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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 Trí 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: Lý Tiến Đạt 
        Tel (919) 389-8550 
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 20 tháng 9 năm 2020 
 

Cám ơn: 
 

Cám ơn Chúa và Đức Mẹ La Vang đã ban cho thánh lễ đầu tiên ngoài trời của giáo xứ thời tiết 
được mát mẻ, mọi người đến tham dự thấy thoải mái và mọi sự rất tốt đẹp.  Cám ơn thầy sáu, quý 
ông bà và quý anh chị đã giúp đỡ và đóng góp cách này hay cách khác để cho Thánh Lễ được nghiêm 
trang và sốt sắng: Anh Hiển và anh em trong ban tổ chức, trật tự, âm thanh, ca đoàn, phụng vụ, 
đọc sách, xin rổ.  Cám ơn quý ông bà và anh chị đã đáp ứng đưa ghế, và cộng tác theo sự chỉ dẫn 
của ban điều hành.  Xin Chúa và Đức Mẹ ban muôn ơn lành xuống trên mọi người trong giáo xứ và 
chúc lành cho mọi sinh hoạt của Giáo xứ. 

 
Địa phận: 
 

Kỷ niệm ngày cưới 25, 50 và 60 năm.  
 

Năm nay vì bệnh dịch nên địa phận không tổ chức Thánh Lễ chung của các đôi kỷ niện hôn nhân 
của toàn địa phận, nhưng nếu ai có kỷ niệm của những năm trên chúng ta có thể liên lạc với địa 
phận để nhận bằng mừng qua những sự chỉ dẫn: phone 919-821-9753 hay 
https://raldio.configio.com/go/wam2020. 
  
Địa phận cũng có chương trình khóa học để sửa soạn cho cuộc sống hôn nhân năm 2021.  
Nếu anh chị nào muốn tham dự xin sắp xếp để tham dự: 
 
      Từ 8:30 sáng đến 4:00 giờ chiều. 
 

Tháng 4 ngày 17. Catholic Center Raleigh. 
Tháng 5 ngày 15. Catholic Center Raleigh. 
Tháng 6 ngày 12. Catholic Center Raleigh. 
Tháng 7 ngày 10. Catholic Center Raleigh. 
Tháng 8 ngày 14. Catholic Center Raleigh. 
Tháng 9 ngày 25. St. Mark Wilmington 
Tháng 10 ngày 9. Catholic Center Raleigh. 
Tháng 11 ngày 6. Catholic Center Raleigh 

 
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: raldioc.configio.com/go/mpw2021 hay 
Rebekah.tolson@raldioc.org  / 919-821-9753 
 
Địa phận cũng nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho các chủng sinh của địa phận đang có và cầu 
nguyện cho ơn gợi mới của giáo hội và của địa phận.  Chúng ta biết thầy Lê Công là chủng sinh Việt 
Nam đang học cho địa phận Raliegh trong chương trình làm linh mục, chúng ta cầu nguyện đặc 
biệt cho thầy. 
 

https://raldio.configio.com/go/wam2020
mailto:Rebekah.tolson@raldioc.org


ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện – Bài 4: Hãy dạy các trẻ em biết làm dấu Thánh Giá 
ĐTC Phanxicô-Tiếp kiến chung 27/05/2020 

(Vatican Media) 
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng bất chấp tội 
lỗi lan tràn, có những người “có khả năng cầu 
nguyện với Thiên Chúa một cách chân thành, có 
khả năng viết số mệnh của con người theo một 
cách khác”. Và ngài yêu cầu dạy các trẻ em làm 
dấu Thánh Giá, “lời cầu nguyện đầu tiên”. 

Hồng Thủy – Vatican News 

Sáng thứ Tư 27/05, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn 
tiếp tục buổi tiếp kiến chung trực tuyến từ Thư viện 
Dinh Tông Tòa. Trong bài giáo lý, ngài nói về chủ 
đề lời cầu nguyện của những người công chính. 

