BẢN TIN MỤC VỤ
GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG VIỆT NAM
QUEEN OF VIETNAM CHURCH
801 Ninth Ave. Port Arthur, TX 77642
Website: www.gxnuvuongportarthur.org

Phone: 409-983-7676

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIỀN

Năm A

VĂN PHÒNG

 Thứ Hai-Thứ Sáu: 9am-12pm và 1pm-4pm
 Thứ Bảy và Chúa Nhật đóng cửa.

Điên thoại văn phòng:
409-983-7676
Sau giờ làm việc hoạc khẩn gấp xin gọi:
 Linh mục xứ: Trần B. Philip, CRM
 Thư Ký – Chị Kim Dung

409-549-0408
409-225-4343

HỘI ĐỒNG
Trường HĐMV: Anh Học
Trưởng HĐTC: Anh Ruẫn
GIÁO KHU
Khu Đại Đồng: Anh Huấn
Khu Phêrô:
Anh Bình
Khu Mân Côi: Anh Dũng
Khu Lộ Đức:
Chị Mai Huyền
Khu Giuse:
Anh Vũ
Khu Phục Sinh: Anh Khiểm
Khu Vô Nhiễm: Anh Lợi

409-549-1523
409-365-7025
409-365-6316
409-363-9456
409-549-2774
409-728-3434
409-332-9908
409-549-3549
409-293-6647

HỘI ĐOÀN
Ca Đoàn Cecilia: Chị Hồng
Ca Đoàn Thánh Linh: Chị Huệ
Ca Đoàn Mẹ Lên Trời: Anh Trường
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: Ông Bích
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Anh Tùng
Nhóm Lifeteen: Anh Dustin
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: Chị Thi
Hội Lêgiô-Maria: Chị Nga
Hội Dòng 3 Đaminh: Chị Hoa
Quán Thánh Gia: Anh Hùng
Sơ Đaminh:

409-549-3207

409-549-1512
409-332-0077
409-293-7410
409-549-0683
409-543-3838
409-549-5017
409-223-9695
409-983-7664
409-540-1369
409-985-5102

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
THÁNH LỄ





Chúa Nhật: 8 AM & 10 AM
Thứ Bảy:
Lễ Vọng Chúa Nhật 5PM
Thứ Hai- Thứ Sáu: 8 AM
Lễ Buộc:
6 PM Lễ vọng
Lễ chính ngày
7 AM & 7 PM

GIẢI TỘI
30 phút trước các lễ Chúa Nhật (Ngoài ra, xin
liên lạc các cha)

HÔN PHỐI
Liên lạc với Văn phòng sáu tháng trước ngày cưới.

Fax: 409-982-1212

NGÀY 28/06/2020

Số: 26

RỬA TỘI

Chúa Nhật cuối tháng sau lễ 10 AM. Trước khi rửa tội,
cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp giáo lý Rửa tội vào
10g00 sáng thứ Bảy trước ngày rửa tội.

XỨC DẦU
Xức dầu xin gọi: 409-549-0408
Thăm bệnh nhân và trao Mình Thánh Chúa
 SẼ THỔNG BÁO SAU
MỤC VỤ NHÀ THƯƠNG SOUTHEAST TEXAS MEDICAL CENTER

Vào mỗi Sáng Thứ Sáu

CHẦU THÁNH THỂ
 SẼ THÔNG BÁO SAU
KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
 SẼ THÔNG BÁO SAU

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN 28/06/2020
LỄ 8:00am
 Nhóm Quyên Tiền: Nhóm 5
 Dâng Lễ Vật: Phục Sinh
 Thừa Tác Viên Ngoại Lệ: Toán I
LỄ 10:00am
 Nhóm Quyên Tiền: Nhóm 10
 Dâng Lễ Vật: Vô Nhiễm
 Thừa Tác Viên Ngoại Lệ: Toán II
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN 05/07/2020
LỄ 8:00am
 Nhóm Quyên Tiền: Nhóm 9
 Dâng Lễ Vật: Các bà Mẹ Công Giáo
 Thừa Tác Viên Ngoại Lệ: Toán I
LỄ 10:00am
 Nhóm Quyên Tiền: Nhóm 13
 Dâng Lễ Vật: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
 Thừa Tác Viên Ngoại Lệ: Toán II
NGÀY TRONG TUẦN (06/07/2020-11/07/2020)
Lễ 8am : Đọc Thánh Thư: Truờng, Phượng

