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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: Phan Hào 
        Tel (203) 892-7289 
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 ngày 9 tháng 8 năm 2020 
 
Mở Cửa Nhà Thờ 
 

    Qua phiên họp và những ý kiến đóng góp xây dựng cho giáo xứ, hiện nay giáo xứ cũng 
đang cố gắng sắm những dụng cụ cần thiết như khẩu trang, máy và nước khử trùng tay, thuốc 
xịt để diệt trùng.  Và để bảo vệ đặc biệt cho giáo xứ, một ban đặc biệt đang được mời để cộng 
tác, ban này sẽ có những chuyên gia, có nhiều kinh nghiệm để giúp giáo xứ.  Sau khi thấy an 
toàn giáo xứ sẽ thông báo đến quý vị về việc mở cửa nhà thờ.  Trong thời gia này giáo xứ cũng 
đang thí nghiệm từng bước một. 

    Cám ơn gia đình anh Dzũng và chị Hương tặng giáo xứ máy xịt khói thuốc dùng để khử 
trùng sau các Thánh Lễ.  
      Hy vọng khi giáo xứ có máy sẽ diệt hết vi trùng và anh chị em trong ban đặc biệt giúp cho 
giáo xứ được an toàn, lúc đó giáo dân sẽ an tâm đến dự các phép bí tích. 
 
Thừa Tác Viên Ngoại Lệ 
 

    Đức Cha cho phép các anh chị có tên dưới đây giúp trong nhiệm vụ Thừa Tác Viên Ngoại 
Lệ.  Thời gian 5 năm từ mùng 5 tháng 6 năm 2020 đến mùng 5 tháng 6 năm 2025. 
      Để sửa soạn cho việc mở cửa nhà thờ lại, qúy anh chị sẽ tuyên thệ trong Thánh Lễ lúc 7 
giờ chiều thứ bẩy ngày 29 tháng 8 năm 2020.  Quý anh chị cũ đã hết nhiệm kỳ nên chúng ta 
sẽ tuyên thệ lại với quý anh chị mới). Mời quý anh chị có mặt lúc 6:30 chiều để tập lễ nghi. 
Cám ơn quý anh chị. 
 
 

a.Nguyễn Andrew. a. Trịnh Lê.  
a. Nguyễn Đông Anh. c. Mai Thị Thanh Mai.  
a. Trịnh Hùng Anh. c. Nguyễn Mỹ.  
a. Nguyễn Bình. c. Nguyễn Thị Ngọc Nhiên.  
c. Hà Phương Duyên.  a. Nguyễn Quốc.  
a. Nguyễn Hữu Dzũng.  a. Nguyễn Văn Quý.  
a. Lý Tiến Đạt.  a. Vũ Ngọc Thái.  
c. Nguyễn Quỳnh Giao.  c. Trần Thị Thanh Thúy.  
a. Phan Trí Hào.  a. Cao đức Tiến.  
a. Phạm Quang Hiến.  a. Huỳnh Toàn Tommy.  
a. Nguyễn Hiển.  a. Trần Thanh Tùng. 
a. Lê Nguyên Hồng.  c. Cao Thị Kim Trinh.  
a. Vũ Hùng (Việt).  a. Trần Minh Tú. 
a. Đỗ Trọng Khải.  c. Nguyễn Tuyền.  
a. Lê Quang Khánh.  c. Hoàng Thục Vi. 
a. Nguyễn Minh Korry(Khoa).   

 



Báo Tin 
 

      Được tin Cụ ông Gioan Baotixita Phạm Đức Việt sinh ngày mùng 2 tháng 10 năm 1935. Tại Thái Bình – Việt Nam. 
      Đã được Chúa gọi về lúc 4:58 chiều ngày mùng 5 tháng 8  năm 2020. Tại Raleigh, NC. 

   Xin Chúa ban cho linh hồn cụ ông Gioan Baotixita được mau về hưởng tôn nhan Chúa.  Xin Chúa và Đức Mẹ lên nguồn an ủi cho bà và 
mọi người trong tang quyến, anh Vinh giúp ca đoàn Cecilia, chị Ngân trong ca đoàn Avemaria. 
 

Chương trình cầu nguyện và Thánh Lễ An táng của cụ ông Gioan Baotixita Phạm Đức Việt 
 

Chúa Nhật ngày mùng 9 
      Từ 3 giờ đến 8 tối làm phép xác, phép khăn tang, giáo xứ và gia đình đọc kinh (có chương trình riêng). 
 

Thứ hai ngày 10 
      Từ 3 đến 4 giờ chiều làm giờ Lòng Chúa Thương Xót gồm có những người trong gia đình và những ai muốn tham dự. 
 

