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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: Nguyễn Thanh Bình 
        Tel (919 ) 271-9652  (Tạm) 
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: Nguyễn Đông Anh 
        Tel (919) 247-6957 
Hội Phụ Huynh: Trần Huệ 
        Tel (919) 274-8236 
Ban Kinh Tài:  
        Tel (919)  
Ban Kiến Thiết: Đinh Minh Hiếu 
        Tel (919) 457-6400 
Ban Điện: Trịnh Tâm 
        Tel (336) 964-2074 
Ban Trật Tự: Ngô Chí Quân 
        Tel (919) 389-4559 

 

Thông Tin Chúa Nhật mùng 7 tháng 6 năm 2020 
 
        Kính thưa thầy sáu, quý ông bà và anh chị em, 
 
        Theo tin tức chính phủ đã có luật được mở rộng chút ít cho người dân về một số nơi.  Nhưng 
trong sự khôn ngoan của đức cha địa phận, Ngài thấy chưa bảo đảm an toàn và chưa an tâm trong 
việc mở cửa nhà thờ lại để dâng Thánh Lễ cho giáo dân.  Đức cha vẫn tiếp tục cho phép mọi người  
tham dự Thánh Lễ trực tuyến để an toàn cho mọi người; cho đến nay chúng ta cũng chưa có thuốc 
để chủng cho mọi người. 
        Đức cha biết rằng lòng mong ước của quý vị muốn đến với Chúa qua các bí tích, nhưng xin quý 
vị dâng những hy sinh to lớn này lên Thiên Chúa, và xin Ngài ban cho bệnh dịch được mau chóng 
qua đi để mọi người đến cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa và có dịp gặp gỡ nhau.  Đức cha chưa chấp 
nhận tham dự Thánh Lễ bằng cách ngồi trong xe. 
        Một và nơi khi được phép mở cửa nhà thờ đã bị lây lan và nhà thờ tạm đóng cửa lại như ờ TX.  
Trên MA khi được phép mở cửa lại giáo dân phải đeo khẩu trang khi tham dự Thánh Lễ, giáo xứ phải 
chia ra thêm nhiều giờ dâng Lễ, phải có khoảng cách chỗ ngồi, phải sát trùng trước khi vô nhà thờ, 
khuyến cáo quý vị trên 60 tuổi và yếu bệnh nên ở nhà.  Khi mỗi Thánh Lễ xong, công ty khử trùng 
đến nhà thờ để rửa và lau chùi lại và sửa soạn cho Thánh Lễ tiếp. Thật là phức tạp, và tiền rổ không 
đủ cho tiền trả cho công ty.  (Một người bạn thuộc giáo xứ này chia xẻ). 
        Vì thế xin quý vị an tâm, bình tĩnh, vâng lời đức cha địa phận để chúng ta tham dự trực tuyến và 
giữ gìn cho nhau. 
        Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, luôn chúc lành cho từng người và 
từng gia đình của chúng ta trong hoàn cảnh này. 
 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Mẹ La Vang 
        Qua thời gian dự trại huấn luyện, hoàn tất đòi hỏi của tiền và hậu sa mạc những anh chị em Hiệp Sỹ 
Trưởng Thành có tên dưới đây được liên đoàn chấp  nhận tuyên thệ nhận khăn huynh trưởng: 

1. Andrew Nguyễn Andrew. 
2. Giuse Phan Trí Hào. 
3. Lucy Nguyễn Hương Kerry. 
4. Maria Cao Mai Jennifer. 
5. Maria Cao Nhung Michelle. 
6. Thersa Bùi Tú Quyền Ashley. 

 

        Vì trong thời gian bị dịch nên nghi thức sẽ được cử hành trong Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng thứ bẩy ngày 13 
tháng 6 năm 2020.  Thánh Lễ sẽ chiếu trực tuyến.  Mời thầy sáu, quý ông bà và anh chị em, nhất là các thành 
viên trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Mẹ La Vang cùng tham dự để cầu nguyện cho các tân huynh 
trưởng của đoàn, được luôn hăng say làm việc mở mang nước Chúa trong tâm hồn các bạn trẻ.  Xin cũng cầu 
nguyện cho đoàn TNTT được luôn phát triển về mọi mặt. 
 

Chúc Mừng 
        Chúc mừng các em trong giáo xứ sẽ tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp trung học và tốt nghiệp cấp hai trong 
niên học 2019-2020.  Giáo xứ chúc các em dùng khả năng Chúa ban cho để phục vụ cộng đồng nhân loại và 
xây dựng Giáo Hội qua kiến thức mà Thiên Chúa ban cho. 
 



        Trong hoàn cảnh này chúng ta cùng nghe lời vị cha chung suy tư về đoạn tin mừng của ‘Thánh Marco.  Vào lúc 6 giờ chiều ngày 27/03/2020,             
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự giờ cầu nguyện tại quảng trường thánh Phêrô để cầu nguyện cho thế giới trước đại dịch virus corona. Giờ 
cầu nguyện bắt đầu với nghi thức cử hành Lời Chúa. 
        Đoạn Tin Mừng thánh Marco được đọc trong giờ cầu nguyện thuật lại sự kiện các môn đệ đang ở trên tàu, khi Chúa Giêsu đang ngủ, thì 
giông bão nổi lên. Các môn đệ hoảng sợ, đánh thức Ngài dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” Chúa Giêsu đã 
truyền cho sóng im biển lặng và ngài bảo họ “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” 
        Suy tư về đoạn Tin Mừng trên, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy mời Chúa vào cuộc đời chúng ta, hãy phó thác những khó khăn đau 
khổ cho Chúa, hãy tin rằng Chúa là Đấng yêu thương và yêu chương chúng ta nhất. 
 