TÌM HIỂU LỜI CHÚA TUẦN NÀY
+ Bài đọc 1 : 2V 4,8-11. 14-16

Trên đường sứ mạng, ngày kia tiên tri Êlisê ghé
thăm nhà một người đàn bà ở Sunêm. Bà này tỏ
ra rất qúi trọng nhà tiên tri vì bà coi ông là vị
thánh của Thiên Chúa. Được sự đồng ý của chồng,
bà đã dọn cho tiên tri một phòng ở trên lầu với
đầy đủ những thứ cần thiết, để bất cứ lúc nào tiên
tri cũng có thể đến trú ngụ.
Đáp lại tấm thịnh tình của bà, tiên tri đã cầu khẩn
Thiên Chúa ban tặng cho bà một đứa con vì bà
hiếm muộn và chồng bà đã già. Lời cầu xin của ông
đã được chấp nhận. Ông nói với bà :”Vào thời kỳ
này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai
bồng” (2V 4,16).
+ Bài đọc 2 : Rm 6,3-11.

Bài đọc 2 chỉ là chủ đề phụ. Trong thư gửi cho tín
hữu Rôma, thánh Phaolô dạy cho các tín hữu biết
rằng nhờ Phép Rửa chúng ta đã cùng được mai
táng với Đức Kitô, và sẽ được cùng với Ngài sống
lại hiển vinh để hiệp thông một cách nhiệm mầu
vào chính sự sống của Thiên Chúa :”Anh em cũng
vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi,
nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức
Giêsu Kitô” (Rm 6,11).
+ Bài Tin mừng : Mt 10,37-42.

Đức Giêsu đưa ra một điều kiện rất khắt khe đối
với những người muốn bước theo Ngài. Theo
Chúa thì phải yêu mến Ngài trên hết, trên cả cha
mẹ vợ con và trên cả thân mình. Như vậy Ngài có
ý nói theo Ngài thì không được để bị ràng buộc
bởi gia đình.
Ngoài ra, Chúa đòi chúng ta yêu mến Ngài hơn tất
cả trong việc vác thập giá theo Ngài và biết đón
tiếp người khác nhất là những người bé mọn.
Điều này đòi hỏi người theo Chúa phải quên mình.
Quên mình là từ bỏ những gì liên quan đến con
người và mọi liên hệ của bản thân từ sự sống cho
đến tình cảm.

+++++++++++
Anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay trình bày các
lời sau cùng của diễn văn truyền giáo trong chương 10
Phúc Âm Thánh Matthêu (Mt 10,37-49), qua đó Chúa
Giêsu dạy dỗ các tông đồ trong lúc lần đầu tiên gửi họ

