
 

   

 GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG 
Our Lady of La Vang Catholic Church 
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OLLV: 01/20/2019 

 

  
 

          

THÔNG TIN LIÊN LẠC 
  
CHA XỨ VÀ BAN CHẤP HÀNH 

Cha Xứ: Martin Trần Văn Bản 
        Cell (919) 757-5396 
        Office (919) 307-4023 
Giờ làm việc từ thứ 3 đến thứ 7 
        9:00AM - 7:00PM 
  
Tr. HĐMV: Nguyễn H. Dzũng 
        Tel (919) 602-5559  
Nội Vụ: Vũ Ngọc Thái 
        Tel (919) 757-5194 
Ngoại Vụ: Nguyễn T. Bình 
        Tel (919) 607-0981 
Tr. HĐTC: Đan Thanh 
        Tel (919) 274-2849 
Phó HĐTC: Ashley Lan 
        Tel (919) 434-9014 
Thư Ký: Hoàng Thục Vi 
        Tel (919) 757-6895 
  
ĐOÀN THỂ & BAN NGÀNH  
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:  
        Tel (919)  
Đoàn TNTT: Nguyễn Khoa 
         Tel (919) 961-9811 
Đoàn LMTT: Nguyễn Bá Lộc 
        Tel (919) 527-9660 
Ca Đoàn Cecilia: Phạm Q. Vinh 
        Tel (919) 491-2462 
Ca Đoàn Ave Maria: Trần Quang 
        Tel (919) 272-3639 
Ca Chúa Hài Đồng: Mary Nguyễn Trinh 

        Tel (804) 873-5711 
Hội CBMCG: Nguyễn K. Oanh 
        Tel (919) 649-7456 
Hội Bác Ái: AC. Nguyễn Hiển & Tú 
        Tel (919) 369-3333 
Ban Giáo Dục: Nguyễn Thanh Bình 
        Tel (919) 607-0981 
Ban Giáo Lý: Hoàng Thục Vi 
        Tel (919) 757-6895 
Ban Việt Ngữ: Cao Kim Trinh 
        Tel (919) 457-6401 
Hội Phụ Huynh: Trần Huệ 
        Tel (919) 274-8236 
Ban Kinh Tài:  
        Tel (919)  
Ban Kiến Thiết:  
        Tel (919)  
Ban Điện: Trịnh Tâm 
        Tel (336) 964-2074 
Ban Trật Tự: Ngô Chí Quân 
        Tel (919) 389-4559 

 
 

Cám Ơn 
    Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã nhiều ngày tháng cầu nguyện, khấn xin, chiều thứ năm ngày mùng 10 tháng 1 
năm 2019 Chúa và Đức Mẹ La Vang đã ban cho giáo xứ chúng ta có nhà xứ mới. 
    Cám ơn Đức Cha và Địa phận, những người giúp, cám ơn quý anh chị trong hai hội đồng của giáo xứ đã lo liệu, nhất 
là cám ơn anh Tuấn “Lan” đã mất nhiều ngày tháng để tìm tòi, thương lượng… để chúng ta đổi từ tiền của căn nhà cũ 
(căn nhà của cộng đoàn mua trước đây đã được xây khoảng năm 1968, địa điểm xa nhà thờ) để lấy tiền cho căn nhà 
mới, căn nhà này xây năm 2004, rộng 2025 square ft, 4 phòng ngủ, 2.5 bath, .25 acre, tọa lạc tại 5726 Severn Grove 
Drive, Durham, NC 27703, cách nhà thờ 2.3 miles.  Giá mua $245K, tiền giấy tờ $1,516.  Người bán giúp lại $250 để 
sửa lặt vặt.  Công ty địa ốc Howard Perry & Watson đại diện bên người bán tặng GX $250.  Công ty Golden Realty đại 
diện người mua tặng GX $5880.  Tộng cộng giá cuối cùng là $240,136.00. 
    Chúng ta cùng cám ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ và cám ơn nhau.   Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn chúc lành cho giáo 
xứ chúng ta và trên những công việc mà chúng ta tiếp tục phát triển. 
 

Giáo Xứ Đã Có Trưởng Ban Ẩm Thực Mới. 
    Cám ơn chị Thanh “Trí” đã chấp nhận làm trưởng ban ẩm thực của giáo xứ.  Chúng ta cùng chung tay để giúp chị trong 
cộng việc bận bịu và tế nhị này.   
    Hoan hô chị Thanh đã quan tâm đến giáo xứ và hy sinh cho giáo xứ. 
    Xin Chúa và Đức Mẹ luôn chúc lành cho công việc mà anh chị đã nhận này.  
 

