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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 Bổn Mạng Giáo Khu Lộ Đức ngày 11 tháng 2 
 

Giáo xứ cám ơn Giáo Khu đã chung tay xây dựng giáo 

xứ trong suốt thời gian qua. Nguyện xin Thiên Chúa và 

Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành xuống trên quý vị 

và gia đình trong Giáo Khu. 

CT Tĩnh tâm mùa chay GX 2023 
 

Kính chào quý ông bà và anh chị em, 

Ước mong những ngày lễ Tết vừa qua đã đem lại cho 

quý vi những khoảnh khắc vui tươi và lạc quan. Vài tuần 

nữa cùng với Giáo Hội chúng ta bước vào mùa chay, 

mùa thương khó, mùa trở về để suy niệm về cuộc khổ 

nạn của Chúa Giêsu. Năm nay, để giúp chúng ta chuẩn 

bị tâm hồn,  cha Nguyễn Bảo thuộc Dòng Tên (S.J.) đã 

nhận lời đến giảng phòng và chia sẻ đề tài "Phục Vụ 

Trong Đức Ái". Để đáp lại sự hy sinh thời giờ và công 

sức của cha, kính mong quý ông bà và anh chị em hy 

sinh thời giờ đến tham dự thật đông đảo vào hai buổi tối 

dưới đây: 

Thứ Sáu ngày 3 tháng 2 từ  7:00 pm- 10:00 pm (nhà thờ) 

Thứ Bảy, ngày 4 Tháng 2 từ 7:00 pm- 10:00 pm (nhà 

thờ) 

 

Mùa Chay năm 2023 từ ngày 22 tháng 2 đến 

thứ sáu tuần thánh mùng 7 tháng 4 
 

Thứ tư Lễ Tro ngày 22 tháng 2 

- Thánh Lễ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 

Luật kiêng thịt: từ 14 tuổi đến chết những ngày, Thứ Tư 

Lễ Tro, Thứ Sáu Tuần Thánh và các Ngày Thứ Sáu 

trong mùa chay. 

Luật ăn chay: từ 18 tuổi đến hết 59 tuổi, Ngày Thứ Tư 

Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Ngày chay ăn một bữa 

no và một bữa đói, (bữa đói có thể chia làm hai: một bữa 

điểm tâm và một bữa trưa hay bữa chiều, hai bữa đói ít 

hơn một bữa no). Không ăn vặt. Nếu ai vì sức khỏe 

không ăn chay được, chúng ta có thể làm một việc hy 

sinh hãm mình khác để bù lại. 

Chương trình học hỏi Kinh Thánh 
 

Từ mùa chay 2023 chúng ta cùng nhau học hỏi Kinh 

Thánh 100 tuần theo cách chỉ dẫn của Đức Cha Nguyễn 

Văn Khảm. Chúng ta sẽ bắt đầu vào chiều Chúa Nhật 12 

tháng 3, từ 6 giờ chiều đến 7:30 tối tại hội trường, (nếu 

số người tham dự đông, nếu ít sẽ dùng lớp học; ngày và 

giờ chúng ta có thể sắp xếp cho hợp lệ sau ngày bắt đầu 

này). Mời quý vị đến cùng nhau học hỏi và cầu nguyện 

với Lời Chúa. 

Thông báo cho các em thuộc lớp Thêm Sức 2 
 

Nếu các em chưa nộp giấy rửa tội cho nhà trường, xin 

quý phụ huynh nộp sớm để hoàn tất thủ tục kẻo muộn, 

và xin quý vị tham dự các phiên họp của nhà trường 

thông báo cho quý vị. Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 



  

 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 
 

Thơ cám ơn để làm thuế 
 

Giáo Xứ cám ơn quý vị đã đóng góp giúp giáo xứ trong 

năm qua. Để quý vị khai thuế, ban Tài Chánh đã làm 

thơ, quý vị có thể lấy sau Thánh Lễ Chúa Nhật tại hội 

trường. Ban tài chánh xếp theo số ký danh của gia đình. 

Nếu quý vị nào không nhớ số, chúng ta có thể theo dõi 

bảng có tên của quý vị. Những thơ này chúng tôi chiếu 

theo bao bì mà quý vị đóng góp và quý vị đưa trực tiếp. 

