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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 4 tháng 4 năm 2021 
 

Chúc Mừng 

 

XIN CHÚA PHỤC SINH BAN XUỐNG TRÊN MỌI NGƯỜI  

NIỀM VUI CỦA MÙA PHỤC SINH, VỚI ĐẦY TRÀN  

AN BÌNH, HẠNH PHÚC VÀ THÁNH ĐỨC. 

 
Cám ơn: 

Cám ơn Thầy Sáu, quý ông bà và anh chị em đã đến tham dự những Thánh Lễ và 

Nghi Thức trong Tam Nhật Thánh và Thánh Lễ Phục Sinh.  Cám ơn quý vị đã giúp về nhiều 

mặt, từ trong nhà thờ đến ngoài; như: đọc sách, thừa tác viện Thánh Thể, giúp lễ, các ca đoàn 

và các nhạc công, xin rổ, trực tuyến, nhệp ảnh, ban trật tự, vệ sinh, hướng dẫn, xếp xe…giúp 

cho những ngày lễ có được bầu không khí thánh đức, trịnh trọng, nghiêm trang và giúp cho 

nhiều người được an lòng hướng lên Chúa. 

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang chúc lành cho mọi người trong đã và 

đang đóng góp cho giáo xứ cách này hay các khác. 

 
Điều Chỉnh Danh Sách Của Giáo Xứ. 

Giáo xứ muống cập nhật hóa danh sách các gia đình trong giáo xứ; Chúa Nhật Phục 

Sinh (mùng 4 tháng 4 năm 2021) giáo xứ đăng tên của gia trưởng, địa chỉ của quý vị, xin quý 

vị xem, nếu trúng mọi sự xin quý vị đánh chữ OK và đầu hàng, nếu có chỗ nào không trúng 

xin quý vị giúp điểu chỉnh lại.  Hy vọng nhờ sự điều chỉnh của quý vị, giáo xứ sẽ có danh 

sách giáo dân của giáo xứ chính xác hơn.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị.   

 
Bầu Hội Đồng  Mục Vụ 

Hội đồng Mục Vụ sẽ hết nhiệm kỳ vào năm nay, chính ra chúng ta đã bầu để chọn 

người ra giúp giáo xứ, nhưng vì bệnh dịch nên công việc này bị chậm trễ lại.  Mong quý vị 

thông cảm.  Khi nào ban bầu cử được thành lập sẽ báo đến quý vị sau. 

Trong khi chờ đợi ban bầu cử, quý vị nào thấy mình có khả năng muốn ra giúp giáo 

xứ, quý vị hãy cầu nguyện và suy nghĩ; sau khi có ban bầu cử quý vị viết đơn để ra ứng cử.  

Quý vị nào thấy ai có khả năng qua sự giao tiếp, quý vị hãy cầu nguyện và khi có ban bầu cử 

chúng ta sẽ viết đơn để đề cử. 

Trong công việc hệ trọng này, xin mọi người hợp ý cầu xin Đức Mẹ La Vang,  xin 

Đức Mẹ xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thánh hóa, và chúc lành cho công việc này được đi 

đúng thánh ý Chúa trong tinh thần hợp  nhất, yêu thương, và Thánh Thiện. 

  
Tu Chỉnh Nội Quy 

Cuấn Nội Quy của chúng ta bắt đầu từ cộng đoàn, và nay chúng ta bước sang giáo xứ, 

vì thế cần tu chỉnh lại cho hợp với sinh hoạt hiện nay của giáo xứ.  Sau khi đổi một số ngôn 

từ, bản Nội Quy sẽ gởi đến quý vị để chúng ta đóng góp và xây dựng, khi vọng bản Nội Quy 

của giáo xứ được hoàn hảo hơn. 
 
 



Hộp Đựng Dầu Thánh và Đựng Xương Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 
Mỗi nhà thờ đều có chỗ đựng Dầu Thánh, qua lễ truyền dầu mỗi năm các giáo xứ có Dầu Thánh Mới.  Trước khi 

cha nguyên chánh xứ từ giã giáo xứ, (cha Phạm Đức Sinh cho biết là có người trong giáo xứ đã dâng cúng $1,000.00 để 

làm nơi để xương Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Ngài đã suy nghĩ và tìm chỗ  mãi mà chưa được, cha muốn giáo 

xứ thực hiện ý nguyện này). 

 Sau khi suy nghĩ, đề nghị và nhờ quý anh trong 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 thực hiện.   

1. Chọn chữ Alpha “khởi đầu” để đựng dầu Thánh (Người Kitô hữu bắt đầu cuộc sống đức tin và suốt cuộc 

hành trình qua các Bí Tích “Dầu Thán khi Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức, và sức dầu Bệnh Nhân). 

2. Chọn chữ Omaga “cùng đích” để đựng xương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam; gương anh dũng của cha ông 

chúng ta đã để lại là các Ngài đã đi trọn con đường Đức Tin. 

Hai chữ đã làm xong và anh chị em trong hội đồng muỗn quý vị góp ý kiến xem để hai hộp ở đâu và cách 

nào (như bắt chìm vào tường trên gian cung Thánh, trên bệ của hai tường phía Đức Mẹ và Thánh Giuse, 

bắt vô hai tường này hay bắt vào một chỗ nào khác).  Mong quý vị góp ý kiến để quý anh thực hiện.  Cám 

ơn quý anh và sự góp ý của quý vị. 
 

Chương Trình BAA Của Giáo Phận. 
 Anh Hiển và chị Tú giúp cho cộng đoàn, giáo xứ của chương trình BAA trong nhiều năm.  Năm ngoái, qua sự 

đóng góp của tất cả giáo dân Việt Nam trong toàn địa phận (quý vị người Việt thuộc giáo xứ Đức Mẹ La Vang và quý vị 

người Việt thuộc các giáo xứ Mỹ) đã đóng góp hơn số tiền mà địa phận để nghị là $3,387.82, số tiền này địa phận đã gởi 

lại cho giáo xứ để cho vào quỹ sinh hoạt của giáo xứ.   

Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã rộng tay đóng góp.  Cám ơn anh chị Hiển Tú đã giúp cho chương trình được 

kết quả.  Xin quý vị đóng góp sớm để chương trình năm được kết thúc nhanh.   

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành xuống trên mỗi người và trên công việc mà chúng ta 

đang đóng góp để xây dựng địa phận nhà. 
 
 
 

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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


