
 

    

 GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG 
Our Lady of La Vang Catholic Church 

  
11701 Leesville Road, Raleigh NC 27613 -Tel (919) 307- 4023 

Website: http://ducmelavangraleigh.org   
Facebook: https://www.facebook.com/ducmelavangRaleigh 

  

  
OLLV: 10/11/2020 

 

 
 

          

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 

 

Chúa Nhật 11 tháng 10 năm 2020 
 
Kỷ niệm 3 nămThánh Hiến Nhà Thờ  
        Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và mọi người chung tay và đóng góp cách này hay cách khác trong chương trình 
“Xây Dựng Nhà Chúa Nhà Chúng Ta”.  Giáo xứ có mời Đức Cha về cùng dâng Thánh Lễ tạ ơn nhưng vì bệnh 
dịch nên Đức Cha xin kiếu.  
        Xin mời Thầy Sáu, quý ông bà và anh chị dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ, và cầu xin cho mọi 
người trong giáo xứ và các quý vị ân nhân của giáo xứ được lãnh nhận nhiều ơn lành trên hồn xác của từng 
người. Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang tiếp tục hướng dẫn và giúp đỡ giáo xứ cho mọi người được hăng say 
đoàn kết, và giáo xứ được phát triển mỗi ngày.  
 

Cám ơn 
        - Cám ơn thầy Sáu Hoàng đã giúp quý ông bà và anh chị em về lời Chúa và cho rước lễ trong thời 
gian cha xứ đi cấm phòng.  
        - Cám ơn anh Quang chị Susan tặng thuốc khử trùng cho giáo xứ để dùng cho các Thánh Lễ.  Quí 
anh chị giúp trước, trong và sau các Thánh Lễ được cử hành trong và ngoài nhà thờ của các ngày Chúa 
Nhật.  Quý anh chị giúp trang hoàng nhà thờ và trong Thánh Lễ bổn mạng TNTT. 
        - Cám ơn quý anh chị em giúp nhà xứ lót gạch, làm hồ và hòn non bộ, làm mái hiên, trồng cây, cắt 
cỏ… 
        - Cám ơn quý anh chị em giúp cắt cỏ và làm sạch khuân viên nhà thờ, quý anh chị làm sạch nhà 
thờ, các nhà vệ sinh và những công việc khác để giúp giáo xứ. 
        Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang ban muôn vàn ơn phúc xuống trên Thầy Sáu, quý vị và 
trên gia đình của mỗi người.  
 

Chương Trình Thánh Lễ, Xưng Tội, Chầu Thánh Thể 
Thời gian này, chương trình phụng vụ của gáo xứ trở lại bình thường, bắt đầu tử thứ ba ngày 13 

tháng 10 năm 2020 như sau: 
- Thánh Lễ sáng lúc 8 giờ các ngày thứ ba, thứ tư, thứ sáu và thứ bẩy. (thứ hai và thứ năm không 

có Thánh Lễ sáng). 
- Giải tội lúc 7 giờ tối thứ năm. 
- Chầu Thánh Thể lúc 8 giờ tối thứ năm. 

 

Rửa tội trẻ em vào sau Thánh Lễ thứ hai trong tuần thứ hai của mỗi tháng.  Xin quý vị có con em sẽ 
rửa tội lấy đơn để điền và đưa lại văn phòng trước 3 tuần (nếu có giấy chứng nhận của người đỡ đầu em 
bé mà không cùng giáo xứ cũng cần có trước) để tiện việc giấy tờ.  Xin nhắc: người đỡ đầu cho em bé 
phải trên 18 tuổi và là người công giáo gương mẫu.  Nếu người đỡ đầu không thuộc cùng giáo xứ của em 
bé rửa tội thì cần xin giấy chứng nhận của cha xứ nơi giáo xứ của người đỡ đầu sinh hoạt.  Cám ơn sự 
cộng tác của quý vị. 

 

Chương Trình Thánh Lễ Chúa Nhật  
- 8: 30 sáng tại nhà thờ. 
- 10:45 sáng tại nhà thờ và trực tuyến. 
Thời gian tới trời sẽ lạnh, vì thế giáo xứ đang cố gắng sắp xếp để chúng ta có thể tham dự Thánh Lễ 

trong nhà.  Xin quý vị cầu nguyện và chung tay trong việc này.  Khi nào công việc sẵn sàng chúng tôi sẽ 
thông báo đến quý vị sau. 
 