Bài giảng của Đức Thánh Cha 
 

Chúng ta ở trên cùng con thuyền và cần cùng nhau chèo để vượt qua sóng gió 
”Khi chiều xuống” (Mc 4,35). Đó là câu mở đầu đoạn Tin Mừng chúng ta đã nghe. Từ nhiều tuần nay, dường như chiều đã xuống. Những bóng 
đen dày đặc phủ trên các quảng trường, các đường phố và thành thị của chúng ta; chúng chiếm hữu cuộc sống chúng ta, làm đầy mọi sự bằng 
một sự im lặng gây choáng váng và một sự trống rỗng thê lương, làm tê liệt mọi sự khi nó đi qua: người ta cảm thấy điều ấy trong không khí, 
nhận thấy nó qua các cử chỉ, qua những cái nhìn. Chúng ta lo sợ và ngỡ ngàng. Như các môn đệ trong bài Tin Mừng, chúng ta bất ngờ bị bão tố 
hung bạo vùi dập. Chúng ta nhận thấy mình đang ở trên cùng một con thuyền, tất cả đều mong manh và mất hướng, nhưng đồng thời tất cả 
đều quan trọng và cần thiết, tất cả được kêu gọi cùng chèo với nhau, tất cả đều cần an ủi nhau. Tất cả chúng ta đều ở trên con thuyền ấy. Như 
những môn đệ trong bài Tin Mừng đồng thanh và lo âu nói với nhau: ”Chúng ta chết mất” (c.38), chúng ta cũng nhận thấy mình không thể tiến 
bước nếu mỗi người chỉ lo cho mình, nhưng phải cùng nhau. 
 
Chúa Giêsu ngủ yên vì Ngài tín thác nơi Chúa Cha 
Thật là dễ thấy mình ở trong hoàn cảnh như trình thuật này. Điều khó khăn là làm sao hiểu thái độ của Chúa Giêsu. Trong khi các môn đệ tự 
nhiên thấy hốt hoảng và tuyệt vọng, thì Chúa ở phần cuối thuyền, là phần sẽ bị chìm trước tiên. Ngài làm gì thế? Mặc dù những dao động, hối 
hả, Ngài vẫn ngủ yên, tín thác nơi Chúa Cha – đó là lần duy nhất trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngủ -. Và khi Ngài bị đánh thức dậy, 
Chúa cho gió yên biển lặng, rồi nói với các môn đệ với giọng khiển trách: ”Tại sao các con lại sợ? Các con chưa có đức tin sao?” (c.40). 

 
Các môn đệ thiếu đức tin: Họ không tin Chúa quan tâm đến họ  
Chúng ta hãy tìm cách hiểu. Sự thiếu đức tin của các môn đệ hệ tại điều gì, một thái độ trái ngược với sự tin tưởng của Chúa Giêsu? Các môn 
đệ không ngừng tin nơi Chúa, và thực sự họ kêu cầu Ngài. Nhưng chúng ta hãy xem cách thức môn đệ kêu cầu: ”Thưa Thầy, Thầy chẳng quan 
tâm gì đến sự kiện chúng con sắp chết sao?” (c. 38). ‘Thầy chẳng quan tâm’: Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu không đoái hoài gì đến họ, không chăm 
sóc họ. Giữa chúng ta, trong các gia đình, một trong những điều làm đau lòng nhất, đó là khi chúng ta nghe nói: ”Anh chẳng quan tâm gì đến 
em sao?”. Đó là một câu làm thương tổn và tạo nên bão tố trong tâm hồn. Câu ấy cũng làm tổn thương cả Chúa Giêsu. Vì chẳng có ai quan tâm 
đến chúng ta hơn Ngài. Thực vậy, sau khi được kêu cầu, Chúa đã cứu vớt các môn đệ thiếu lòng tin. 
 
Bão tố cho thấy chúng ta đã bỏ qua điều nâng đỡ và ban sức mạnh cho chúng ta 
Bão tố vạch trần sự dễ thương tổn của chúng ta và cho thấy những an ninh giả tạo và thừa thãi qua đó chúng ta đã xây dựng những chương trình 
hoạt động, những dự án, các tập quán và ưu tiên của chúng ta. Nó tỏ cho thấy chúng ta đã lơ là và bỏ qua điều nuôi dưỡng, nâng đỡ và ban sức 
mạnh cho cuộc sống và cộng đoàn của chúng ta. Bão tố để lộ tất cả những chủ tâm ”gói lại” và quên đi những gì đã nuôi dưỡng cái hồn của các 
dân tộc chúng ta; tất cả những toan tính gây mê với những tập quán có vẻ là ”cứu thoát”, nhưng không có khả năng tham chiếu những căn cội 
và nhắc nhớ tới các vị tiền bối của chúng ta, và vì thế khiến cho chúng ta không còn khả năng miễn dịch cần thiết để đương đầu với nghịch 
cảnh. 
Bão tố cũng làm rơi mất những mánh khóe chúng ta dùng để ngụy trang ”cái tôi” của chúng ta, luôn lo lắng về hình ảnh của mình; một lần 
nữa, chúng ta khám thấy điều tốt lành là chúng ta cùng thuộc về nhau, cùng là anh chị em của nhau. 
 
(Xin qúy vị đón xem phần 2 trong tờ TTMV kế tiếp) 
 

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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


