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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 Chúa Nhật 17 tháng 1 năm 2021 
 

Cám Ơn 
- Cám ơn quý anh Kiến Thiết, anh Thiệu, anh Luận, và anh Thái đã giúp thu dọn và cất hang đá ngoài trởi. 
- Cám ơn anh Hùng Anh và chị Dung đã thu dọn biển ngữ, cây thông… trong nhà thờ. 
- Cám ơn ông Nguyễn Vinh, ở tiểu bang khác về, đã giúp mua và tặng giáo xứ những cuốn sách nhỏ suy niệm 

mùa Vọng và Giáng Sinh, mùa chay bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt để anh chị em dùng để suy niệm. 
Cám ơn quý anh chị nhiều.  Và xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang chúc lành cho mọi  người đã cộng tác cách 
này hay cách khác để xây dựng trong mọi sinh hoạt của giáo xứ. 

 
Cầu Nguyện 

- Được tin cụ bà Monica Hồ Thị Sen, là thân mẫu của chị Long Dung Linda, chị là vợ của anh Trịnh Hùng Anh, 
cụ bà đã được Chúa gọi về và hưởng thọ 91 tuổi.  Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho cụ được 
mau về hưởng tôn nhan Chúa, xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang nên nguồn an ủi những người thân yêu của 
cụ. 

 
Năm Biệt Kính Thánh Cả Giuse 

Đức Thánh Cha Phanxicô chọn năm nay từ mùng 8 tháng 12 năm 2020 – mùng 8 tháng 12 năm 2021 dành 
đặc biệt kính Thánh Cả Giuse để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu nguyện cho Giáo Hội, cho mỗi gia đình và cho 
mọi người biết noi  gương Thánh Cả trong cuộc sống.  Vì thế, trong năm này, giáo xứ sẽ đọc Kính Khấn Thánh Giuse Bảo 
Trợ Những Vụ Khó Khăn sau khi đọc kinh kính Thiên Thần Micae sau Thánh Lễ. 
 
Tết Nguyên Đán 

Năm nay tết Tân Sửu rơi vào thứ sáu ngày 12 tháng 2 năm 2021 vì thế chương trình Thánh Lễ mừng tết cúa giáo xứ 
như sau: 

- Thứ năm ngày 11 tháng 2 Thánh Lễ Vọng Tất Liên lúc 8 giờ tối.  
- Thứ sáu ngày 12 tháng 2 Thánh Lễ Tân Liên lúc  8 giờ tối. 
- Thứ bẩy ngày 13 tháng 2 Thánh Lễ Kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ lúc 8 giờ tối. 
- Chúa Nhật ngày 14 tháng 2 Thánh Lễ Cầu cho công việc làm ăn lúc 8:30 sáng và 10:45 sáng. 

Những quý vị khỏe mạnh và có phương tiện mời đến nhà thờ để chúng ta cùng nhau tham dự những Thánh 
Lễ, để cám ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban cho chúng ta qua một năm với nhiều thử thách và sóng gió và cầu xin 
bình an cho năm mới. 
 Vì hoàn cảnh hiện tại và công việc làm ăn, nếu quý anh chị ca trưởng, và quý anh chị trong ca đoàn thấy 
không tiện cho việc hát lễ trong những Thánh Lễ trên xin cho giáo xứ biết (anh Thái phó ban nội vụ) để giáo xứ còn sắp 
xếp.  Cám ơn sự công tác của quý anh chị. 

Thế vì quý vị bố lão thắp nhan trước Thánh Lễ trong dịp đầu xuân, năm nay, cha xứ sẽ thay mặt giáo xứ để 
làm việc này. Sẽ không có bao lì xì và quà tặng các em như mọi năm và chúng ta không có tiệc và văn nghệ mừng xuân 
như mọi năm. Mong mọi người thông cảm. 
 
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 cuấn. 

 
Chương Trinh Học Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân Của Địa Phận Trong Năm 2021. 
Quý anh chị có thể ghi danh qua điện thoại: 984-900-3184 hay online: https://raldioc.configio. 

com/go/mqw2021. 
Địa phận tổ chức những ngày và địa điểm từ 8:30 am – 4:00 pm: 

- Tại Catholic Center Raleigh những ngày: April 17, May 15, June 12, July 10, August 14, October 9, và 
November 6.  Và tại St. Mark Wilmington: September 25. 

 

