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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 
  
Thầy Phó Tế: Anthony Hoàng Nguyễn 
        Tel (630) 913-4849  
Tr. HĐMV: Nguyễn H. Dzũng 
        Tel (919) 602-5559  
Phó Nội Vụ: Vũ Ngọc Thái 
        Tel (919) 757-5194 
Phó Ngoại Vụ: Nguyễn T. Bình 
        Tel (919) 607-0981 
Tr. HĐTC: Phạm Quang Hiến 
        Tel (919) 272-1162 
Phó HĐTC: Kelly Hương Nguyễn 
        Tel (919) 538-5524 
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: Dzung Trịnh 
        Tel (919) 619-6107 
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 

 

Chúa Nhật Lễ Lá ngày 14 tháng 4 

      Sẽ rước lá trước mỗi Thánh Lễ 15 phút. 

       Nếu trời tốt chúng ta sẽ rước lá ngoài trời.  Khởi đầu rước lá từ phía “vòm lớn” phía sau các lớp 

học, đi vòng về phía “vòm nhỏ” cửa chính của nhà thờ rồi vào nhà thờ.  Nếu trời không tốt chúng ta sẽ 

đi bên trong hành lang của các lớp học. 

      Nhóm anh chị em thiện chí sẽ kết lá thành hình thánh giá, bông, hoặc các con vật để làm quà tặng 

những quý ân nhân nhiệt tình ủng hộ cho buổi gây quỹ của các em trong ban giúp lễ và ca đoàn nhỏ để 

có quỹ sinh hoạt trong năm.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 
 

Thứ Năm Tuần Thánh ngày 18 tháng 4 

      Không có Thánh Lễ sáng 

      Thánh Lễ lúc 8:00 tối. 

      Trong Thánh Lễ có nghi thức Rửa Chân. 

      Sau Thánh Lễ có rước kiệu Thánh Thể về Nhà Chầu Tạm (từ lúc này cho đến chiều thứ bẩy Nhà 

Tạm chính sẽ không dùng).  Sau đó có giờ Chầu.   

      Trong giờ chầu, năm nay chúng ta tạm thử: 

      Giới Trẻ chầu tại nhà nguyện (nơi dâng lễ mỗi ngày).  Nhờ Thầy Sáu Hoàng phụ trách. 

      Người Lớn chầu trong hội trường.  Cha xứ sẽ phụ trách. 

      Sau đó, nếu ai muốn chầu tư chúng ta có thể ở lại chầu ở hội trường đến nửa đêm.  Nếu 

không có ai ở lại chầu tiếp chúng ta sẽ đóng cửa sớm.  Kinh nghiệm năm trước để lại, vì một số quý 

vị đi với con em nên cần về với các em, vì thế chúng ta khó để chia ra nhiều phiên chầu cho các đoàn 

thể, hay giáo khu. 
 

Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 19 tháng 4 (Ngày ăn chay và kiêng thịt)  

      Ăn chay: từ 18 tuổi đến hết 59 tuổi. 

      Kiêng thịt: từ 14 tuổi trở lên. 

      6 giờ chiều: Ngắm Đứng. 

      8 giờ tối nghi thức: Nghe Lời Chúa, Cầu Nguyện, Hôn 

Chân Chúa, Rước Lễ, sau đó đi Đàng Thánh Giá. 

      Ngắm Đàng Thánh Giá: 

            Giới Trẻ sẽ dự trong hội trường. / Người Lớn dự 

trong nhà thờ. 
 

Thứ Bẩy Tuần Thánh ngày 20 tháng 4 

      8 giờ tối, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.  

      Làm phép Lửa Phục Sinh phía cửa chính của nhà thờ “vòm nhỏ”, từ đó rước Nến Phục Sinh vào 

nhà thờ.  Khi dùng nến trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, xin quý vị giúp các em dùng sao để nến khỏi 

bị nhiễu xuống ghế hay nền nhà thờ.  Nến nhỏ sẽ được thu lại ngay sau Thánh Lễ.  Cám ơn sự cộng 

tác của quý vị. 

      Trong Thánh Lễ có nghi thức rửa tội cho một số anh chị em Tân Tòng.  Chúng ta cùng cầu 

nguyện, xin Chúa ban cho quý anh chị luôn là những người con yêu của Chúa và trở thành người loan 

báo Tin Mừng qua đời sống Kitô hữu. 
 

Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh ngày 21 tháng 4 
      10 giờ sáng Thánh Lễ Kính Chúa Phục Sinh.  Chỉ có một lễ (không có Thánh Lễ lúc 8:30 sáng). 

      1 - Nếu trời đẹp và cho phép chúng ta sẽ dâng Thánh Lễ ngoài trời.   

      Để tiện cho việc cử hành Thánh Lễ ngoài trời, xin quý vị đưa ghế của mình đến để dự Lễ, vì số ghế của 

giáo xứ không đủ, hơn nữa, những ghế cần để sửa soạn cho bữa tiệc sau Thánh Lễ. 

      Địa điểm được chọn là miếng đất phía Tây sau các lớp học.  Bàn Thờ đặt gần hàng rào cây và nhìn về 

phía cuối nhà nhà thờ.  Giáo dân sẽ ngồi song song từ sau các lớp học đến cuối nhà thờ và trong vườn cây 

thông lớn.  Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa và Đức Mẹ La Vang ban cho thời tiết được tốt đẹp để 

chúng ta mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh. 

      2 - Nếu thời tiết không cho phép, chúng ta sẽ dâng lễ trong nhà thờ.  