Nếu quý vị bỏ tiền mặt vào giỏ trong các Thánh Lễ 

chúng tôi không có dự kiện để làm thuế. Vì thế, từ nay 

xin quý vị đóng góp qua bao bì để chúng tôi có dự kiện 

của quý vị, và cũng giúp cho giáo xứ biết số người tiếp 

tục sinh hoạt trong giáo xứ. Nếu có gì sơ xót, xin quý vị 

cho nhân viên tài chánh biết để sửa lại. Cám ơn sự cộng 

tác của quý vị. 

 

Chương trình BAA 
 

Chương trình BAA của địa phận đã có bao bì, xin quý vị 

đóng góp để cộng tác với Địa Phận trong công việc mở 

mang nước Chúa 

Mass and March For Life 2023 
 

On Saturday, January 14, 2023, the Diocese of Raleigh 

had the Annual Mass and March for Life. Bishop Luis 

Zarama reminds us that we are all called to celebrate the 

beauty of life from conception to death at the end of life. 

Thank you to those who participated in this event. We 

pray that life will continue to be cherished and 

respected, and that may there be an end to the cruelty of 

abortion one day. 

Vào Thứ Bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2023, Giáo phận 

Raleigh đã cử hành Thánh lễ và Diễn Hành Cho Sự 

Sống. Đức Giám Mục Luis Zarama nhắc nhở chúng ta 

rằng tất cả chúng ta đều được mời gọi để tôn vinh vẻ 

đẹp của cuộc sống ngay từ khi thụ thai cho đến khi chết 

vào cuối cuộc đời. Cảm ơn những người đã tham gia sự 

kiện này. Chúng ta cầu nguyện để  sự sống được tiếp tục 

trân trọng và tôn trọng, và cầu mong một ngày nào đó sự 

tàn ác của việc phá thai sẽ chấm dứt. 

Trường CTTĐVN Midyear Award 
 

On January 29, 2023, VMS gave certificates of 

recognition to students for academic excellence and best 

conduct in our Mid-Year Award Ceremony for the 

Vietnamese Language and Faith Formation classes, as 

well as the Vietnamese Eucharistic Youth Program. 

Congratulations to these students! We look forward to 

seeing everyone’s progress for the rest of the school 

year! 

Ngày 29/01/2023, Trường CTTĐVN đã trao bằng khen 

cho các em đạt thành tích học tập xuất sắc và hạnh kiểm 

tốt trong Lễ Phát Thưởng Giữa Năm cho các lớp Việt 

Ngữ và Giáo Lý, cũng như Chương Trình Thiếu Nhi 

Thánh Thể. Xin chúc mừng những sinh viên này! Chúng 

tôi rất mong đợi sự thành tích của các em trong phần 

còn lại của năm học! 

Vietnamese Language Class/Lớp Việt Ngữ: Vincent 

Nguyễn, Timothy Trương, Cerelia Hương-Thảo Nguyễn, 

Lucas Ngô, Kyleigh Nguyễn, Ethan Nguyễn, Thiên-Anh 

Thanh Trần, Uy Nhật Lai, Lucas Anh Phạm, Stacey Vi 

Phạm, Sophia Nguyễn, Hương Giang Trần, Jayden Ly, 

Bảo Đặng, Suri Nguyễn, and Hailey Mỹ-Hân Nguyễn. 

Faith Formation Class/Lớp Giáo Lý: Allysha (Mila) 

Nguyễn, Anna Trần Nguyễn, Vincent Nguyễn, Cerelia 

Hương Thảo Nguyễn, Lucas Ngô, Lanna Anh Phung, 

Luke Khoa Trịnh, Katelyn Yến Nguyễn, Carter Duy 

Tường, Danielle Minh-Ah Trịnh, Pauline Trâm-An 

Trịnh, Johnathan Vũ Quốc Cường, Hayden Vân-Anh 

Nguyễn, Jenna Katherine Vũ, Hailey Ngọc Nguyễn, 

Lauren Thanh Bạch, and Jenna Ly.  

Congratulations! 



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


