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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 

        9:30AM - 5:00PM 
  
Thầy Phó Tế: Anthony Nguyễn Hoàng 

        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: Nguyễn Hương Kelly 

        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: Trịnh Dzung 

        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: Trịnh H. Anh 
        Tel (919) 619-6106 

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 
 

Thông tin ngày 1 tháng  năm 2019 
 

Cám ơn  
        1. Bác Vinh sau nhiều năm đã phục vụ cộng đoàn và giáo xứ trên 25 năm trong 
công việc bắt kinh trước và sau các Thánh Lễ.  Chúa nhật vừa qua, bác muốn trả lại 
giao xứ trong cộng việc này để giáo xứ nhờ người khác thay thế bác.   
        Giáo xứ biết ơn bác rất nhiều vì những đóng góp bác dành cho giáo xứ, đặc biệt 
là công việc bắt kinh này.   
        Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành xuống trên bác và 
trên gia đình của bác qua công việc thánh thiện này. 

 

        2. Anh chị Vinh Cẩm Chu đã phục vụ giáo xứ trong công việc nấu phở, cùng với 
anh chị em để phục vụ quý ông bà và anh chị trong giáo xứ.  Nay vì ngăn trở, anh chị 
không thể tiếp tục giúp trong công việc nấu phở được nhưng vẫn giúp trong những 
công việc khác. 
        Giáo xứ cám ơn sự đóng góp của anh chị trong nhiều lãnh vực, nhất là trong 
công việc nấu phở này. 
        Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn chúc lành cho anh chị và cho 
mọi người trong gia đình. 

 

Mừng Quan Thầy 
        Ngày mùng 8 tháng 9 Giáo Hội kính Sinh Nhật Đức Mẹ, Ca Đoàn Ave Maria nhận 
làm quan thầy.  
        Xin chúc mừng quý anh chị trong dịp mừng quan thầy. Giáo xứ cám ơn anh chị 
đã hy sinh thời gian, khả năng để phục vụ giáo xứ qua lời ca tiếng hát của anh chị. 
        Qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, quan thầy của ca đoàn, xin Thiên Chúa ban cho 
anh chị và mọi người trong gia đình được muôn ơn lành hồn xác, để anh chị tiếp tục 
hăng say phục vụ giáo xứ.  Cầu chúc ca đoàn mỗi ngày được luôn phát triền về mọi 
mặt. 

 

Tết Trung Thu 
        Năm nay Nhà Trường và Đoàn Thiếu 
Nhi Thánh Thể của giáo xứ tổ chức mừng 
Tết Trung Thu cho các em vào Chúa Nhật 
ngày 15 tháng 9 năm 2019.  Từ 4:30 
chiều đến 8:30 tối.  Mời quý phụ huynh 
đem các em đến để cùng mừng Tết của 
các em.  Giáo xứ cũng kêu gọi quý vị nào 
đã được mời xin giúp đỡ để ngày Tết của 
các em được tốt đẹp.   
        Xin ban trật tự giúp trong công việc sắp xếp xe, giúp giữ an ninh trên chỗ đậu xe 
và trên đường rước đèn của các em.  
        Xin ban ánh sáng giúp các em trên đường rước đèn. 

 
 



Quán Boba Thánh Mẫu 2019 
        Như nhiều năm qua, giáo xứ Đức Mẹ La Vang của chúng ta cùng chung tay với nhà dòng để phục vụ quý 
đồng hương trong những ngày Thánh Mẫu. 
        Kết quả của Quán Boba Thánh Mẫu như sau 
 

Tổng cộng tiền ủng hộ, bán áo, bán trong 
những ngày Thánh Mẫu là       $80,955.00 
Tổng cộng tiền chi                 - $49,714.00 
Đối chi trừ thu:                          $31,241.00 
Đồ tồn kho ước chừng             $10,060.00 
 
Cuối cùng chúng ta có: 
     tiền mặt                               $31,241.00 
    dụng cụ của BoBa                $10,060.00  
Số lời của năm nay là               $41,301.00 
 

        Qua công việc này, chúng ta thấy được 
sự quan tâm của mọi người trong giáo xứ, người góp công, người góp của, người giúp lời cầu nguyện, người 
góp sức lực, thời gian để chúng ta có cơ hội làm việc với nhau nói lên sự phục vụ, đoàn kết. 
        Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn chúc lành cho Giáo Xứ, trên mỗi gia đình và trên mọi người trong giáo xứ. 
        Rất biết ơn và cám ơn quý anh chị làm đầu và những anh chị em đã giúp cách này hay các khác trong công 
việc này. 
        Chúng con cám ơn cha Duy đã cùng đồng hành với anh chị em trong quán Boba trong thời gian Thánh 
Mẫu vừa qua.  Xin Chúa và Đức Mẹ ban muôn ơn lành xuống trên cha. 
 

        Trong số chi, quán giúp nhà dòng $2,700 tiền mặt và $1,400 tiền voucher (thẻ ăn nhà dòng phát cho 
những nhân viên làm việc với nhà dòng như cảnh sát, cứu hỏa, y tá, bác sỹ...) tổng cộng là $4,100.00 
        Xin đại diện cho nhà dòng cám ơn giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã đóng góp số tiền này ($4,100.00) để cùng 
chung tay trả cho tiền nước trong ngày Thánh Mẫu.  Như khinh nghiệm của gia đình chúng ta khi dùng nước 
số tiền nước ra mắc hơn số tiền nước vào, và trong ngày Thánh Mẫu tiền nước, điện rác, cảnh sát... rất cao. 
        Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban muôn ơn lành xuống cho giáo xứ qua công việc hy sinh và quảng 
đại này  
 

Nhà Trường Cần Giúp 
        Nhà trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của giáo xứ rất cần anh chị có khả năng giúp dậy các em trong 
lớp Giáo Lý và Việt Ngữ.  Nếu anh chị em nào có thể giúp Giáo Lý xin liên lạc với cô Vi, về lớp Việt Ngữ xin 
liên lạc với anh Hùng Anh. 
 

Lớp Dự Bị Hôn Nhân 
        Lớp dự bị hôn nhân sẽ họp và lúc 7 giờ chiều thứ năm ngày mùng 5 tháng 9 tại hội trường để cùng nhau 
sắp xếp ngày và giờ học.  Mời quý anh chị đã ghi danh đến đầy đủ.  Cám ơn sự cộng tác của anh chị. 
 
 

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 liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 6 tháng. 
  

Xức Dầu, Chịu Mình Thánh: 
        Xin liên lạc với Cha Xứ. 
  

Xin Lễ: Xin liên lạc Cha/Thư ký 
 

Làm Phép Nhà/Tiệm: Xin Gọi Cha Xứ. 

Rửa Tội Trẻ Em: 
 
        Được cử hành sau thánh lễ Chúa Nhật thứ hai 
của tuần thứ 2 mỗi tháng. 
 

        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 trước ít nhất 1 tháng 
 
 
 
  

Danh Sách Ân Nhân Ủng Hộ cho quân BoBa 2019 

Chị Ngân Trinh (Phở Far East)  $300 AC Túc Oanh       $200 
Chị Thu'y                               $100 AC Qúy Hạnh      $500 
Anh Cường Nguyễn               $300 AC Liệu Dung      $300 
AC Thành Hiếu                      $200 AC Tien Thu        $100 
AC Tùng Vân (ca doan 2)         $100 Chị Nhung Hạnh $200 
Chị Đào (ca doan 1)              $100 AC Khánh Nhiên $300 
AC Minh Gấm (ca doan 2)        $300  
Tổng cộng $3,000.00 

 



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


