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CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ 
  

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 
 

Chúa Nhật: 8:30AM & 10:45AM 
Lễ Trong Tuần: 8:00AM 
                     Thứ 3, 4 & Thứ 6, 7 
Thứ 5 Hàng Tuần: Giải Tội - 7:00PM 
                                  Chầu TT -  8:00PM 
 Hôn Phối: Xin báo trước 6 tháng. 
Xức Dầu, Chịu Mình Thánh, Làm Phép 
Nhà/Tiệm: Xin Gọi Cha Xứ. 
Rửa Tội Trẻ Em: Sau Lễ Chúa Nhật  
tuần thứ 2. Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu 
phải theo dự Khóa Chuẩn Bị theo  
Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2) 
Xin Lễ: Xin liên lạc Cha/Thư ký 

 
PHỤNG VỤ 

 
 Ban TTVTT: Nguyễn Hiển 
        Tel (919) 369-3333 
Ban Giúp Lễ/Lễ Nghi: Cao Tâm  
        Tel (919) 800-1068 
Ban Lời Chúa: Vũ Ngọc Thái 
        Tel (919) 757-5194 
Ban Trang Trí: Kim Liên & Quốc Anh 
        Tel (919) 271-9991 

 
THÔNG TIN LIÊN LẠC 

 
Cha Xứ: Charles Phạm Đức Sinh, CRM 
        Tel (919) 307-4023 office 
Giờ làm việc từ thứ 3 đến thứ 7 
        9:00AM - 7:00PM 
Tr. HĐMV: Nguyễn H. Dzũng 
        Tel (919) 602-5559  
Nội Vụ: Cao Đức Tiến 
        Tel (919) 593-1755 
Ngoại Vụ: Nguyễn T. Bình 
        Tel (919) 607-0981 
Tr. HĐTC: Đinh Đan Thanh 
        Tel (919) 274-2849 
Phó HĐTC: Ashley Lan 
        Tel (919) 434-9014 
Thư Ký: Nguyễn B. Yến 
        Tel (919) 924-6227 

 
ĐOÀN THỂ & BAN NGÀNH 

 
 Đoàn TNTT: Tr. Mary Nguyễn Trinh 
        Tel (804) 873-5711 
Đoàn LMTT: Phạm Bá Lộc 
        Tel (919) 527-9660 
Ca Đoàn Cecilia: ĐT. Phạm Q Vinh 
         Tel (919) 491-2462 
Ca Trưởng: Nguyễn Trung Chánh 
Ca Đoàn Ave Maria:  
         ĐT. Nguyễn V Bình 
        Tel (919 ) 271-9652 
Ca Trưởng: Nguyễn Ngọc Vũ 
         Tel (508) 414-6516 
Ca Đoàn Thiếu Nhi: ĐT. Vũ Hữu Hinh  
        Tel (919) 607-6220 
Ca Trưởng: Nguyễn T Liễu 
         Tel (508) 414-6515 
Hội CBMCG: Nguyễn K. Oanh 
Hội Bác Ái: AC. Nguyễn Hiển & Tú 
Ban Việt Ngữ: Cao Kim Trinh 
        Tel (919) 457-6401 
Ban Giáo Dục: Nguyễn Thanh Bình 
Ban Giáo Lý: Trần Tùng 
        Tel (919) 637-0699 
Ban Kinh Tài: Nguyễn Q. Tuấn 
        Tel (919) 434-1957 
Ban Bảo Trì: Nguyễn Hải 
        Tel (919) 369-1723 
Ban Kiến Thiết: Nguyễn T. Sơn 
        Tel (919) 600-4500 
Ban Ẩm Thực: Hòang Kim Liên 
Ban Âm Thanh: Nguyễn Thanh  
Ban Điện: Trịnh Tâm  
Ban Trật Tự: Ngô Chí Quân 
        Tel (919) 389-4559 
Ban Tiếp Tân: Trịnh Lê 
        Tel (919) 480 – 4016  

 

 

PARISH PICNIC  

1O:45 AM 

Procession of 
        OLLV 
12:00 PM 
Solemn Mass 
1:00pm – 5:00 pm 
        PICNIC 
Food! Fun! Games! 