      Sau Thánh Lễ ban Ẩm Thực của giáo xứ có bán những món ăn đặc biệt để mừng Lễ.  Mời quý vị ăn 

thưởng thức và giúp xây dựng giáo xứ. 

Xin quý ông bà và anh chị em giúp cho một tay để cùng nhau sửa soạn chỗ và cho Thánh Lễ. 
 



Bao Bì Số Danh Bộ, và Thơ Chứng Nhận Để Khai Thuế. 

      Cám ơn quý vị đã dùng bao bì để giúp giáo xứ mỗi tuần trong các Thánh lễ. Nếu quý vị nào cần hoặc chưa có, xin liên lạc tại bàn 

ghi xin Lễ hay ban tài chánh của giáo xứ. 

      Hy vọng quý vị đã nhận được thơ báo việc đóng góp giáo xứ để khai thuế.  Nếu quý vị nào chưa nhận được thơ, hay có gì thiếu 

xót trong thơ,  xin quý vị xin liên lạc với ban tài chánh để lấy hay để hoàn chỉnh lại.  Cám ơn quý vị. 

 

Xin Lễ 

      Để tiện cho anh chị em rao ý lễ của quý vị xin, xin quý vị đến xin ý lễ sớm để kịp rao.  Những quý vị nào xin ý lễ muộn mà 

người rao lịch đã lên rồi, chúng tôi xin phép quý vị khỏi rao, nhưng ý lễ của qúy vị vẫn được dâng.  Xin ý lễ trong Thánh Lễ 1 trước 

8:25 am, Thánh Lễ 2 trước 10:40 am.  Cám ơn quý vị. 

 

Cám ơn 

      Cám ơn Cha Nguyễn Thanh và quý Cha khách đã đến giúp ban ơn hòa 

giải cho ông bà và anh chị em trong giáo xứ vào thứ tư vừa qua. 

      Cám ơn quý vị đến lãnh bí tích giải tội vào tối thứ tư, và đăc biệt quý 

anh chị đã giúp sửa soạn cho bữa ăn của quý cha, các anh chị sửa soạn và 

thu dọn cho tối hòa giải này. 

      Cám ơn Thầy Tâm và Cô Thơm, đã đến với giáo xứ.  Thầy đã giúp với 

để tài: “Hiểu Chúa qua Khoa Học”.  Để tài rất cần và thích hợp với thời đại 

chúng ta.  Chắc chắn qua sự chia sẻ của thầy giúp ích rất nhiều cho các phụ 

huynh và các em trong cuộc sống Kitô hữu.  Cám ơn thầy đã giúp chia sẻ 

Lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật. 

      Chúc thầy và cô trở về lại Boston bằng an, chúc thầy cô một mùa Phục 

Sinh thánh đức, bình an, vui khỏe.  Hy vọng sẽ được gặp lại thầy và cô 

những lần tới với những để tài giúp ích nhiều cho các em trong xã hội mà 

chúng ta đang sống.  

      Cám ơn quý anh em đã giúp chuyển ghế và âm thanh chỗ ca đoàn.  Hy 

vọng, nhờ chỗ ngồi gọn và âm thanh tốt quý anh chị sẽ cảm thấy ấm cúng 

và hát hay hơn. 

      Cám ơn quý anh em đã giúp cho công việc projector trong nhà thờ.  Hy 

vọng trong tương lai giáo xứ chúng ta sẽ dùng trong nhiều việc. 

      Cám ơn quý anh chị đã giúp cho buổi xưng tội, và hai ngày tĩnh huấn của 

giáo xứ qua mọi hình thức, qua sự sắp xếp, qua các thực phẩm… 

      Cám ơn anh Thảo đã tặng quạt trần và bắt quạt cho nhà xứ. 

      Cám ơn anh Hiệp và gia đình đã mua tặng và bắt máy hút trong bếp của 

nhà xứ.  Cám ơn anh Thái đã giúp anh Hiệp trong việc bắt máy hút.  Từ nay 

nếu cá khô được chiên thì hàng xóm sẽ được thưởng thức, và nhà xứ sẽ không 

bị mùi. 

      Cám ơn quý anh chị đã giúp trong ban ẩm thực, về mọi khía cạnh, để quý 

ông bà, anh chị và các em có những thức ăn và đồ uống sau những Thánh Lễ 

trong thời gian vửa qua. 

      Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã giúp giáo xứ cách này hay cách khác 

để giáo xứ được phát triển. 

      Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, ban muôn 

ơn lành xuống trên quý vị và trên những người thây yêu. 

 

Xe Bus ngày Thánh Mẫu 

      Như những năm trước đây, giáo xứ năm nay cũng cố gắng liên lạc với hãng 

xe bus để giúp quý ông bà và anh chị em nào muốn đi tham dự Ngày Đại Hội 

Thánh Mẫu tại Carthage, MO.  Để tiện việc thuê xe, xin quý vị ghi danh sớm. 

      Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 
 
 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 
  

Báo Cáo Tài Chánh: Tháng Ba 
Tiền bỏ giỏ +19079.00 

Tiền bán thức ăn +8989.00 

Tiền thuê hội trường +1320.00 

Tiền xây dựng nhà thờ +8168.00 

Tiền chi -18390.00 

Tiền trả nợ nhà thờ -8550.00 

Tổng cộng thu 37556.00 

Tổng cộng chi 26940.00 

Tổng cộng chi 10616.00 

Cám ơn sự đóng góp của quý vị đối với 

Chúa.  Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang 

ban muôn ơn lành xuống cho mỗi người 

trên chúng ta qua công việc hảo tâm của 

mỗi người. 

 



 

  

 

 

 

  



  

  

  

  

 

 


