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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 21 tháng 3 năm 2021 
 

Cám ơn: 
        Để dâng Thánh Lễ, chầu Thánh Thể tăng thêm uy nghi, trang trọng, thường mỗi bàn thờ có 6 cây nến, 3 cây bên 
phải và 3 cây bên trái.  Vì thế giáo xứ của chúng ta sẽ có 6 cây nến gần bàn thờ vào Lễ Vọng Phục Sinh. 
        Thực hiện chân nến: ban kiến thiết, anh Cảnh, anh Thiệu, anh Luận, anh Tuấn Trâm, anh Thi và Hùng (đặc biệt 
anh Thi cho mượn chỗ làm và Hùng giúp trong công việc này.) 
Gỗ: Chú Thím Cường giúp gỗ trên 100 năm tuổi để làm chân nến. 
Cám ơn Chú Thím Cường và quý anh đã đóng góp của, tài năng, công sức và thời giờ trong công việc này.  Nguyện xin 
Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang chúc lành cho mọi người trong giáo xứ đã và đang đóng góp cho giáo xứ cách này hay 
các khác. 
 

Chương Trinh Thánh Lễ: 
1. Chúa nhật ngày 28 tháng 3 Lễ Lá 

                8:30 sáng và  10:45 sáng. 
Vì bệnh dịch không rước lá như mọi năm, nhưng quý vị sẽ nhận lá trước lễ và có nghi thức làm phép lá trong Thánh Lễ. 
 

2. Thứ năm Tuần Thánh - ngày mùng 1 tháng 4. 
8 giờ tối Thánh Lễ rửa chân.   
Sau Thánh Lễ, chủ tế đặt Mình Thánh trên bàn thờ, bỏ hương và xông hương, sau đó kiệu Thánh Thể ra nhà 

nguyện (giáo dân đứng tại chỗ), đến nơi, chủ tế đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ, bỏ hương và xông hương, hát 
Tantum Ergo (Đây Nhiệm Tích) sau đó cất Mình Thánh Chúa vô nhà tạm.  Không có chầu Thánh Thể chung như mọi 
năm.  Quý vị nào muốn có thể chầu Thánh Thể riêng.  Xin giữ im lặng. 

 

Thứ Sáu Tuần Thánh - ngày mùng 2 tháng 4. 
        8 giờ tối.      
 a/ Phụng vụ Lời Chúa. 

b/ Kính Thờ Thánh Giá. (không hôn Thánh Giá, chủ tế dơ Thánh Giá lên và mọi người bái thờ lậy Thánh Giá). 
c/ Rước lễ, sau đó giải tán. 

        Không có viếng Đàng Thánh Giá chung, quý vị muốn có thể viếng Đàng Thánh Gia tư nhưng giữ nghiêm trang và 
giữ khoảng cách theo luật. 
 

Thứ Bẩy Tuần Thánh – (vọng Lễ Phục Sinh) ngày mùng 3 tháng 4. 
        8 giờ tối. 

a/ Làm phép lửa và thắp nến Phục Sinh. 
b/ Phụng Vụ Lời Chúa. 
c/ Năm nay không có rửa tội tân tòng. 
d/ Làm phép nước thánh. 
e/ Nhắc lại lời hứa khi lãnh nhật bí tích Thánh Tẩy. 
f/ Phụng vụ Thánh Thể. 

Năm nay giáo xứ sẽ làm phép thêm một cây nến Phục Sinh, nhỏ hơn, để dùng trong nhà nguyện. 
 

Chúa Nhật ngày 4 tháng 4 Đại Lễ Phục Sinh. 
         8:30 sáng và 10:45 sáng. 
 

Chương Trình Hòa Giải 
        Trong thời gian bệnh dịch không có quý cha đến giúp hòa gải như mọi năm.  Thế vào đó mời quý vị đến lãnh nhận 
bí tích hòa giải: 
        Từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối các ngày thứ năm trong tuần.  Nếu số người đông, cha xứ có thể ngồi tòa sau khi đặt mình 
Thánh chầu. (khoảng 8:10 giờ đến 8:20 tối). 
        Thứ 3,4,6,7 trước giờ Thánh Lễ sáng từ 7:30 đến 7:55 sáng. 
Quý vị nào cầu xin gọi lấy hẹn với cha. 
 