đi truyền giáo trong các làng mạc vùng Galilêa và
Giuđêa. Trong phần cuối này, Chúa Giêsu nêu bật hai
khiá cạnh nòng cốt cho cuộc sống của người môn đệ
thừa sai. Thứ nhất, mối dây nối kết họ với Chúa Giêsu
mạnh mẽ hơn bất cứ môi dây nào khác; thứ hai,
người truyền giáo không mang chính mình, nhưng
mang Chúa Giêsu, và qua Ngài mang tình yêu của
Thiên Chúa Cha trên trời. Hai khiá cạnh này gắn liền
với nhau, bởi vì Chúa Giêsu càng ở trung tâm con tim
và cuộc sống của người môn đệ bao nhiêu, thì người
môn đệ càng để cho sự hiện diện của Ngài "trong
suốt" bấy nhiêu. Cả hai đi đôi với nhau.
Chúa Giêsu nói: "Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không
xứng đáng với Thầy " (c. 37). Tình yêu mến của một
người cha, sự hiền dịu của một bà mẹ, tình bằng hữu
dịu ngọt giữa anh chị em, tất cả những điều này, tuy
rất tốt lành và hợp pháp, nhưng nó không thể được
đặt trước Chúa Kitô. Không phải bởi vì Chúa muốn
chúng ta không có con tim và lòng biết ơn, mà trái lại,
bởi vì điều kiện của người môn đệ đòi buộc một
tương quan ưu tiên với vị thầy. Bất cử môn đệ nào, dù
là giáo dân nam nữ, một linh mục, một giám mục:
tương quan này phải ưu tiên. Có lẽ câu hỏi đầu tiên
mà chúng ta cần đặt ra cho một Kitô hữu đó là: "Mà
bạn có gặp gỡ Chúa Giêsu không? Bạn có cầu Ngài
không?" Có lẽ chúng ta có thể minh giải Sách Sáng Thế:
Vì vậy con người sẽ bỏ cha mẹ mình và kết hiệp với
với Chúa Giêsu Kitô, và cả hai sẽ trở thành một (x. St
2,24).
Ai để cho mình bị thu hút vào sự cột buộc của tình yêu
và cuộc sống này với Chúa Giêsu, thì trở thành một
người đại diện của Chúa, một "đại sứ" của Ngài, nhất
là với kiểu hiện diện và sống của mình. Ðến độ chính
Chúa Giêsu khi sai các môn đệ ra đi truyền giáo đã nói
với các ông rằng: "Ai tiếp đón các con là tiếp đón Thầy,
và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy" (Mt
10,40). Người ta phải có thể cảm nhận rằng: đối với
người môn đệ, Ðức Giêsu thực sự là "Chúa", thực sự
là trung tâm, là tất cả của cuộc sống. Không quan
trọng, nếu sau này, như mọi người trần gian, họ có các
hạn hẹp và cả các lỗi lầm nữa - miễn là họ khiêm tốn
thừa nhận chúng - Điều quan trọng là họ không có con
tim hai mặt - và đây là điều nguy hiểm. Tôi là Kitô hữu,
tôi là môn đệ Chúa Giêsu, tôi là linh mục, tôi là giám
mục, nhưng tôi sống hai lòng. Không , điều này không
được. Người môn đệ không được sống hai lòng,
nhưng phải có con tim đơn sơ, thống nhất; không xỏ
chân hai giầy, nhưng liêm chính với chính mình và với
tha nhân. Sống hai mặt là không Kitô. Vì thế, Chúa
Giêsu cầu xin Thiên Chúa Cha để các môn đệ không rơi

vào tinh thần của thế tục. Hoặc bạn theo Chúa Giêsu,
với tinh thần của Chúa Giêsu, hay bạn theo tinh thần
thế gian.
Và ở đây kinh nghiệm linh mục dạy cho chúng ta biết
một điều rất hay đẹp và rất quan trọng: đó là chính sự
tiếp đón này của dân thánh trung thành của Thiên
Chúa, chính ly nước lạnh (c. 42) mà Chúa Giêsu nói
đến trong Phúc Âm hôm nay, cho đi với đức tin trìu
mến, giúp bạn là một linh mục tốt! Có một sự tương
tác cả trong việc truyền giáo: nếu bạn bỏ tất cả vì Chúa
Giêsu, thì dân chúng nhận biết Chúa nơi bạn; nhưng
đồng thời họ cũng giúp bạn trở lại với Ngài mỗi ngày,
canh tân và thanh tẩy mình khỏi các giàn xếp và thắng
vượt các cám dỗ. Một linh mục càng gần gũi dân Chúa
bao nhiêu, thì sẽ lại càng cảm thấy mình gần Chúa
Giêsu bấy nhiêu, và một linh mục càng gần Chúa Giêsu
bao nhiêu, thì lại càng cảm thấy mình gần dân Chúa
bấy nhiêu!
Chính Ðức Trinh Nữ Maria đã sống kinh nghiệm yêu
Chúa Giêsu có nghĩa là gì - Với sự bầu cử hiền mẫu, xin
Mẹ giúp chúng ta sống như những thừa sai tự do và
tươi vui của Tin Mừng.
Đức Thánh Cha Phanxicô
CHÚC MỪNG QUAN THẤY LIÊN 3 KHU