Thứ ba ngày 11 
      Từ 3 đến 4 giờ chiều làm giờ Lòng Chúa Thương Xót gồm người trong gia đình và những ai muốn tham dự. 
  

Thứ tư ngày 12 
      9 giờ sáng Thánh Lễ An Táng tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. 
 

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện – Bài 1: Con người là “hành khất của Thiên Chúa” 
  
    Trong loạt bài giáo lý mới về chủ đề cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của đức 
tin. Người có đức tin là người không tập quen với sự ác nhưng phản kháng, kêu gào với hy vọng được cứu độ. 
Hồng Thủy – Vatican News 
Trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến từ Dinh Tông Tòa vào sáng thứ Tư 06/05, Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý mới về chủ đề cầu nguyện. Từ câu 
chuyện của Ba-ti-mê, người mù thành Giê-ri-cô, Đức Thánh Cha nhận định rằng cầu nguyện là hơi thở của đức tin, là tiếng kêu phát ra từ trái tim của người 
tin tưởng vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu kiên trì cầu nguyện, đặc biệt là trong những thời khắc khó khăn, và tin tưởng cầu xin với Chúa 
Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con!” 
  

Cầu nguyện là hơi thở của đức tin 
       Anh chị em thân mến, chào anh chị em! 
Hôm nay chúng ta bẳt đầu loạt bài giáo lý mới về chủ đề cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của đức tin, là cách diễn tả đúng nhất của đức tin; nó giống như 
tiếng kêu phát xuất từ trái tim của người tin và tín thác vào Thiên Chúa. 
      

Tiếng kêu của anh mù Ba-ti-mê 
      Chúng ta hãy nghĩ về câu chuyện của anh Ba-ti-mê, một nhân vật trong Tin Mừng (x. Mc 10,46-52) và tôi thú nhận với anh chị em, đối với tôi, đây là 
nhân vật dễ thương nhất trong tất cả . Anh ta bị mù và ngồi ăn xin bên vệ đường ở ngoại ô thành phố Giê-ri-cô. Anh ta không phải là một nhân vật vô danh, 
anh ta có một khuôn mặt, một cái tên: Ba-ti-mê, nghĩa là “con của ông Ti-mê”. Một ngày nọ, ông nghe nói rằng Chúa Giêsu sẽ đi qua. Trên thực tế, Giê-ri-
cô là một ngã tư, nơi những người hành hương và thương nhân liên tục đi ngang qua. Rồi Ba-ti-mê làm mọi cách để có thể gặp Chúa Giêsu. Nhiều người 
cũng làm giống như vậy: chúng ta hãy nhớ đến ông Gia-kêu leo lên cây. Rất nhiều người muốn nhìn thấy Chúa Giêsu, và anh ta cũng thế. 
Như thế, người đàn ông này bước vào Tin Mừng như một tiếng kêu lớn. Anh không nhìn thấy, không biết Chúa Giêsu ở gần hay ở xa, nhưng anh nghe, anh 
biết được nhờ đám đông, khi tiếng ồn tăng lên và đến gần … Nhưng anh hoàn toàn cô độc, và không ai quan tâm đến anh. Ba-ti-me làm gì? Kêu lớn. Gào 
lên, và tiếp tục hét lên. Anh sử dụng vũ khí duy nhất mình đang có: đó là tiếng nói. Anh bắt đầu hét to lên: “Lạy ông Giêsu, Con Vua David, xin rủ lòng thương 
tôi!” (c. 47). Cứ thế, anh tiếp tục hét to lên. 
      Tiếng kêu thét lặp đi lặp lại của anh gây phiền phức, và nhiều người mắng anh, bảo anh im lặng: “Này, cư xử có giáo dục đi, đừng làm như thế!”. Nhưng 
Ba-ti-mê không im lặng, ngược lại, anh còn hét to hơn: “Lạy ông Giêsu, Con Vua David, xin rủ lòng thương tôi!” (c. 47). Sự bướng bỉnh rất dễ thương của 
những người tìm kiếm ơn lành và gõ cửa trái tim của Thiên Chúa. Anh kêu to, gõ cửa. Câu nói “Con Vua David” rất quan trọng; nó có nghĩa là “Đấng Thiên 
Sai” – tuyên xưng Đấng Thiên Sai –, đó là một lời tuyên xưng đức tin xuất phát từ miệng của người bị mọi người khinh bỉ coi thường. 

                                                                                                                                       Xin đón xem phần 2 trong tờ TTMV kế tiếp. 

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Trực Tuyến:              10:00AM 
       
 

Phụng Vụ Trong Tuần: 
      Vì lý do bịnh dịch nên các sinh hoạt tạm ngưng. 
  

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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