https://raldioc/


Trái tim của Người Cha Năm Đặc Biệt về Thánh Giuse của Đức Thánh Cha – Phần II 

Giờ đây, một trăm năm mươi năm sau khi Chân phước Piô IX công bố Thánh Giuse là Bổn mạng Hội Thánh (ngày 8 tháng 12 năm 1870), tôi 
muốn chia sẻ một vài suy tư cá nhân về dung mạo phi thường này, thật gần gũi với kinh nghiệm của con người chúng ta. Vì, như Chúa Giêsu 
đã nói, “lòng đầy miệng mới nói ra” (Mt 12,34). Mong muốn ấy của tôi càng thêm mãnh liệt trong những tháng đại dịch này, khi chúng ta 
cảm nghiệm, giữa cuộc khủng hoảng, rằng “cuộc sống của chúng ta được đan dệt với nhau và được nâng đỡ nhờ những con người bình 
thường – những người thường bị quên lãng, – họ không xuất hiện trên báo chí, hay trong những chương trình truyền hình mới nhất, nhưng 
ngay trong những ngày này, chắc chắn họ đang làm nên những biến cố quan trọng của lịch sử chúng ta. Các bác sĩ, y tá, các chủ cửa hiệu và 
nhân viên siêu thị, nhân viên vệ sinh, người chăm sóc người già và bệnh nhân, công nhân vận chuyển, những người cung cấp các dịch vụ thiết 
yếu và an ninh công cộng, các tình nguyện viên, các linh mục, nam nữ tu sĩ, và rất nhiều người khác. Họ hiểu rằng không ai được cứu một 
mình… Có biết bao người hằng ngày vẫn kiên nhẫn gieo niềm hy vọng, lo sao để không gieo rắc hoảng loạn nhưng gieo vãi tinh thần đồng 
trách nhiệm. Có biết bao người cha, người mẹ, ông bà, thầy cô, chỉ cho con cái chúng ta – qua những cách thức nhỏ bé hằng ngày – cách thức 
đón nhận và đương đầu với khủng hoảng, bằng cách điều chỉnh các thói quen, ngước mắt lên cao và khích lệ cầu nguyện. Có biết bao người 
cầu nguyện, dâng những hy sinh và chuyển cầu cho thiện ích của tất cả mọi người”.[6] Mỗi người chúng ta đều có thể khám phá rằng Thánh 
Giuse –  một người chẳng được để ý – vẫn hiện diện hằng ngày cách âm thầm kín đáo, để cầu thay nguyện giúp, trợ giúp và hướng dẫn chúng 
ta khi gặp khó khăn. Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng những ai ẩn mình hay sống trong bóng tối có thể đóng một vai trò không thể sánh 
được trong lịch sử cứu độ. Tất cả những người ấy đều đáng được nhìn nhận và biết ơn. 

1. Một người cha yêu thương 
Sự vĩ đại của Thánh Giuse ở chỗ ngài là bạn trăm năm của Đức Maria và là cha của Chúa Giêsu. Như thế, theo lời Thánh Gioan Kim khẩu, 
Thánh Giuse đã tự đặt mình “phục vụ toàn bộ kế hoạch cứu rỗi”.[7] 
Thánh Phaolô VI đã chỉ ra rằng Thánh Giuse đã thể hiện một cách cụ thể vai trò làm cha của mình “bằng cách biến cuộc đời mình trở thành 
của lễ hy sinh phục vụ mầu nhiệm nhập thể cùng với sứ vụ cứu thế. Thánh Giuse dùng quyền hạn hợp pháp của mình đối với Thánh Gia để 
cống hiến hết mình cho các ngài trong cuộc sống và công việc của mình. Ngài đã biến ơn gọi sống tình yêu gia đình của phàm nhân thành sự 
dâng hiến siêu phàm chính mình, trái tim và tất cả khả năng của mình, một tình yêu được dành để phục vụ Đấng Mêsia đang lớn lên trong 
mái ấm của ngài”.[8] 
Vì vai trò của ngài trong lịch sử cứu độ, Thánh Giuse luôn được các Kitô hữu tôn kính là cha. Điều này được thể hiện qua vô số nhà thờ dâng 
kính ngài trên khắp thế giới, nhiều học viện tôn giáo, hội đoàn và các nhóm giáo hội lấy cảm hứng từ linh đạo của Thánh Giuse và mang tên 
ngài, cùng với nhiều cách bày tỏ lòng đạo đức truyền thống cũng tôn vinh ngài. Vô số các thánh nam nữ đã rất sùng kính ngài. Trong số đó có 
Thánh Têrêsa Avila, đã chọn Thánh Giuse làm đấng bênh vực và cầu thay cho mình, đã thường xuyên đến với ngài và bất cứ ơn nào xin với 
Thánh Giuse đều được toại nguyện. Được khích lệ bởi kinh nghiệm của chính mình, Thánh Têrêsa còn thuyết phục những người khác cũng 
vun trồng lòng sùng kính đối với Thánh Giuse.[9] 
Sách kinh nào cũng có những kinh cầu nguyện với Thánh Giuse. Có những kinh đặc biệt cầu cùng Thánh Giuse vào các ngày thứ Tư và nhất là 
trong tháng Ba, theo truyền thống được dành để kính Thánh Giuse.[10] 
Lòng tín thác của mọi người vào Thánh Giuse được thể hiện trong câu “Hãy đến cùng Giuse”, gợi lại nạn đói ở Ai Cập, khi người Ai Cập xin 
Pharaô cho họ bánh ăn. Ông trả lời: “Hãy đến cùng Giuse; và hãy làm những gì ông ấy bảo” (St 41,55). Pharaô muốn nói đến Giuse, con của 
Giacob, là người đã bị anh em mình bán làm nô lệ do lòng ghen tị (x. St 37,11-28) và là người – theo lời Kinh thánh – sau đó trở thành phó 
vương Ai Cập (x. St 41,41-44). 
Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua Đavít (x. Mt 1, 16-20), là cội rễ mà từ đó Chúa Giêsu sẽ sinh ra theo lời hứa đã được tiên tri Nathan báo cho 
Đavít (x. 2 Sm 7), và là bạn trăm năm của Đức Maria Nazareth, như thế Thánh Giuse tượng trưng cho mối liên hệ giữa Cựu ước và Tân ước. 

Xin đón xem phần III bài này trong tờ TTMV kế tiếp  

 
 

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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