 
 Wed, Aug 15 
 8:00 pm Mass 
Đức Mẹ Hồn Xác 

Lên Trời 
 

Kính mừng Đức Mẹ lên trời 

Đoàn con ca hát dâng lời 

ngợi khen 

Dù cho thân phận mọn hèn 

Vẫn theo chân Mẹ mon men 

về trời 

Bôn ba cuộc sống giữa đời 

Dầm mưa dãi nắng hỡi ơi 

tình trường 

Xin vâng theo Mẹ khiêm 

nhường 

Vượt bao sóng gió kiên 

cường ngày đêm 

Nhờ ơn Thiên Chúa ban thêm 

Noi gương Đức Mẹ đáp 

đền tình thương 

Mẹ như hoa nở ngát hương 

Chúa đưa về chốn quê 

hương nước Trời 

Triều thiên rực rỡ sáng 

ngời 

Thế nhân vang tiếng dâng lời 

ngợi ca 

Vinh danh Đức Chúa Ngôi 

Cha 

Giêsu Thánh Tử Con Cha làm 

người 

Mẹ là hiền mẫu trọn đời 

Hôm nay diễm phúc Chúa 

Trời đưa lên 

Vầng hồng thiên quốc cõi 

trên 

Triều đình chào đón khắc 

tên Mẹ lành 

MA – RI – A  giấc mộng lành 

Hồn con phó thác đồng hành 

Mẹ yêu. 

  

Sunday, Aug 26 
Open House 
1st Day of School 

 

 

                                                                      Mẹ lên trời 
Tại nhiều giáo xứ bên Ý, vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, người ta có tục lệ rước kiệu như thế này: 
Một kiệu Đức Mẹ từ cuối làng đi lên. Còn một kiệu Chúa Giêsu từ đầu làng đi xuống. Cả hai sẽ gặp 
nhau tại sân nhà thờ. Người ta sắp đặt để cả hai tượng đều cúi đầu chào nhau ba lần, rồi sau đó cũng 
tiến vào nhà thờ, tượng trưng cho việc Chúa Giêsu dẫn đưa Mẹ Ngài vào quê hương Nước Trời. Nghi 
thức này tuy đơn sơ nhưng lại gây một ấn tượng mạnh mẽ nơi những người người tham dự.  
 
Ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy niềm tin vào việc Đức Mẹ hồn xác lên trời đã được manh nha từ 
một thời rất xa xưa.  
Thực vậy, vào năm 457, Đức Giám Mục Giêrusalem đã viết như sau: Mẹ Maria qua đời, có các tông đồ 
vây quanh. Nhưng rồi sau khi chôn cất được ít lâu, ngôi mộ bỗng được mở ra, các tông đồ nhận thấy 
nó hoàn toàn trống rỗng và rồi các ông đã kết luận Mẹ đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác. 
 
Đúng thế, Chúa Giêsu đã không muốn để Mẹ Ngài phải chịu một giây phút nào dưới quyền lực của 
Satan và tội lỗi, nên đã ban cho Mẹ đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Đồng thời Ngài cũng không muốn 
thân xác tinh tuyền của Mẹ phải chịu cảnh mục nát trong mồ, nên đã ban cho Mẹ đặc ân được về trời 
cả hồn lẫn xác. Thiên Chúa Ba Ngôi cùng với triều thần thánh trên trời mừng rỡ chúc tụng Mẹ. 
 
