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        Tel (919) 757-5194 
Phó Ngoại Vụ: Nguyễn T. Bình 
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Thư Ký: Hoàng Thục Vi 
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Ban TTVTT: Lý Tiến Đạt 
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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 
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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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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 27 tháng 12 năm 2020 
 
Cám Ơn. 

 Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban cho mọi sự được tốt đẹp 
trong thời gian mừng lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh. 

Cám ơn thầy sáu, các ca đoàn, các thừa tác viên ngoại lệ, quý vị đọc sách, xin tiền, trật 
tự… và những quý vị đã giúp cách này hay cách khác cho chương trình các Thánh Lễ trong 
dịp đại lễ vừa qua.  Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho thời tiết thuận tiện và mọi sự bằng an và 
chung tay để sửa soạn cho Thánh Lễ Mừng Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa vào Đầu Năm.  Xin cho mọi 
người, mọi gia đình được muôn ơn lành trong năm mới 2021. 

 
Chúa Nhật ngày 27 tháng 12 

Giáo hội mừng kính Gia Đình Thánh Gia, quan thầy các gia đình. 
Kính chúc mọi phần tử trong gia đình biết quan tâm, yêu thương và nâng đỡ nhau để gia đình 
được bằng an, thế giới được hòa bình. 
 
Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ mùng 1 tháng 1 năm 2021 

Mỗi tuần ba ngày trước ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa, xin mỗi người mỗi ngày đọc thêm ba 
kính Kính Mừng, để cùng nhau cám ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban muôn ơn lành xuống 
trên mọi người trong giáo xứ.  Cầu cho giáo xứ được tinh thân hăng say yêu mến Thiên Chúa 
và Đức Mẹ, đoàn kết, yêu thương để xây dựng giáo xứ. 

Vì hoàn cảnh dịch nên ngày quan thầy chúng ta chỉ có lời cầu nguyện và Thánh Lễ mà 
thôi, không có những hình thức mừng bên ngoài.  Mong quý vị thông cảm. 
 
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 Mẹ Thiên Chúa (Lễ buộc). 
Thánh Lễ vọng thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020. 
- 8:00 tối. Không có giờ hòa giải và chầu Thánh Thể. 
Thánh Lễ chính ngày thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. 
- 8:00 sáng. 
- 10:00 sáng. 

 
Lịch Giáo Xứ. 

Giáo xứ tặng mỗi gia đình một cuốn lịch để mọi người theo dõi và giữ những ngày lễ và 
các mùa phụng vụ trong năm.  Gia đình nào chưa có xin liên lạc với văn phòng giáo xứ để 
nhận mỗi gia đình một cuốn.   
 



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).  
                                                                                                                                                   Phần II 

 
Hỡi nhân loại, Thiên Chúa yêu thương các ngươi; vì ích lợi của các ngươi, Người đã trở thành phàm nhân. Ngươi không còn cô 

đơn! Anh chị em thân mến, chúng ta phải làm gì với ân sủng này? Chỉ cần một điều: hãy đón nhận ân sủng. Trước khi chúng ta lên đường 
để tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta hãy cho phép mình được Người tìm kiếm. 

Chúng ta đừng bắt đầu bằng những khả năng của chính mình nhưng bằng ân sủng của Người, vì Người, Chúa Giê-su, là Đấng Cứu 
thế. Chúng ta hãy cùng chiêm ngắm Hài nhi và để mình bị cuốn hút vào tình yêu dịu dàng của Người. Rồi chúng ta không còn lý do gì từ 
chối không để cho bản thân được Người yêu thương. 
Dù có bất cứ điều gì sai trái xảy trong cuộc sống của chúng ta, bất cứ điều gì không hiệu quả trong Giáo hội, có bất cứ vấn đề gì trên thế 
giới, cũng sẽ không còn được xem là cái cớ nữa. Nó sẽ trở thành thứ yếu, vì khi đứng trước tình yêu vô bờ của Chúa Giê-su, một tình yêu 
hoàn toàn dịu dàng và gần gũi, chúng ta chẳng còn lời bào chữa nào. Đây là câu hỏi đặt ra vào ngày Giáng sinh: “Tôi có cho phép mình 
được Thiên Chúa yêu thương không? Tôi có từ bỏ bản thân cho tình yêu của Người đến để cứu rỗi tôi không?” 

