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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 7 năm 2021 
 

Sinh Hoạt Của Giáo Xứ 
Kính thưa thầy, quý ông bà và anh chị em, 
Sau những tháng năm bị đe dọa của bệnh dịch Covid-19 của toàn thế giới, mỗi người chúng ta cũng có những 
cảm nghiệm về lo sợ, hoang mang, trống vắng cho cuộc sống của mình và cuộc sống xã hội. 
Một số quý anh chị quan tâm đến giáo xứ có đề nghị giáo xứ nên mở lại nhà bếp phục vụ đồ ăn cho anh chị 
em sau Thánh Lễ Chúa nhật, thứ nhất giúp cuộc sống của giáo xứ trở lại bình thường, thứ hai giáo xứ có thêm 
đồng ra đồng vào bù vào chỗ thiếu hụt của giáo xứ trong thời gian dịch bệnh vừa qua, thêm vào đó một số 
người muốn mướn hội trường của giáo xứ để sinh hoạt, và đề nghị giáo xứ mở ngày trung thu cho mọi 
người… 
Hiện nay chúng ta đã có thuốc chích ngừa và hầu hết những người từ 14 tuổi trở lên đã được chính (chỉ có 
một số nhỏ là không muốn chích.)  Cám ơn Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng ta được sống trong một đất nước 
giầu có về vật chất, kiến thức… để có thuốc chủng cho không này.  Trong khi đó rất nhiều đất nước chưa có 
thuốc và chưa được chích. 
Cho dù đã có thuốc và một số lớn đã được chích ngừa nhưng xã hội chưa trở lại sinh hoạt bình thường (vì 
không ai dám quả quyết là bệnh dịch này đã hết và không bị lây.  Hiện này ở một số nước Á Châu đang bị bộc 
phất rộng lớn và rất nguy hiểm.) 
Vì thế những đề nghị trên của quý vị xin cho hai hội đồng và quý anh chị em có trách nhiệm cần một thời 
gian để tham khảo trước khi quyết định để gìn giữ cho nhau.  Khi nào có sự quyết định sẽ được loan báo đến 
quý vị.  Rất biết ơn sự quan tâm và sự đóng góp của quý vị đối với giáo xứ. 
Giáo xứ cũng nhờ quý anh trong ban Kiến Thiết giúp thực hiện xong sớm của mái che chỗ kéo dài của nhà 
bếp để có thêm chỗ và đỡ bị nắng mưa khi quý anh chị phục vụ.  Cám ơn quý anh Kiến Thiết đã chấp nhận 
giúp giáo xứ trong công việc này.  Hoan hô quý anh. 
Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho mọi sự được bằng an, mọi sinh hoạt được trở lại bình thường, để mọi 
người đến được với nhau trong tình nghĩa và yêu thương. 
 

Tượng Mẹ Thánh Du. 
Để tỏ lòng cám ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã gìn giữ giáo xứ trong cơn đại dịch Covid -19, trong khi chờ đợi 
giáo xứ sẽ làm một việc trong tương lai để cám ơn các Ngài, giáo xứ sẽ mời Tượng Đức Mẹ Thánh Du Fatima 
đến với giáo xứ trong tháng bẩy. (Tượng Đức Mẹ đã đến với chúng ta và cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 năm 
2018). 
Chương trình và ngày giờ sẽ được loan báo cho quý vị sau.  Đức Mẹ sẽ đi thăm các giáo khu và các vùng lân 
cận… 
 

Lớp Dự Bị Hôn Nhân 
Giáo xứ dự trù vào tháng tám có lớp giáo lý dự bị hôn nhân dành cho quý anh chị sửa soạn bước vào đời sống 
hôn nhân. Quý anh chị nào muốn tham dự xin lấy đơn và ghi danh.  Hạn chót nộp đơn vào Chúa Nhật mùng 
8 tháng 8 năm 2021.  Giờ và ngày học sẽ được thông báo với quý anh chị, sau khi đã tham khảo với quý anh 
chị đã ghi danh.  Xin quý phụ huynh nhắc nhở cho con em của mình tham dự lớp giáo lý này để chuẩn bị cho 
cuộc sống lứa đôi.  Từ sau khóa học này đến hết năm, giáo xứ chỉ có một lớp này mà thôi. 
 

