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        Tel (919) 800-1068 
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        Tel (919) 757-5194 
Ban Trang Trí: Trịnh Dzung 
        Tel (919) 619-6107 
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         Tel (919) 961-9811 
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Ca Đoàn Cecilia: Phạm Q. Vinh 
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Ca Đoàn Ave Maria: Nguyễn Thanh Bình 
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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 20 tháng 12 năm 2020 
 
Mùa Giáng Sinh và Năm Mới về: 

Kính chúc thầy sáu, quý ông bà và anh chị em hưởng trọn sự  
Bình An và Thánh Đức của Đêm Thánh Vô Cùng. 
Một Năm Mới Khang An và Hạnh Phúc suốt năm. 

Cầu Nguyện 
Giáo Xứ được tin cụ ông Roberto Đỗ Tắc Sao đã được Chúa gọi về với Ngài lúc 6:35 chiều ngày 15 

tháng 12 năm 2020 tại Raleigh North Carolina, hưởng thọ 96 tuổi. 
Chương Trình làm phép tang, làm phép xác và cầu nguyện vào tối thứ sáu ngày 18 tháng 12. Thánh Lễ An táng 
lúc 1 giờ trưa thứ bầy ngày 19 tháng 12 tại giáo xứ. 

Chúng ta cầu nguyện cho cụ Roberton được mau về hưởng tôn nhan Chúa.  Xin Chúa và Đức Mẹ La 
Vang nên nguồn an ủi cho cụ bà và cho mọi người thân yêu trong gia đình của cụ. 
 
Chương Trình Các Thánh Lễ (nếu hoàn cảnh cho phép sẽ có Thánh Lễ tại nhà thờ, quý vị nào vì yếu 
bệnh… sẽ tham dự trực tuyến). 
 

1.  Lễ Giáng Sinh (Lễ buộc). 
Thánh Lễ vọng thứ năm ngày 24 tháng 12 lúc: 
- 8:00 tối.  (Không có thánh ca và Thánh Lễ bắt đầu lúc 8: giờ tối.) 
- Chiều thứ năm này không có giải tội và không có chầu Thánh Thể. 
Thánh Lễ chính thứ sáu ngày 25 tháng 12 lúc: 
- 8:00 giờ sáng. 
- 10:00 sáng. 

2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (Lễ buộc). 
Thánh Lễ vọng thứ năm ngày 31 tháng 12 lúc: 
- 8:00 tối. Không có giờ hòa giải và chầu Thánh Thể 
Thánh Lễ chính thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 lúc: 
- 8:00 sáng. 
- 10:00 sáng. 

 
Chương trình Hòa Giải đón mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh. 

Để dọn lòng mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, trong thời gian bệnh dịch chúng ta sẽ có những ngày 
giờ giải tội trong tuần thế vì giải tội trong một tối với quý cha khách như những năm trước đây: 
 Những ngày 22 và 23 tháng 12 (những ngày thứ 3,4) 

Sáng từ 10 đến 12 giờ và Chiều từ 3 giờ đến 5 giờ. 
Mong quý vị sắp xếp thời giờ đến làm hòa với Chúa, lãnh nhận ơn tha thứ và bình an, cùng  nhau 

đón Chúa để cầu nguyện cho Thế Giới, cho Giáo Hội, cho Quê Hương Việt Nam cho Nước Mỹ, cho giáo xứ, cho 
các gia đình và cho mọi người được đón nhận sự bình an của Chúa Hài Nhi trong Đêm Thánh  2020 này. 
 
Lịch Giáo Xứ. 
Nếu lịch giáo xứ về kịp trong dịp Lễ Giáng Sinh thì mỗi gia đình sẽ nhận một cuốn để mọi người theo dõi và 
giữ những ngày lễ và các mùa phụng vụ trong năm.  Vì số lịch đặt có giới hạn nên xin mỗi gia đình lấy một 
cuốn.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị. 
 
 



Cùng Đọc Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxico Lễ Giáng Sinh 2019 
(By Sr. Xuân Dao 26/12/2019 Dòng Đaminh, Tam Hiệp, Việt Nam) 

Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9:1).  
 

Lời sứ ngôn chúng ta nghe trong bài đọc một được kiện toàn trong Tin mừng: khi những mục đồng đang canh chừng đàn chiên của họ 
vào ban đêm, thì “vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh họ” (Lc 2:9). Giữa đêm đen thế gian của chúng ta, một ánh sáng từ trời đã xuất 
hiện. 
Ý nghĩa của ánh sáng chiếu tỏa trong bóng đêm đen này là gì? Thánh Phaolô giải thích cho chúng ta: “Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu 
lộ”. Ân sủng của Thiên Chúa, “đem ơn cứu độ đến cho mọi người” (Tt 2:11), đã chiếu tỏa trên thế giới chúng ta trong đêm nay. Nhưng ân sủng 
đó là gì? Đó là tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu làm biến đổi cuộc sống, đổi mới lịch sử, giải thoát khỏi sự ác, đổ đầy các tâm hồn với sự bình 
an và niềm vui. 