Giáo Xứ chúc mừng toàn thể quý ông ba anh chị em
Liên 3 Khu Pherô, Đại Đồng, Phục Sinh nhân dịp
lễ Quan Thầy Thứ Hai ngày 29/06/20. Nhờ lời
khẩn cầu của 2 Thánh Cả Phêrô & Phaolô, xin
Thiên Chúa đổ muôn ơn phúc xuống trên quý ông
bà anh chị em, nhất là ơn khiêm tốn và trung thành
trong đức tin.
VĂN PHÒNG GÍAO XỨ sẽ đóng cửa Thứ Sáu ngày

03/07/2020 nhân dịp Lễ July 4th.
TIỀN ĐÓNG GÓP CHO QŨY ĐỊA PHẬN & BẢO
HIỂM. Giáo Xứ đang kêu mời quý vị đóng góp cho

quỹ địa phận Bishop’s Faith Appeal là $150 (ký
check Bishop Faith Appeal), và Giáo Xứ vẫn xin
mỗi gia đình trợ giúp đóng góp $100 cho qũy Bảo
Hiểm (ký check Queen of Vietnam Church) giáo xứ.
Nếu gia đình nào chưa có cơ hội đóng góp, xin quý
ông bà anh chị em quảng đại đóng góp, để chu toàn
bổn phận của một giáo dân trong Giáo Phận và Giáo
Xứ.
GIÁO XỨ XIN TRI ÂN QUÝ VỊ
Với tâm tình biết ơn, giáo xứ cám ơn quý Ông Bà
và Anh Chị Em đã đóng góp về tinh thần và vật
chất trong những ngày tháng qua.Trong hoàn cảnh

khó khăn vể tài chánh hiện nay vì Covid quý vị
không tới nhà thờ được, giáo xứ tha thiết kêu mời
quí ông bà và anh chị em quảng đại đóng góp tài
chánh cho giáo xứ. Quí vị có thể gởi thơ hoặc tới
văn phòng giáo xứ. Văn phòng vẫn làm việc từ
9AM tới 4 PM , Thứ Hai tới Thứ Sáu.
Xin Thiên Chúa luôn trả công cho quý vị.
ỦNG HỘ BÀO HIỂM
Ôb Cương
$100
Ac Tùng Linh
$100
Ac Thắng Tuyết
$100
Ôb Khoái
$100
Ac Quỳnh Mười
$100
Ac Đến
$100
ỦNG HỘ GIÁO XỨ
Ôb Phương
$100
Ac Hiệp Oanh
$100
Ac Sang Tâm
$100
Ông Đậu
$1000
Dâng cúng trong các thánh lễ tuần trước: $3,515.
THÔNG BÁO

Đức cha Curtis Guillory, DVD. Giám mục Giáo
phận Beaumont cho mở cửa lại các nhà thờ trong
Giáo phận từ ngày 30-5-2020. Điều kiện bắt buộc
khi tham dự Thánh lễ như sau:
1. Mang khẩu trang (Face mask) toàn thời gian
tham dự thánh lễ.
2. Khử trùng tay trước khi vào nhà thờ.
3. Luôn giữ khoảng cách 6 feet.
4. Trong nhà thờ, xin ngồi vào chỗ được chỉ định.
5. Khi lên rước lễ và đi xuống, xin luôn giữ khoảng
cách an toàn.
6. Sau Thánh lễ, những người ngồi ở những hàng
ghế cuối nhà thờ lần lượt đi ra trước.
7. Trong thời gian này Đức Cha vẫn cho mọi
người được miễn trừ tham dự các Lễ Chúa Nhật
và Lễ Buộc cho đến khi có thông báo mới.
8. Tất cả những ai đang có triệu chứng bệnh… cảm
sốt, ho hoặc có hệ miễn nhiễm yếu. Xin ở nhà.
**IMPORTANT: The faithful are under no
obligation to attend Mass as Bishop Guillory’s
dispensation of attending Mass is still in effect until
further notice**