Đó là niềm hạnh phúc của những người thân yêu gặp lại nhau. Và đó cũng là niềm hạnh phúc mà mỗi 
người chúng ta đều có thể mong đợi. Đúng thế, trong ngày lễ Mẹ về trời chúng ta có thể nghĩ tưởng 
tới ngày chúng ta cũng sẽ được bước vào quê hương Nước Trời, sau một cuộc đời trung thành phụng 
sự Chúa. Chính tại quê hương Nước Trời này, chúng ta sẽ được gặp lại những người thân yêu đã ra đi 
trước chúng ta. 
 
Đồng thời chúng ta cũng có thể suy nghĩ về sự chết. Thực vậy, cái chết không còn là một ngõ cụt, một 
chấm dứt, như nhiều người thường bảo: chết là hết. Trái lại đối với chúng ta, những người có đức tin, 
thì chết là giây phút chúng ta được trở về nhà Cha, được sinh ra cho cuộc sống vĩnh cửu, được gặp lại 
những người thân yêu như lời kinh nguyện Thánh Thể chúng ta vốn thường nghe đọc: Xin cho chúng 
con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và toàn thể các 
thánh. 
 
Chúng ta hãy sốt sắng đọc kinh Kính Mừng và đặc biệt chú ý tới lời kêu xin: Cầu cho chúng con là kẻ tội 
lỗi, khi này và trong giờ lâm tử. 
Vì thế, hãy cầu nguyện và ra sức uốn nắn những sai lỗi để đổi mới cuộc đời, nhờ đó trong ngày sau hết 
chúng ta cũng sẽ được Chúa đón nhận vào quê hương Nước Trời. 
                                                                                                                                                                Ẩn Danh 
 
                                         Mừng Kính Đức Mẹ La Vang  và  Picnic của  GX.  
Nhân ngày Giáo hội Công giáo Việt Nam mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ La Vang,  vào lúc 10:45 sáng 
Chúa Nhật ngày 19 tháng 8 năm 2018 Giáo xứ chúng ta sẽ có rước kiệu Đức Mẹ La Vang ,  sau đó là 
Thánh lễ trọng thể. Xin lưu ý,  hôm nay chỉ có 1 Thánh lễ Chúa Nhật.  Ngay sau lễ là buổi picnic tưng 
bừng náo nhiệt với các thức ăn đặc biệt  (các món chính và nước uống sẽ do  GX cung cấp,  quý vị cũng 
có thể đưa theo 1 món ngon để chia sẻ với mọi người ). Đặc biệt sẽ có văn nghệ, các trò chơi vui nhộn 
cho mọi giới tuổi.  Đây là cơ hội để chúng ta thư giãn, chia sẻ,  kết thân với mọi người trong đại gia đình 
GX. Xin kính mời mọi thành phần dân Chúa và bạn hữu cùng tham dự.  Cũng xin chúc mừng Giáo khu La 
Vang và toàn thể quý vị nhận Đức Mẹ làm quan thầy,  xin hiền mẫu La Vang luôn yêu thương, giữ gìn và 
hướng dẫn quý khu, quý vị trên con đường thánh đức. 
                                                                                                                                                         
                                                            Quán Boba GX. Đức Mẹ La Vang  
Xin tri ânThiên Chúa và cảm ơn nhau. Phái đoàn đi xe bus hành hương và đoàn phục vụ cho 
quán nước boba của GX chúng ta đã về nhà an toàn, vui vẻ. Đặc biệt năm này có khá nhiều 
các khuôn mặt trẻ, lớp kế thừa trong đội ngũ phục vụ quán nước, hoan hô các em. Xin cảm 
ơn sự hy sinh nhiệt tình của người đi bán, cùng lời cầu nguyện và sự ủng hộ khích lệ của quý 
giáo dân ở  nhà.  Quán nước boba chúng ta đã thành công tốt đẹp và là 1 trong các quán có " 
tên tuổi,  uy tín " trên Đại hội, để phục vụ quý đồng hương.       
                                                                                                                     Tiến Cao 
                                  Tân Ban Chấp Hành ĐoànTNTT 2018 - 2021 