Ngày Holloween 
        Trong thời gian dịch bệnh, đề nghị ngày Halloween của các em sẽ tổ chức tại khuân viên đậu xe của nhà thờ.  Mỗi xe thay cho một nhà, 
các em sẽ đến từng xe để lấy kẹo.  Mong quý ông bà đưa các em đến để cùng chung vui với nhau trong ngày lễ hội này.  Mỗi xe xin đưa kẹo 
theo.  Sẽ bắt đầu lúc 6:30 tối (quý vị có thể đưa các em đến trước giờ này cũng được).  Hy vọng việc tổ chức này sẽ giúp cho các gia đình được 
vui vẻ; trong thời gian dịch bệnh sẽ có những nhà không muốn quan hệ với người khác.  Chúng ta cầu nguyện cho mọi sự được bằng an, các 
em và mọi người được vui vẻ. 
 
Lưu Ý 
        Trong thời gian qua một số các em đến “nghịch phá” và một số người ngoài giáo xứ lãng vai đến khuân viên giáo xứ dẫn chó, và làm 
những việc tư của họ hay của công ty của họ hay đổ rác… Sau khi liên hệ với cảnh sát họ đề nghị giáo xứ nên có bảng “No Trespassing” để họ 
dễ làm việc.  Vì thế, trong thời gian tới giáo xứ sẽ thử để một số bảng này để ngăn ngừa những người ngoài đến mà làm những việc không tốt 
và để bảo vệ tài sản của giáo xứ.  Vì thế, mong quý vị thông cảm cho khi thấy những bảng này.  Còn đối với giáo dân, giáo xứ mời quý vị đến với 
giáo xứ như thường lệ. 

 
Rao Hôn Phối (lần I) 
         Anh Michael Nguyễn Quốc Kỳ cư ngụ tại 2015 Ambrose Park Lane, Cary, NC  là con ông Nguyễn Liêm và con bà Nguyễn Hằng.  Anh 
Michael Nguyễn Quốc Kỳ muốn kết hôn với chị Anna Nguyễn Thị Donna là con của ông Nguyễn Bền và bà Trần Diệu hiện cư ngụ tại 5704 Big 
Sandy Dr. – Raleigh, NC, thuộc Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. 
        Ai biết anh chị trên bị ngăn trở theo giáo luật buộc lương tâm phải trình cho cha xứ biết. 
 

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện – Bài 5: Vật lộn với Thiên Chúa là một ẩn dụ của việc cầu nguyện – Phần Cuối 
 

Cuộc hẹn trong đêm tối cuộc đời với Chúa 

 

Tất cả chúng ta đều có một cuộc hẹn trong đêm với 
Chúa, trong đêm tối của cuộc đời chúng ta, trong 
nhiều đêm của cuộc đời chúng ta: những khoảnh 
khắc đen tối, những khoảnh khắc tội lỗi, những 
khoảnh khắc mất phương hướng … Ở đó, luôn luôn 
có một cuộc hẹn với Chúa. Chúa sẽ làm chúng ta ngạc 
nhiên vào lúc chúng ta không mong đợi Người, khi 
chúng ta thấy mình thực sự cô đơn. Cũng trong đêm 
đó, khi chiến đấu với người lạ, chúng ta sẽ nhận ra 
rằng chúng ta chỉ là những người nghèo hèn, nhưng 
ngay lúc đó, khi cảm thấy mình nghèo hèn, chúng ta 
sẽ không phải sợ hãi: bởi vì lúc đó, Chúa sẽ đặt cho 

chúng ta một cái tên mới, chứa đựng ý nghĩa của cả cuộc đời chúng ta, nó sẽ thay đổi trái tim của chúng ta và ban cho chúng ta phước lành 
dành cho những người để mình được Chúa biến đổi. Đây là một lời mời tốt đẹp hãy để chúng ta được Chúa biến đổi. Chúa biết làm điều đó thế 
nào, bởi vì Người biết mỗi người trong chúng ta. Mỗi chúng ta đều có thể nói: “Lạy Chúa, Chúa biết con. Lạy Chúa, Chúa biết con. Xin hãy biến 
đổi con”. 

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-06/dtc-phanxico-tiep-kien-chung-cau-nguyen-to-phu-giacop.html 
 

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Nhất:             8:30AM – Ngoài trời 
      Lễ Nhì:             10:45AM – Trong nhà thờ và trực tuyến 
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 
 
 
 
  

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-06/dtc-phanxico-tiep-kien-chung-cau-nguyen-to-phu-giacop.html


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