THANH VINH DỊCH VỤ
Sunny Quang Nguyeãn
VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

ADVERTISE YOUR
AD HERE

Larry Dowden
3636 10th St. Pt Arthur, TX 77642
Phone: 409-982-4067
Cell: 409-293-8118 & 409-549-1012

Tieäm Thuoác Taây

Pat Wood Drug Store

Nhaân vieân thoâng dòch tieáng Vieät Nam
Nhaän Medicaid vaø caùc baûo hieåm.
-Ñeán nhaø nhaän toa, giao thuoác mieãn phí

3648 Gulfway Dr., Port Arthur, Tx 77642
Điện Thoại: 409-985-8874

PHÚC & PHONG NGUYEN
538 9th Port Arthur, TX 77642
Fax: 409-985-3977

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ tại Port Arthur

Luật Sư Sơn Nguyễn

*Luật Hình Sự
*Tai Nạn Xe Cộ
*Luật Di Trú
* Luật Hợp Đồng
*Luật Gia Đình
*Và Những Thứ Khác
3444 Gulfway Dr., Ste D Port Arthur, TX 77642
Cell: 832-674-1292
Phone: 409-548-0069
Có nhân viên nói tiếng Việt & tiếng Mễ

Cellectronics
metro PCS
3300 39th Street, Port Arthur
CHUYÊN MÔN GẮN:
-Direct Tv -Internet -Tv
-Điện Thoại cho Thương Mại
-Tầu Bè & Tư Gia
Có Gắn Đài Việtnam
- Chỉ trả chi phí một lần
Xin Liên Lạc : Phong Đỗ
888-344-1424
ext. 4 (for Vietnamese)
www.pnsales.net

Authorized Dealer
4941 Gulfway Dr., Port Arthur
Phone 985-8259 Cell 499-0580
Baùn sæ vaø leû nhöõng duïng cuï ñieän töû
www.mycellectronicssuperstoreonline.com
Manager: Thuøy Nga Maria

LUẬT SƯ NGUYỄN ANH TÚ
5555 W. Loop South St.525
Bellaire, TX 77401
*Chuyên Lo về tai nạn xe, sở làm, tàu bè
*Có làm dịch vụ về di trú, bảo lãnh, du học
Passport và Visa
Tham khảo miễn phí
Chỉ nhận thù lao khi được bồi thường
ĐT: 713-662-3115

Vui Carol Pham-Agent
Nôi baùn baûo hieåm:
°Xe°Nhaø°Thöông Maïi
°Nhaân
Thoï°Söùc
Khoûe
° Dòch Vuï Taøi chaùnh
Xin lieân laïc Coâ Phaïm Vui

2900 Gulfway Dr.Ste.300 Pt Arthur,TX 77642

Tel: 409-984-5020 Fax: 409-984-5021

TAM’S AUTO REPAIR
COMPLETE CAR SERVICE
1848 Woodworth, Port Arthur
*Maintenance *Tune Up
*AC
*Front End
*Tires
*Electricals
*Alignment
*Brakes
*Shock/Struts
Shop: (409) 982-9091
Cell: (409) 543-3176

HOA Tailor & Alteration
ADVERTISE YOUR
AD HERE

Nhận May và Sửa Quần Áo
1300 9th Ave. Port Arthur, Tx
Monday--Saturday 8:00-7:00pm
Sunday-Closed
Phone: 409-460-4343

HOA MẸ THIÊN CHÚA
Nhận cắm hoa cho các dịp
Lễ Cưới, Đám Hỏi, Đám Tang,
các Lễ ngoại Lệ ..vv..
Xin Liên Lạc
Chị Vui: 409-549-3073

ADVERTISE YOUR
AD HERE

QUÁN THÁNH GIA

Nhận Nấu Ăn Cho Các Dịp
Đám Cưới, Đám Hỏi, Đám Tang, Rửa
Tội, Ra Trường, Các Ngày Lễ Kỷ Niệm
Xin Liên Lạc:
Anh Hùng 409-540-1369 hoặc Chị
Ruẫn 409-728-2549

ADVERTISE YOUR
AD HERE