 
Đoàn Trưởng                - Tr. Korry 
Đoàn Phó Quản Trị        - Tr. Dennis 
Đoàn Phó Nghiên Huấn - Tr. Trinh 
Thư Ký                           - Tr. Linh 
Thủ Quỹ                         - Tr. Kelly  

 



   

 
  
               Ngày Khải Giảng, Open House, và  Họp Phụ Huynh Năm Học 2018-2019 
 Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của Giáo Xứ sẽ khai giảng vào Chúa Nhật ngày 26 
tháng 8 tới đây. Xin nhắc nhở giờ học mới của năm nay như sau: Việt Ngữ 8:30-9:30 sáng, 
Giáo Lý 9:30-10:30 sáng, (Lễ 2 10:45 sáng, ăn trưa sau Lễ 2), sinh hoạt TNTT 12:30-1:30 
chiều. Xin lưu ý, các em sẽ không có giờ ăn snacks như những năm trước đây. Thay vào đó, 
các em có giờ ăn trưa. Xin quý phụ huynh tự lo cơm trưa cho con em mình.  
 
Chương trình ngày khai giảng như sau: Các em đến trường và vào lớp Việt Ngữ lúc 8:30 
sáng. Lúc 9:30 tất cả các em và phụ huynh sẽ quy tụ ở nhà thờ cho chương trình Open 
House cho đến 10:30 sáng. Sau đó là Lễ 2, cơm trưa, và sinh hoạt TNTT như thời khóa biển 
đã ấn định.   
                      Chúc Mừng Quý Ban Lãnh Đạo Mới Của Các Khối 

- Việt Ngữ: Trưởng: Cao Trinh, Phó: Nguyễn Trung 
- Giáo Lý: Trưởng: Hoàng ThụcVi, Phó: Nguyễn Thảo 
- TNTT: Trưởng: Nguyễn Korry, Phó Quản Trị: Dennis  
- Phó Nghiên Huấn: Nguyễn Trinh 
-  HPH: Trưởng: Nguyễn Huệ, Phó: Nguyễn Giao 
 

Xin chúc mừng quý anh chị. Cũng nhân dịp này, xin chân thành cám ơn sự hy sinh của quý 
anh chị lãnh đạo của nhiệm kỳ trước và toàn thể quý thầy cô, quý phụ giáo, quý trưởng, và 
HPH đã đồng hành và dạy dỗ các em thiếu nhi trong Giáo Xứ trong những năm qua. 
                                
                                                                                                                                    Nguyễn Bình 
                                   Quán Boba Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh. 
 