Chương Trình Thánh Lễ Mừng Tết Nguyên Đán 2019 của giáo xứ: 
Thứ bẩy Ngày 2 tháng 2 năm 2019 Thánh Lễ Tất Niên, mừng đón giao thừa để cảm tạ Chúa và Đức Mẹ. 
    Thánh Lễ lúc 9:00 giờ tối (tạm thí nghiệm năm nay) để cám ơn Chúa và Đức Mẹ cho mỗi người chúng ta, cho mỗi 
gia đình, cho giáo xứ và cho quê hương, với muôn ơn lành hồn xác mà các Ngài đã ban cho trong năm qua.  Sau Thánh 
Lễ mời quý vị ở lại đón xuân với thực phẩm nhẹ, bánh ngọt và nước.  Mời quý vị chúng ta cùng đóng góp thực phẩm và 
nước uống để đón xuân.  Xin đừng đưa rượu mạnh trong dịp này.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị.  
 

Chúa Nhật Ngày 3 tháng 2 năm 2019 Thánh Lễ Tân Niên. 
    Thánh Lễ lúc 10:00 giờ sáng, để cầu nguyện cho quê hương, giáo xứ, gia đình và cho mỗi người chúng ta được 
muôn ơn lành trong năm mới.  
    Hái Lộc Xuân -  Để tiện và trang nghiêm trong Thánh Lễ, năm nay chúng ta thử áp dụng hái lộc xuân cùng khi rước 
lễ.  Khi chúng ta lên rước lễ xong,  trên đường đi xuống chúng tạ nhận lộc và đi về chỗ. (chỉ cần lên một lần vửa rước 
Chúa vừa đón nhận Lời Chúa ‘Lộc Xuân”). 
    Sau khi ban phép lành, nhà trường có chương trình phát thưởng cho các em, sau đó phát lì xì cho các em trong giáo 
xứ. 
    Mời mọi người đến tham dự trong Thánh Lễ 10 giờ sáng và mừng xuân dân tộc. Sau Thánh Lễ có bán thực phẩm để 
chúng ta cùng vui xuân.  Mời quý vị thưởng thức món ăn bằng cách mua để đóng góp và phát triển cho giáo xứ của 
chúng ta. 
 

Chương Trình Đúng Ngày Xuân. 
 

Thứ ba ngày mùng 5 tháng 2 mùng một Tết nguyên Đán Kỷ Hợi 
    Thánh Lễ lúc 8:00 tối.  Cảm tạ Chúa qua một năm và cầu bình an cho năm mới. 
Thư 4 ngày mùng hai tết: 
    Thánh Lễ lúc 8:00 tối. Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ 
Thứ 5 ngày mùng ba tết: 
    Thánh Lễ lúc 8:00 tối. Thánh Hóa Công Việc Làm Ăn.  
    Sẽ không có Thánh Lễ vào sáng thứ ba, thứ tư. 
    Thứ năm sẽ không có giải tội và cũng không có chầu, thay vào đó chúng ta sẽ có Thánh Lễ mùng ba tết. 
 

Ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 2 năm 2019 Mừng Xuân Dân Tộc Với Cộng Đồng Việt Nam. 
    Thứ bẩy mùng 9 sẽ có Thánh Lễ lúc 8 giờ tối để anh chị em nào bận cho hội chợ của Chúa Nhật hôm sau. 
    Chúa Nhật ngày 10 giáo xứ chỉ có Thánh Lễ lúc 10:00 giờ sáng.   

    Xin quý ông bà và anh chị em sắp xếp thời giờ tham dự một trong hai Thánh Lễ trên. 
 



Bánh Chưng  
    Như thói quen tốt của giáo xứ, mỗi dịp xuân về giáo xứ có order bánh chưng và bánh tét để quý vị có bánh mừng xuân.  Năm nay giáo xứ 
cũng có chương trình giúp mua bánh.  Nếu quý vị nào muốn xin liên lạc với chị Thanh (anh Trí) sớm để tiện cho việc đặt bánh. 
    Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 
 
Chướng Trình BAA Của Địa Phận. 
    Năm nay địa phận ngỏ ý với các giáo xứ trong chương trình BAA số tiền giống năm ngoái.  Được biết chương trình BAA năm ngoái của giáo 
xứ chúng ta rất tốt đẹp.  Vì thế, năm nay xin quý ông bà và anh chị em tiếp tục giúp cho địa phận như năm ngoái, để địa phận có ngân khoản 
giúp cho những cộng việc mà địa phận đang cần để hoạt động. 
    Để tiện cho công việc BAA của giáo xứ, năm nay xin đề nghị với quý vị, nếu quý vị nào đã nhận được phiếu và bao bì của địa phận gởi trực 
tiếp cho quý vị, xin qúy vị đưa đến giáo xứ để trong Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 27 tháng 1 chúng ta cùng làm chung một lần.  Nếu quý vị nào 
chưa có phiếu và bao bì hay đã được gởi về nhà mà bị quên, giáo xứ sẽ phát phiếu và phong bì để chúng ta cùng làm.  Sau đó chúng ta có thể 
bỏ phong bì vào rổ xin tiền để anh chị em có trách nhiệm sẽ thu lại và gởi về địa phận cho tiện.   
    Nếu quý vị nào đã gởi lên địa phận rồi, chúng ta sẽ không gởi lần thứ hai để khỏi bị lẫn.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 
 