Chúc Mừng Thành Hôn 
Địa Phận Raleigh, NC tổ chức mừng kỷ niệm cưới 25 năm, 50 năm, 60 năm tại nhà thờ chính tòa, (Holy 
Name Of Jesus Cathedral, Raleigh) lúc 3:30 chiều, chúa nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021.  Mời quý vị có ngày 
kỷ niệm và muốn than dự xin ghi danh trên mạng: https://raldioc.configio.com/go/wam2021.  Hay gọi số 
phone: 984-900-3184.   Đức cha địa phận sẽ chủ tế trong thánh lễ này. 
Chúc mừng quý vị có kỷ niệm thành hôn vào năm nay. 
 

https://raldioc.configio.com/go/wam2021


5. Một người cha có lòng can đảm đầy sáng tạo 

Nếu giai đoạn đầu tiên của mọi chữa lành nội tâm thực sự là chấp nhận lịch sử cá nhân của chúng ta và chấp nhận cả những gì trong cuộc sống mà chúng ta đã không chọn lấy, 

thì nay chúng ta phải thêm một yếu tố quan trọng khác: lòng can đảm đầy sáng tạo. Lòng can đảm này thể hiện đặc biệt trong cách chúng ta đối phó với những khó khăn. Đối mặt 

với khó khăn, chúng ta có thể đầu hàng và bỏ cuộc hay nhập cuộc cách nào đó. Đôi khi, khó khăn làm bật ra những nguồn lực mà chúng ta thậm chí không nghĩ rằng mình đang 

có. 

Khi đọc các bài tường thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu, có lẽ chúng ta thường thắc mắc tại sao Thiên Chúa không hành động một cách trực tiếp và rõ ràng hơn. Nhưng Thiên Chúa 

lại hành động qua các biến cố và qua con người. Thánh Giuse là người được Chúa chọn để hướng dẫn giai đoạn khởi đầu của lịch sử cứu chuộc. Ngài là “dấu lạ” thực sự mà Chúa 

dùng để cứu hài nhi Giêsu và mẹ của Người. Thiên Chúa đã hành động qua thái độ tin tưởng vào lòng can đảm đầy sáng tạo của Thánh Giuse. Khi đến Bêlem và không tìm được 

chỗ cho Đức Maria sinh con, Thánh Giuse đã chuẩn bị một cái chuồng bò và làm hết sức có thể để biến nó thành ngôi nhà chào đón Con Thiên Chúa đến thế gian (x. Lc 2, 6-7). 

Trước nguy cơ sắp xảy ra là Hêrôđê muốn giết Hài nhi Giêsu, một lần nữa trong giấc mơ, thánh Giuse đã được báo mộng để bảo vệ Hài nhi, và nửa đêm thức dậy chuẩn bị trốn sang 

Ai Cập (x. Mt 2,13-14). 

Khi đọc lướt qua những câu chuyện này có thể chúng ta thường có cảm tưởng rằng thế giới được phó mặc cho những kẻ mạnh và kẻ có quyền, nhưng “tin mừng” của Phúc âm là ở 

chỗ cho thấy rằng, bất chấp thói kiêu ngạo và bạo lực của các quyền lực thế gian, Chúa luôn tìm ra cách thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài. Cuộc sống của chúng ta vậy, đôi khi 

xem ra bị phó mặc trong tay kẻ có quyền, nhưng Tin Mừng cho chúng ta thấy điều gì mới là đáng giá. Thiên Chúa luôn tìm ra cách để cứu chúng ta, miễn là chúng ta thể hiện lòng 

can đảm đầy sáng tạo như người thợ mộc thành Nadarét, người có thể biến vấn đề thành khả năng bằng cách luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. 

Nếu có lúc dường như Chúa không giúp chúng ta, thì chắc chắn không có nghĩa là chúng ta bị bỏ rơi, mà là chúng ta đang được Chúa tin tưởng để tự mình lên kế hoạch, sáng tạo 

và tìm ra giải pháp. 

Lòng can đảm đầy sáng tạo đó đã được những người bạn của người bại liệt thể hiện, họ đã dỡ mái nhà hạ anh xuống để đưa anh đến với Chúa Giêsu (x. Lc 5, 17-26). Khó khăn đã 

không ngăn cản được sự mạnh dạn và kiên trì của những người bạn đó. Họ tin chắc rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành cho anh, và bởi “không tìm được cách nào để đưa anh ta vào 

vì đám đông dân chúng, họ đã trèo lên mái nhà và thả anh xuống cùng với chiếc giường vào giữa đám đông đang ở trước mặt Chúa Giêsu. Nhìn thấy đức tin của họ, Chúa Giêsu nói: 

“Này bạn, tội lỗi của bạn đã được tha’” (câu 19-20). Chúa Giêsu nhìn nhận đức tin sáng tạo mà nhờ đó họ đã tìm cách đưa người bạn đau yếu đến với Ngài. 