Một ân sủng bao la cần có lòng biết ơn lớn lao để đáp đền. Chấp nhận ân sủng này có nghĩa là sẵn sàng tạ ơn. Chúng ta thường 
sống cuộc sống với rất ít lòng tri ân. Hôm nay là ngày thích hợp để tiến đến gần nhà tạm, đến gần hang đá, máng cỏ, và dâng lời tạ ơn. 
Chúng ta hãy đón nhận món quà đó là Chúa Giê-su, để sau đó trở thành một món quà như chính Chúa Giê-su. 

Trở thành món quà tức là trao tặng ý nghĩa cho cuộc sống. Và đó là cách tốt nhất để thay đổi thế giới: chúng ta thay đổi, Giáo hội 
thay đổi, lịch sử thay đổi, khi chúng ta ngừng cố gắng thay đổi người khác nhưng cố gắng thay đổi chính bản thân và làm cho cuộc sống 
của chúng ta thành một món quà. Đêm nay Chúa Giê-su cho chúng ta thấy điều này. Người không thay đổi lịch sử bằng cách gây áp lực 
cho bất cứ ai hoặc bằng một trận lũ quét của những lời nói, nhưng bằng món quà là chính cuộc đời của Người. Người không chờ đợi cho 
đến khi chúng ta trở nên tốt lành rồi Người mới yêu thương chúng ta, nhưng tặng ban chính Người cho chúng ta một cách nhưng không. 

Ước mong rằng chúng ta không cần chờ đợi người anh em của mình trở nên tốt lành rồi chúng ta mới làm điều tốt cho họ, không 
đợi Giáo hội trở nên hoàn hảo rồi chúng ta mới yêu mến Giáo hội, không đợi người khác tôn trọng chúng ta rồi chúng ta mới phục vụ họ. 
Chúng ta hãy bắt đầu với chính bản thân mình. Đây chính là ý nghĩa của việc chấp nhận món quà ân sủng một cách tự do. Và sự thánh 
thiện không có gì khác hơn là duy trì tính tự do này. 

Một câu chuyện kể rằng khi Chúa Giê-su chào đời, các mục đồng hối hả đến chuồng chiên bò với những món quà khác nhau. 
Mỗi người mang theo những gì mình có; một số mang đến những thành quả lao động của họ, số khác mang đến những vật phẩm quý giá. 
Nhưng khi tất cả họ đang dâng quà, có một mục đồng không có gì để dâng. Anh ta rất nghèo; anh ta không có quà gì để tặng. 

Khi người khác đang tranh nhau để dâng lên món quà của họ, anh đứng riêng ra một chỗ, bối rối. Rồi đến thời điểm khi Thánh 
Giu-se và Đức Mẹ thấy khó mà nhận được tất cả những món quà, đặc biệt là Mẹ Maria đang phải bế Hài nhi. Thấy người mục đồng đó với 
hai bàn tay trắng, Mẹ gọi anh đến gần. Và Mẹ đặt Hài nhi Giê-su trong vòng tay anh. 

Người mục đồng đó, khi đón nhận Người, nhận thức rằng anh ta đã đón nhận được những gì anh ta không xứng đáng, được ẵm 
trong vòng tay mình món quà lớn nhất mọi thời đại. Anh nhìn đến đôi bàn tay mình, đôi bàn tay dường như luôn trống trơn; giờ chúng 
đã trở thành cái nôi của Chúa. Anh cảm thấy mình được yêu thương, và vượt qua sự bối rối anh bắt đầu giới thiệu Chúa Giê-su cho những 
người khác, vì anh không thể giữ cho riêng mình món quà trên mọi món quà. 

Thưa anh chị em thân yêu, nếu đôi bàn tay anh chị em dường như trống trơn, nếu anh chị em nghĩ rằng tâm hồn mình nghèo 
nàn trong tình yêu, thì đêm nay là dành cho anh chị em em. Ân sủng của Thiên Chúa đã được tỏ lộ, để tỏa sáng trong cuộc sống của anh 
chị em. Hãy chấp nhận ân sủng đó và ánh sáng Giáng sinh sẽ tỏa rạng trong anh chị em. 

 
[Nguồn: romereports] 

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/12/2019] 
 

 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/


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


