hoàng đã giúp cho giáo xứ 

và cho con qua các Thánh Lễ, các bài chia sẻ Lời Chúa, 

chầu Thánh Thể, nâng đỡ tinh thần và những công việc 

mục vụ giúp giáo dân. 

Cũng xin cám ơn quý anh chị trong hai hội đồng: quý anh 

chị trong Tài Chánh giúp điều hành về tiền nong của giáo 

xứ để trả nợ và phát triển giáo xứ.  Quý anh chị em trong 

Mục Vụ đã chung vai, sát cánh để góp ý, xếp đặt, hướng 

dẫn và lo cho giáo xứ về tinh thần cũng như vật chất, để 

giáo xứ có những nề nếp tổ chức và những sinh hoạt của 

giáo xứ được tốt đẹp hơn. 

Cám ơn quý vị trong bốn giáo khu, các đoàn thể, các ban 

ngành, các ca đoàn, nhà trường và mọi người… đã giúp 

giáo xứ từ trong nhà thờ đến lớp học, từ nhà bếp đến chỗ 

đậu xe…… quý vị đã chung tay cộng tác trong tinh thần 

yêu thương và xây dựng giáo xứ về mọi khía cạnh và mọi 

mặt,  quý vị đã đóng góp tiền của (để sinh hoạt và trả xong 

nợ), công sức, tài năng, thời giờ, sự hiện diện để bảo tồn 

và muốn cho Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang được luôn bền 

vững, phát triển mỗi ngày và xây dựng cho giới trẻ, là con 

em của chúng ta. 
Trong dịp trọng đại của đầu năm: con xin cám ơn thầy và tất 

cả ông bà, anh chị em trong và ngoài giáo xứ đã giúp con qua 

lời cầu nguyện, sự khích lệ, nâng đỡ tinh thần và vật chất để 

con chu toàn nhiệm vụ là người đồng hành trong giáo 

xứ.  Xin cũng tha thứ cho con về những lời nói, việc làm về 

gương mù và gương xâu, lỗi đức bác ái, những thiếu sót về 

nhiệm vụ và đã làm những gì tổn thương đến quý ông bà và 

anh chị em.  Xin cầu nguyện cho con để với ơn Chúa và sự 

nâng đỡ của Đức Mẹ La Vang, con trở nên người phục vụ 

giáo hội đắc lực hơn, để cuộc đời đượm tình bác ái, yêu 

thương, vui tươi và có ý nghĩa. 

Đầu năm con xin kính chúc Thầy, quý ông bà và anh chị 

em được Thiên Chúa và Đức Mẹ ban muôn ơn lành hồn 

xác trong suốt năm, với ơn an bình, thánh đức, vui khỏe, 

hăng say, yêu thương, đoàn kết, nâng đỡ mọi người trong 

gia đình và cộng đoàn giáo xứ.  
 

Cầu chúc. 

Con Martin T. Bản, CRM 

Lịch giáo xứ 
 

Giáo xứ có nhã ý tặng mỗi gia đình một cuốn lịch của giáo xứ 

để chúng ta theo dõi những sinh hoạt của phụng vụ.  Mời mỗi 

gia đình lấy một cuốn. 



  

 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-

 

Ban Giáo Dục: Trịnh H. 
Anh 
        Tel (919) 619-6106 
 
Ban Bảo Trì: Nguyễn 
Hải 
        Tel (919) 619-6106 
 

Mừng Tết Dân Tộc 
 

• Cộng Đồng Việt Nam mừng vào Chúa Nhật 

ngày 15 tháng 1 (Thánh lễ 8:30AM và 10:45AM 

như thường lệ) 

• Giáo Xứ  mừng Chúa Nhật ngày 22 tháng 1 (chỉ 

có một thánh lễ 10:00AM mà thôi) 
 

Bổn mạng cha Nguyễn Mạnh Thư.  

Ngày mùng 7 tháng 1 - Xin cầu nguyện cho cha 

Ban Quản Lý Nhà Bếp (BQLNB) và Patio 
 

Để thuận tiện cho các giáo khu, ban ngành và đoàn thể 

trong giáo xứ khi sử dụng nhà bếp, vì sự an toàn, và giữ 

vệ sinh chung, giáo xứ sẽ thành lập ban quản lý nhà bếp 

(BQLNB). Xin lưu ý ban sẽ giúp quản lý thời khoá biểu 

(ban ngành nào dùng nhà bếp ngày giờ nào), đồ đạc, 

dụng cụ, vệ sinh, vv; ban không nấu nướng gì cả. Cám 

ơn anh Thoát (trưởng) và chị Huệ (phó) đã đứng ra nhận 

giúp công việc này. Trong những ngày vừa qua, hai anh 

chị và một số anh chị đã dọn dẹp, lau chùi, thống kê các 

đồ đạc và dụng cụ, vv trong nhà bếp. Bắt đầu từ đầu 

năm 2023, các giáo khu, ban ngành hay đoàn thể nào 

cần dùng nhà bếp, cần phải “reserve" với BQLNB bằng 

cách liên lạc trực tiếp với anh Thoát (919-612-1158) hay 

chị Huệ (919-274-8236). Trong tương lai, ban sẽ chia sẻ 

thêm các chi tiết về cách thức làm việc. Xin tất cả các 

giáo khu, ban ngành và đoàn thể giúp hợp tác để công 

việc của giáo xứ ngày càng có tổ chức và tốt đẹp hơn.  
 

Chương trình Thánh Lễ Tết Dân Tộc 2023 
 

1. Thứ bẩy ngày 21 tháng 1 

- 8 giờ sáng 

- 8 giờ tối Thánh Lễ Tất Niên (Các bài đọc 

Thánh Lễ Giao Thừa) 
 

2. Chúa Nhật ngày 22 tháng 1 (Các bài đọc Thánh 

Lễ Minh Niên) 

- 10 giờ sáng Thánh Lế Tân Niên (chỉ có một lễ 

mà thôi) 

- Sau Thánh Lễ có hội chợ. 
 

3. Thứ hai (mùng 2 tết cầu cho tổ tiên ông bà) 

- 8 giờ tối 
 

4. Thứ ba (mùng 3 tết cầu cho công ăn việc làm) 

- 8 giờ sáng  

- 8 giờ tối. 
 



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