 



Trái tim của Người Cha Năm Đặc Biệt về Thánh Giuse của Đức Thánh Cha – Phần III 
 
3. Một người cha vâng phục 
 

Như đã làm với Đức Maria, Thiên Chúa đã mạc khải kế hoạch cứu độ của Ngài cho Thánh Giuse. Thiên Chúa đã làm như vậy bằng 
cách dùng những giấc mơ, mà trong Kinh thánh và trong tất cả các dân tộc cổ đại, được coi là một cách để cho biết ý muốn của 
Ngài.[13] 
Thánh Giuse vô cùng bối rối trước việc mang thai lạ lùng của Đức Maria. Ngài không muốn “công khai tố giác bà”,[14] nên đã 
quyết định “lặng lẽ rời bỏ bà” (Mt 1,19). 
Trong giấc mơ đầu tiên, một sứ thần giúp ngài giải quyết tình huống khó xử nghiêm trọng: “Đừng ngại nhận Maria làm vợ, vì đứa 
trẻ được thụ thai trong lòng bà là do Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh một con trai, và ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì Người sẽ cứu dân 
Người khỏi tội”(Mt 1,20-21). Thánh Giuse đáp lại ngay: “Khi Giuse vừa thức giấc, ông đã làm theo lời sứ thần Chúa truyền” 
(Mt 1,24). Thái độ vâng phục đã giúp Thánh Giuse vượt qua khó khăn và cứu được Đức Maria. 
Trong giấc mơ thứ hai, sứ thần bảo Thánh Giuse: “Hãy trỗi dậy, đem Hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi 
ta nói lại; vì Hêrôđê sắp lùng bắt Hài nhi để giết đi” (Mt 2,13). Thánh Giuse đã không ngần ngại vâng lời, bất kể khó khăn gian khổ: 
“Ngài trỗi dậy trong đêm, đưa Hài nhi và mẹ Người đi Ai Cập, và ở đó cho đến khi Hêrôđê qua đời” (Mt 2,14-15). 
Ở Ai Cập, Thánh Giuse kiên nhẫn chờ sứ thần báo tin có thể trở về nhà an toàn. Trong giấc mơ thứ ba, sứ thần cho ngài biết những 
kẻ tìm giết Hài nhi đã chết và truyền cho ngài trỗi dậy, đem Hài nhi và mẹ Người trở về đất Israel (x. Mt 2,19-20). Một lần nữa, 
Thánh Giuse lại mau mắn vâng lời. “Ông trỗi dậy, đưa Hài nhi và mẹ trở về đất Israel” (Mt 2,21). 
Trên đường trở về, “khi Giuse nghe tin Archelaô lên làm vua xứ Giuđê thay cho cha mình là Hêrôđê, thì ông sợ không dám về đó. 
Được cảnh báo trong giấc mơ” – đây là lần thứ tư – “ông lui về miền Galilê. Ở đó, ngài lập cư tại một thành gọi là Nadarét” 
(Mt 2,22-23). 
Còn thánh sử Luca cho chúng ta biết rằng Thánh Giuse đã trải qua cuộc hành trình dài và vất vả từ Nadarét đến Bêlem để ghi tên 
vào sổ bộ nơi nguyên quán của gia đình mình trong cuộc điều tra dân số của Hoàng đế Cêsarê Augustô. Chúa Giêsu đã được sinh ra 
trong hoàn cảnh đó (x. Lc 2,7) và được ghi vào sổ bộ của Đế quốc Rôma, giống như mọi đứa trẻ khác. Thánh Luca đặc biệt quan 
tâm kể lại việc cha mẹ của Chúa Giêsu đã tuân giữ tất cả các quy định của Luật: nghi thức cắt bì cho Chúa Giêsu, nghi thức thanh 
tẩy cho Đức Maria sau khi sinh con, nghi thức dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa (x. 2,21-24).[15] 
Trong mọi hoàn cảnh, Thánh Giuse đều nói lời “fiat” của chính mình, cũng như khi Đức Maria được sứ thần truyền tin và như 
Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu. 
Trong vai trò là chủ gia đình, thánh Giuse đã dạy Chúa Giêsu vâng lời cha mẹ (x. Lc 2,51), theo lệnh truyền của Chúa (x. Xh 20,12). 
Trong những năm sống ẩn dật ở Nadarét, Chúa Giêsu đã học ở trường học của thánh Giuse để làm theo ý của Chúa Cha. Ý của 
Chúa Cha là lương thực hằng ngày của Người (x. Ga 4,34). Ngay cả khi gặp khó khăn nhất, trong Vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu cũng 
đã chọn làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha hơn là ý muốn của mình,[16] trở nên “vâng lời cho đến chết, thậm chí chết trên thập 
tự giá” (Pl 2,8). Vì thế, tác giả Thư gửi người Do Thái kết luận rằng Chúa Giêsu “đã học biết vâng phục qua những gì Người phải 
chịu” (5,8). 
Tất cả những điều này cho thấy rõ rằng “Thánh Giuse đã được Thiên Chúa kêu gọi để trực tiếp phục vụ con người và sứ mệnh của 
Chúa Giêsu qua việc thực thi chức vụ làm cha” và như thế, “khi thời gian viên mãn, ngài đã cộng tác vào mầu nhiệm cứu độ cao cả 
và thực sự là một thừa tác viên của ơn cứu độ”.[17] 

Xin đón xem phần IV 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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