Đêm nay tình yêu của Thiên Chúa đã được biểu lộ cho chúng ta: đó là Chúa Giê-su. Trong Chúa Giê-su, Đấng Tối Cao đã hạ mình trở 
thành một hài nhi bé nhỏ, để chúng ta có thể yêu mến Ngài. Nhưng chúng ta vẫn có thể tự hỏi: tại sao Thánh Phaolô mô tả việc Thiên Chúa đi 
vào thế giới của chúng ta là “ân sủng?” Để nói với chúng ta rằng ân sủng đó hoàn toàn nhưng không. Trong khi trên trần gian mọi thứ dường 
như cho đi để được nhận lại, Thiên Chúa xuống trần một cách tự do nhưng không. 

Tình yêu của Người không có sự chuyển nhượng: chúng ta chẳng làm được gì để xứng đáng với tình yêu đó và chúng ta sẽ không bao 
giờ có thể đáp đền tình yêu đó. Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ. Đêm nay chúng ta nhận ra rằng, khi chúng ta không còn xứng đáng, Thiên 
Chúa trở nên nhỏ bé vì ích lợi của chúng ta; trong khi chúng ta đang bận rộn về công việc kinh doanh của mình, Người đã đến giữa chúng ta. 

Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa tiếp tục yêu thương tất cả chúng ta, ngay cả những người xấu xa nhất trong chúng ta. 
Hôm nay Người nói với tôi, với anh chị em, với mỗi chúng ta: “Ta yêu con và ta sẽ luôn mãi yêu con, vì con vô cùng quý giá trong mắt ta”. Thiên 
Chúa không yêu bạn vì bạn suy nghĩ và hành động đúng đắn. Người yêu thương bạn, chân thành và đơn sơ. Tình yêu của Người là vô điều kiện; 
nó không phụ thuộc vào anh chị em. Anh chị em có thể có những ý nghĩ sai lầm, anh chị em có thể đã tạo ra một mớ hỗn độn, nhưng Chúa 
vẫn tiếp tục yêu thương anh chị em. 

Chúng ta thường có suy nghĩ rằng Chúa chỉ hiền lành nếu chúng ta tốt và trừng phạt chúng ta nếu chúng ta xấu. Nhưng đó không phải 
là cách của Người. Với mọi tội lỗi của chúng ta, Người vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta. Tình yêu của Người không thay đổi. Nó không thay đổi; 
nó trung tín; nó kiên nhẫn. Đây là ân sủng mà chúng ta tìm thấy vào ngày Giáng sinh. Trước sự kinh ngạc, chúng ta khám phá ra rằng Thiên 
Chúa là niềm vui tuyệt đối, là tình yêu dịu dàng tuyệt đối. Vinh quang của Người không áp đảo chúng ta; sự hiện diện của Người không làm 
chúng ta sợ hãi. Người được sinh ra trong cảnh hoàn toàn nghèo khó để giành được tâm hồn của chúng ta bởi sự giàu có trong tình yêu của 
Người. Ân sủng của Thiên Chúa đã được tỏ lộ. 

Ân sủng là một từ đồng nghĩa của vẻ đẹp. Đêm nay, trong vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, chúng ta cũng khám phá ra vẻ đẹp của chính 
mình, vì chúng ta là những con cái được Chúa yêu. Dù tốt hay xấu, bệnh tật hay khỏe mạnh, dù vui hay buồn, chúng ta đều xinh đẹp trong mắt 
Người, không phải vì những gì chúng ta làm mà vì chính con người chúng ta. Sâu thẳm trong chúng ta, có một vẻ đẹp vô hình và không thể xóa 
nhòa, một vẻ đẹp không thể thay thế, đó là cốt lõi của bản thể chúng ta. Hôm nay Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta về điều này. Người yêu thương 
chấp nhận mang lấy thân phận con người của chúng ta và lấy nó làm của riêng Người, “kết hiệp” với nó đời đời. “Tin vui lớn” được công bố 
đêm nay với những mục đồng thật sự là “dành cho tất cả mọi người”. Chúng ta cũng vậy, với tất cả những sự yếu đuối và vấp ngã của mình, 
chúng ta cũng nằm trong số những mục đồng đó, những người chắc chắn không phải là thánh nhân. 

Và như Thiên Chúa đã gọi các mục đồng thế nào thì Người cũng kêu gọi chúng ta, vì Người yêu thương chúng ta. Trong đêm tối của 
cuộc đời, Người nói với chúng ta như Người đã nói với họ, “Đừng sợ!” (Lc 2:10). Hãy can đảm, đừng mất lòng vững tin, đừng mất hy vọng, đừng 
nghĩ rằng yêu thương là lãng phí thời gian! Đêm nay tình yêu đã chinh phục nỗi sợ hãi, niềm hy vọng mới đã đến, ánh sáng dịu dàng của Chúa 
đã vượt qua bóng tối kiêu ngạo của con người. 
 

[Nguồn: romereports] [Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/12/2019] 
Xin đón xem phần 2 bài này trong tờ TTMV kế tiếp 

 
Vì dể đăng bài Lễ Giáng Sinh nên phần hai của bài tuần trước sẽ được đăng vào đầu nấm sau. 

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Nhất:                           8:30AM 
      Lễ Nhì:                           10:45AM      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.romereports.com/en/2019/12/25/pope-francis-christmas-homily-full-text/


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


