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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 

 

Chương trình Thánh Lễ Tết Dân Tộc 2023 
 

1. Thứ bảy 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 Lễ Tân Niên (chỉ có một lễ 

mà thôi). 

Sau Thánh Lễ có văn nghệ và hội chợ. 

3. Thứ hai ngày 23 tháng 1 (mùng 2 Tết cầu cho tổ tiên 

ông bà). 

• 8 giờ tối. 

4. Thứ ba ngày 24 tháng 1 (mùng 3 tết cầu cho công ăn 

việc làm). 

• 8 giờ sáng. 
 

Ý Cầu Nguyện 
 

- Hòa bình thế giới. 

- Năm mới quê hương được bình an, mọi người dân 

được ấm no hạnh phúc. 

- Giáo xứ có những ngày vui xuân dân tộc thời tiết 

được tốt đẹp, mọi sự bằng an và mọi người được vui 

khỏe. 
 

Mua sắm thêm 
 

Giáo xứ càng ngày càng phát triển, nên trong thời gian 

này giáo xứ có chương trình mua bàn ghế để khỏi phải 

mướn vào những dịp tổ chức lễ lớn và thay một số đã 

cũ: 

 

1. 1,000 ghế ngồi (150 ghế đã được ủng hộ), 

2. 20 chiếc bàn tròn đường kính 72 inches. (không 

gấp). 

3. 10 bàn dài 6 feet (gấp và dưới có cây sắt để giúp 

cho bàn chắc hơn). 

4. 40 bàn dài 8 feet (không gấp, dưới có cây sắt đề 

giúp cho bàn chắc hơn). 
Nếu quý vị nào muốn ủng hộ loại nào và bao nhiêu cái xin 

cho giáo xứ biết. Giáo xứ cám ơn quý vị. 

Ghi danh cho ca đoàn 2 của giáo xứ 
 

Quý vị nào muốn tham gia ca đoàn 2 của giáo xứ, dùng 

lời ca để đóng góp cho giáo hội trong phụng vụ, xin ghi 

danh từ ngày 15 đến 31 tháng 1. 

 

Phiên Họp Gia Trưởng vào Chúa Nhật Ngày 

29 Tháng 1 
 

Theo lịch sinh hoạt, Giáo Xứ sẽ có phiên họp từ 6 đến 8 

giờ tối vào Chúa Nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023 tại hội 

trường. Đây là phiên họp hằng năm, để giáo xứ có cơ 

hội trình bày tổng quát các chương trình sinh hoạt và để 

tạo cơ hội cho giáo xứ được lắng nghe các đề nghị từ tất 

cả quý gia đình. Xin kính mời tất cả quý gia trưởng đến 

tham dự cho đông đủ. Những ai có câu hỏi gì, xin liên 

lạc trực tiếp đến quý anh chị trong Hội Đồng Mục Vụ.   

 



  

 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 
 

Giáo xứ sẽ sinh hoạt lại về bán các món ăn và 

nước uống sau Thánh Lễ Chúa Nhật 
 

Để anh chị em có thời giờ gặp gỡ nhau sau Thánh Lễ 

Chúa Nhật, quý nhóm nào muốn đóng góp làm đồ ăn và 

thức uống, xin liên lạc trực tiếp với cha xứ hay anh 

Dzũng sắp xếp chương trình để khỏi bị ngăn trở với 

chương trình phục vụ bữa cơm trưa cho các em của hội 

phụ huynh khi dùng nhà bếp. Xin liên lạc sớm để 

chương trình được thực hiện sớm.  Mong sự công tác 

của quý vị. 

 

Cha xứ đi vắng 
 

Từ ngày 24 đến 26 tháng 1 địa phận có chương trình 

giúp quý cha học hỏi thêm, vì thế cha xứ sẽ tham dự, 

những ngày này không có Thánh Lễ, thế vào đó Thầy 

Sáu Hoàng sẽ giúp đọc lời Chúa, cho rước lễ và sáng 

thứ ba và thứ tư, Thầy sẽ giúp chầu vào tối thứ  năm.  

Xin cầu nguyện cho quý cha đi về được bằng an và gặt 

hái được nhiều kết quả về giúp giáo xứ. 

Cám ơn 
 

1. Cám ơn tiệm US Maxim Beauty Supply of NC tặng 

giáo xứ 500 thùng bao tay. Cho đến nay số bao tay 

đã được quý vị ủng hộ mua hết. 

2. Cám ơn anh Tuấn (Lan), anh Quang (Giao), anh 

Phong, anh Liệu (Nhung) và những anh chị em đã 

giúp trong công việc này. 

3. Anh chị Thái Thúy tặng giáo xứ bữa tiệc mừng 

Chúa Giáng Sinh đêm 24 và anh Bình (Yến) giúp 

chip và cracker. 

4. Cám ơn quý anh chị giúp cho làm sạch nhà Chúa 

trong cuối tuần qua. 

5. Cám ơn quý anh chị và các em giúp cho những 

sinh hoạt để đóng góp hội chợ Tết của cộng đồng 

và của giáo xứ sắp đến, qua những ngày sửa soạn 

và bán đồ ăn, tập dợt và trình diễn về nhiều mặt. 
 

Nguyện xin Thiên Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse 

chúc lành cho mỗi người và gia đình được sự bình an và 

hạnh phúc trong năm mới.. 

Chương trình học Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân 

của Giáo Phận Raleigh năm 2023 
 

Từ 8:30 sáng đến 4 giờ chiều những ngày dưới đây: 

1.     Tại Trung Tâm của giáo phận (Catholic Center 

Raleigh, NC) 

Tháng 1 ngày 21 / tháng 2  ngày 11 / tháng 3  ngày 4  / 

tháng 4  ngày 1 / tháng 5 ngày 6 / tháng 6  ngày 10 / 

tháng 7  ngày 15 / tháng 10  ngày 7 /  tháng 11 ngày 4. 

2.     Tại St. Mark Wilmington, NC 

Tháng 3 ngày 18 / tháng 9 ngày 9. 

Quý vị có thể liên lạc với Rebekah Tolson (Married Life 

Coordinator) office 984-900-3184, Mobile: 919-810-

4213 rebekah.tolson@raldioc. Org. 

Giới Thiệu Ban Gây Quỹ 
 

Giáo xứ rất vui mừng giới thiệu một số anh chị em đã hy 

sinh đứng ra thành lập Ban Gây Quỹ, để giúp Giáo Xứ 

trong các dịp đại lễ như Tết Âm Lịch, Đại Lễ Phục Sinh, 

và Lễ Hội Trung Thu -  anh Sơn (trưởng ban), chị Thanh 

(phó ban), anh Thoát, chị Huệ, anh Vinh và anh Phan. 

Ban sẽ có nhiệm kỳ là 3 năm. Để cho các chương trình 

gây quỹ được thành công và trong tinh thần cùng chung 

tay xây dựng Giáo Xứ, xin các giáo khu, ban ngành, và  

đoàn thể tích cực cộng tác với ban. Và nếu quý vị có nhã 

ý bán gì trong các dịp đại lễ, xin liên lạc trực tiếp với 

ban.  

 



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