Phúc Âm không cho chúng ta biết Đức Maria, Thánh Giuse và Hài nhi ở lại Ai Cập bao lâu. Tuy nhiên, chắc chắn các ngài cần phải có cái ăn, có một mái nhà và có việc làm. Chẳng 

cần phải tưởng tượng nhiều cũng thấy được những chi tiết đó. Thánh Gia đã phải đối mặt với những vấn đề cụ thể như mọi gia đình khác, giống như rất nhiều anh chị em di dân 

của chúng ta, là những người ngày nay cũng phải liều mạng để thoát khỏi bất hạnh và đói khát. Về khía cạnh này, tôi coi Thánh Giuse là Đấng bảo trợ đặc biệt của tất cả những ai 

buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, hận thù, đàn áp và nghèo đói. 

Ở cuối mỗi câu chuyện mà thánh Giuse là nhân vật chính, Phúc Âm kể lại rằng ngài trỗi dậy, ẵm lấy Hài nhi và Mẹ Người, rồi làm như Thiên Chúa đã truyền (x. Mt 1,24; 2,14.21). 

Thật vậy, Chúa Giêsu và Đức Maria Mẹ Người là kho tàng đức tin quý giá nhất của chúng ta.[21] 

Trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Con không tách rời khỏi Đức Maria Mẹ của Người, Đấng đã “tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hợp nhất với Con cho 

đến tận bên chân Thập giá”.[22] 

Chúng ta cần luôn xét xem, liệu chúng ta có đang bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria hay không, vì các Ngài cũng được trao phó cho trách nhiệm của chúng ta một cách mầu nhiệm, 

để chăm sóc và giữ gìn. Con của Đấng Toàn Năng đã đến trần gian của chúng ta trong tình trạng thật yếu đuối mỏng giòn. Ngài cần được Thánh Giuse che chở, bảo vệ, chăm sóc và 

nuôi nấng. Thiên Chúa đã tin cậy Thánh Giuse, cả Đức Maria cũng thế, Mẹ là người đã thấy nơi Thánh Giuse một người không chỉ cứu mạng mình mà còn luôn chăm lo cho mình 

và con của mình nữa. Theo nghĩa này, Thánh Giuse không khác gì Đấng Bảo vệ Hội Thánh, vì Hội Thánh là sự tiếp nối Nhiệm Thể Chúa Kitô trong lịch sử, cũng như tư cách làm 

mẹ của Đức Maria được phản ánh trong tư cách Mẹ của Hội Thánh.[23] Khi tiếp tục bảo vệ Hội Thánh, Thánh Giuse tiếp tục bảo vệ Hài nhi và mẹ Người, và cả chúng ta nữa, khi 

yêu mến Giáo hội, là chúng ta tiếp tục yêu Hài nhi Giêsu và mẹ Người. 
Hài nhi ấy là Đấng sẽ nói: “Điều ngươi đã làm cho một trong những người nhỏ bé nhất trong gia đình của Ta đây, là làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Vì vậy, tất cả những ai nghèo 
khổ, thiếu thốn, đau khổ hay đang hấp hối, tất cả những ai là người xa lạ, tù nhân hay bệnh nhân đều là “hài nhi” mà Thánh Giuse tiếp tục bảo vệ. Bởi thế, Thánh Giuse được kêu 
cầu như Đấng che chở cho người bất hạnh, người túng thiếu, lưu đày, đau khổ, nghèo đói và hấp hối. Và Hội Thánh không thể không bày tỏ tình yêu thương đặc biệt đối với những 
người anh chị em hèn mọn nhất của chúng ta, vì Chúa Giêsu đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đến họ và đồng hoá với họ. Từ nơi Thánh Giuse, chúng ta cũng phải học cách chăm 
sóc và trách nhiệm ấy. Chúng ta phải học cách yêu thương Hài nhi và mẹ Người, yêu mến các bí tích và đức bác ái, yêu mến Giáo hội và người nghèo. Mỗi thực tại ấy luôn là Hài nhi 
và mẹ Người. 
 

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 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