Tháng 10 Dâng Kính Đức Mẹ Mân Côi (phần cuối)  

 VI. GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI 
    Đức Clêmentê XIII: Ta khoan dung ban một ơn đại xá, một năm một lần cho mỗi người và cho mọi người thật 
lòng thống hối xưng tội, rước lễ, sốt sắng đọc kinh Mân Côi trong giờ đã định cho họ, và cầu nguyện để tiêu diệt 
các bè rối và thăng tiến Giáo hội. 
    Đức Grêgôriô XVI: Một niềm vui biết bao nhớ lại kinh Mân Côi lợi ích cho Giáo hội Công giáo, cũng như cho giáo 
dân hợp nhau cầu nguyện cầu xin ơn che chở của Rất thánh Trinh nữ. 
    Đức Piô IX: Mỗi phần tử hội kinh Mân Côi liên tiếp ngày đêm lần lượt đọc kinh Mân Côi như một sự tôn kính 
không ngừng dâng lên Mẹ Thiên Chúa. 
    Đức Lêô XIII: Các ơn lành Mẹ ban đã được chứng minh rằng nhiều người đã nhận được hiệu lực kinh Mân Côi 
mà Mẹ đã ban dạy và thánh Đaminh đã vất vả truyền bá. 
    Đức thánh Piô X: Không gì hoàn hảo bằng nhiều tiếng từ khắp nơi trên thế giới cùng dâng lên van xin Rất thánh 
đồng trinh Maria như họ suy ngắm những mầu nhiệm Chúa Kitô, để những ơn lành của lòng từ ái Mẹ không 
ngừng ban xuống trên Giáo hội. 
    Đức Bênêđictô XV: Kinh Mân Côi cần thiết hơn bao giờ hết, vì không những dâng lên Mẹ để nhờ Mẹ làm đẹp 
lòng Thiên Chúa ban mọi ơn cho chúng ta, và vì hơn mọi kinh khác, kinh Mân Côi mang một dấu hiệu kinh chung gia đình. 
    Đức Piô XI: Kinh Mân Côi thực là một triều thiên hoa hồng rực rỡ nhất mà tuổi thanh xuân có thể đội: Đó là những đoá hồng trinh khiết và đoá hồng 
tình mến, đoá hồng tình yêu huynh đệ, đoá hồng chí tông đồ tươi nở trong khung cảnh lộng lẫy của một gia đình thiêng liêng như đoàn thanh niên Công 
giáo tiến hành. 
    Đức Piô XII: Gia đình tụ họp buổi chiều đọc kinh Mân Côi tôn kính Nữ Vương Thiên đàng. Đời sống gia đình Kitô hữu và lòng sùng đạo thấm nhuần 
trong các con cái mầm ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tinh thần hy sinh Kitô hữu dạy họ chịu đựng nghịch cảnh và sầu đau. Nếu noi gương Mẹ Maria, gia đình sẽ 
là một nguồn suối các nhân đức, và bình an luôn ngự trị trong đó. 
     Đức Phaolô VI: Kinh Mân Côi đạo đức và phổ cập hiện ra như một chuỗi cứu độ treo trên cánh tay Chúa Cứu thế và Mẹ Thánh Người, và do đó phát ra 
mọi ơn lành cho chúng ta và mọi niềm hy vọng đến với chúng ta.Đức Gioan XXIII: Chớ gì kinh Mân Côi gia đình là một hương thơm sự an bình cho gia 
đình các con. Ước chi con cái của các con chạy đến với Mẹ Maria để gìn giữ sự trong trắng thơ ngây. Ước chi các bạn thanh thiếu niên học được nơi Đức Mẹ 
sự phấn khởi làm việc thiện và bảo đảm sự thanh khiết của họ. Ước chi người đau khổ hy vọng được niềm an ủi nơi Đức Nữ Trinh. 
    Đức Gioan Phaolô II: Trong những chục kinh Mân Côi, tấm lòng chúng ta có thể hái lượm được những sự kiện làm thành đời sống cá nhân, gia đình, 
dân tộc, giáo hội và thế giới. Đó là những vấn đề cá nhân hay người thân cận, người thân quyến chúng ta. Như vậy, kinh Mân Côi hoà nhịp đời sống con 
người. 
 

    Tác giả bài viết: Lm. Phêrô, CMC 
 
 
 

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Nhất:                           8:30AM 
      Lễ Nhì:                           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 
  

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 
  



 

  

 

 

 

  



  

  

  

  

 

 