Đức Thánh Cha nhắc lại các chương đầu của sách Kinh Thánh với sự xuất hiện và lan rộng của sự dữ và tội lỗi trong thế giới con người. Dù chúng ta cảm 
thấy sự hiện diện của sự ác trên thế giới, nhưng kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người là tốt lành. Bên cạnh Cain ganh tị ác độc, có Abel, Sết, Ênốt 
và Nôê, những người khiêm nhường, chân thành cầu nguyện với Thiên Chúa. Những người công chính này là người kiến tạo hòa bình và họ cho thấy rằng lời 
cầu nguyện đích thực giải thoát khỏi khuynh hướng bạo lực; nó là cái nhìn hy vọng hướng về Thiên Chúa; nó có thể nuôi dưỡng sự sống mới thay cho sự khô 
cằn của hận thù. 
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, như những người công chính trong Kinh Thánh không ngừng cầu khẩn, hãy cầu nguyện để chính mình được biến đổi, 
vâng theo ý Chúa, và cầu nguyện cho thế giới, xin Thiên Chúa hoàn thành hoạt động biến đổi trái tim con người. Ngài cũng nhắc hãy dạy cho trẻ em cầu 
nguyện, trước hết là biết làm dấu Thánh Giá. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau: 
 

Tội lỗi lan tràn trong thế giới con người 
 

Kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người là tốt lành, nhưng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta lại nhận thấy có sự hiện diện của sự dữ. Những chương 
đầu tiên của sách Sáng Thế miêu tả sự phát triển, lan rộng của tội lỗi trong cuộc sống con người. Ông Adam và bà Evà (x. St 3,1-7) nghi ngờ ý định nhân lành 
của Thiên Chúa, nghĩ rằng họ đang gặp một vị thần ghen tương, ngăn cản họ được hạnh phúc. Từ đó, họ nổi loạn: họ không còn tin vào một Đấng Tạo Hóa 
quảng đại, mong muốn họ được hạnh phúc. Tâm hồn họ chiều theo cám dỗ của kẻ xấu, bị ảo tưởng về sự toàn năng: “Nếu chúng ta ăn trái của cây, chúng 
ta sẽ trở nên giống Thiên Chúa” (x. c. 5). Đây là cám dỗ, là tham vọng len vào tâm hồn. Nhưng họ đã gặp phải điều ngược lại: mắt họ mở ra và họ thấy mình 
trần truồng (c. 7). 
 

Sự dữ càng trở nên tàn phá hơn trong thế hệ con người thứ hai: đó là câu chuyện về Cain và Abel (x. St 4,1-16). Cain ghen tị với em mình; mặc dù là con đầu 
lòng, anh coi Abel là đối thủ, người đe dọa quyền trưởng tử của anh ta. Sự ác xuất hiện trong trái tim Cain và anh ta không thể chiến thắng nó. Sự ác bắt đầu 
đi vào tâm lòng: nhìn người khác với những ý tưởng xấu, nghi ngờ. “Tên này là người xấu, sẽ hại mình.” Và thế là câu chuyện về tình huynh đệ đầu tiên kết 
thúc bằng một vụ giết người. Tôi nghĩ về tình huynh đệ nhân loại ngày nay: chiến tranh ở khắp nơi. 
 

Hậu duệ của Cain phát triển các nghề thủ công và nghệ thuật, nhưng cũng phát triển bạo lực, được thể hiện qua bài ca độc ác của Laméc, nghe như một bài 
thi ca báo thù: “Vì một vết thương, ta đã giết một người; vì một chút sây sát, ta đã giết một đứa trẻ. Cain sẽ được báo thù gấp bảy, nhưng Laméc thì gấp bảy 
mươi bảy lần!” (St 4,23-24). Báo thù là thế này: bạn gây ra thì bạn phải đền trả. Nhưng quan tòa không nói điều này, mà là tôi nói. Tôi biến mình thành 
quan tòa. Và thế là tà ác lan truyền như dầu loang, cho đến khi nó chiếm trọn bức tranh: ” Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là 
nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu.” (St 6,5). Các bức bích họa lớn về trận đại hồng thủy (chương 6-7) và tháp Babel (chương 11) 
cho thấy rằng cần có một khởi đầu mới, như một sáng tạo mới, sẽ được hoàn thành trong Chúa Kitô. 
 THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Trực Tuyến:              10:45AM 
       
 

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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