Quán nước đã đóng cửa. Mọi công việc đã khép lại và trôi qua gần 1 tuần lễ, nhưng tâm 
trạng phấn khởi và cảm xúc dâng trào như vừa mới hôm qua. 
Để phục vụ cho nhu cầu của hàng chục ngàn người Việt Công Giáo từ khắp các tiểu bang và 
các nước quy tụ về Carthage, Missouri dự Đại hội Thánh mẫu, anh chị em chúng tôi có quán 
nước Boba. Chuẩn bị mấy tháng trời, bán trong vòng tuần lễ. Kết thúc thật tốt đẹp, hàng 
bán hết sạch sành sanh. Vui qúa đi mất, ai cũng mừng và bao nỗi ưu tư cùng mệt nhọc tan 
biến trong phút chốc. 
Cũng như mọi năm, sau Thánh lễ chiều thứ Bảy 28-7-2018, những gương mặt thân quen với 
tinh thần cao, ý chí vững, không ngại dấn thân, các anh ngót chục người lên đường phục vụ. 
Phải kể đến sự đóng góp của các bà, cô, chị, đã chuẩn bị bữa tối, mang theo đường và bữa 
trưa khi các anh trở về bằng bánh mì, xôi, sườn ram và bún mọc. 
Chúng tôi đến đất Mẹ vào đúng 4 giờ chiều Chúa Nhật 29-7-2018. Các anh bắt tay vào việc 
chuẩn bị quán, ngay sau chuyến đi dài không nghỉ ngơi. 
Chỉ một ngày sau, lều quán nước đã hình thành với đầy đủ điện, nước, máy móc, bàn ghế, 
trái cây, đường, sữa, hương liệu xếp dọc hai bên. Bảng hiệu “Boba” đã được dựng lên. Phía 
sau bếp còn có hai phòng tắm với nước nóng nước lạnh. 
Hai phái đoàn đi máy bay đến vào khuya thứ Hai và trưa thứ Ba. Thế là đủ mặt bá quan văn 
võ. 
Quán mở cửa mổi ngày từ 5 giờ sáng đến 10-10:30 khuya. Mọi người thay phiên nhau túc 
trực tại quán. Vui nhất là những lúc đắt hàng. Cứ sau mỗi buổi hội thảo và các Thánh lễ, giáo 
dân tràn ra như cơn bão, ùa vào các quán ăn, hàng nước. 
Nhóm Thiếu nhi La Vang được phân công phía trước, lấy order và giao hàng. Các em rất giỏi, 
trật tự và ngăn nắp. Những gương mặt trẻ này là điểm son của qúan Boba La Vang. 
Qúa trưa thứ Bảy, vật liệu với dần. Đá chanh và nước mía đã hết. Đến đầu giờ lễ chiều, Boba 
và những thức uống khác cũng hết theo. Sau Thánh lễ Đại trào Bế mạc thì chỉ còn Thái tea, 
rau má và cà phê bán đắt như tôm tươi. Mọi người vui vẻ, xúm nhau lau chùi máy móc rồi 
xếp lại lên Uhaul. 
Sau mỗi ngày mệt mỏi, anh chị em chúng tôi không quên ra Vườn Cầu Nguyện đọc kinh tạ ơn 
Mẹ, và cũng nhớ đến anh chị em trong nhóm, nhất là những anh chị vì hoàn cảnh mà không 
thể tham gia năm nay. 
Trưa Chúa Nhật 5-8-2018, sau khi bán cà phê sáng và dọn hành lý lên xe, chúng tôi lại lên 
đường trở về. Cảm tạ Chúa Mẹ đã gìn giữ chúng con trong hành trình đi và về. Nguyện xin 
Mẹ La Vang tiếp tục phù hộ, độ trì cho mọi công việc chung mà chúng con đã, đang và sẽ 
thực hiện, Amen. 
 
                                                                                                                                              Trinh Cao 
                                                                   Niềm Vui Từ TNTT 
 
Ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 vừa qua. Em HSTT Nguyễn Mộc Miên đã tham gia Sa Mạ 
huấn luyện Huynh Trưởng cấp 1 tại Charlotte NC. Với tinh thần hăng say và muốn học hỏi 
thật nhiều để mang về giúp đoàn. Em đã chứng mình điều em mong muốn qua trại huấn 
luyện, em học hỏi thật chăm chỉ và tham gia tích cực mọi hoạt động của sa mạc và em đã 
đạt được giải thủ khoa (Valedictorian) trong sa mạc ấp 1.  
 
Hãnh diện cho Miên và đoàn Đức Mẹ La Vang nói riêng, cho Phong Trào nói chung. Em là 
Huynh Trưởng tương lai trong PT TNTT và Đoàn Đức Mẹ La Vang. Chúc em luôn mãi hăng 
say để phục vụ Chúa qua các em Thiếu Nhi và đưa các em đến gấn Chúa hơn.  
 

                                                                                                                Tr. Trinh Nguyễn 

 

     
 

 

 

 

 

 Ủng Hô Quán Boba 

        Bác Huấn:  100 
ÔB. Vinh:  200 
AC. Hồng:  250 
AC. Bình Trúc: 200 
AC. Hùng Trinh: 100 

 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 



  

  

 
 

 
 

  

 
 

 


