
BAÛN TIN MUÏC VUÏ 

  Giaùo Xöù Nöõ Vöông Vieät Nam 

801 Ninth Ave. 

Port Arthur, TX 77642 
Website:    www.gxnuvuongportarthur.org 

Linh Muïc Chaùnh Xöù:  Phanxicoâ Vuõ Höõu Muïc, CMC 

Linh Muïc Phoù Xöù:  Maccoâ Leâ Tieán Hoaù, CMC 

 

   CHUÙA NHAÄT 15 THÖÔØNG NIEÂN        Naêm C    ngaøy 14/07/2013      SOÁ: 28

GIÔØ CAÙC THAÙNH LEÃ 

       Thöù Hai: 7:00 a.m. khoâng coù Leã chieàu 

 Thöù Ba – Thứ Baûy: 7:00 a.m. 5:00 p.m. (Leã aùp CN) 

 Chuùa Nhaät:           8:00 a.m, 10:00 a.m, 11:45 a.m.(giôùi treû) 

Leã Buoäc:  Leã Aùp:  6:00 p.m.       Leã Chính: 7:00 a.m. & 6:00 p.m. 

 

MUÏC VUÏ GIAÙO XÖÙ 

Giaûi Toäi:  (30 phuùt tröôùc caùc Thaùnh Leã moãi Chuùa Nhaät) 

 Thöù Baûy: (5:00 p.m.)  Chuùa Nhaät: (8:00 a.m. and 10:00 a.m.) 

 Ngoaøi ra, xin lieân laïc vôùi caùc Cha 

Röûa Toäi:  Chuùa Nhaät cuoái thaùng sau leã 10:00 a.m. 

 Cha meï vaø ngöôøi ñôõ ñaàu em nhoû phaûi theo döï khoaù Giaùo lyù  

 ñaëc bieät vaøo Thöù Baûy ñaàu thaùng. 

Thaêm Beänh Nhaân/Trao Mình Thaùnh Chuùa: Thöù  Naêm  & Chuùa Nhaät 

Chaàu Thaùnh Theå: Thöù Naêm sau Thaùnh Leã chieàu 

Xöùc Daàu Beänh Nhaân:  Baát cöù luùc naøo coù ngöôøi ñau yeáu caàn 

Hoân Phoái: Treân 19 tuoåi :  saép xeáp tröôùc 6 thaùng 

   Döôùi 19 tuoåi:  saép xeáp tröôùc 9 thaùng 

 

GIÔØ VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC 

Thöù Hai - Thöù Saùu:  9:00 a.m. - 12:00 p.m. 1:00 p.m. - 4:00 p.m. 

Ngaøy Nghæ Cuûa Caùc Cha: Thöù Hai: Cha Xöù     Thöù Ba: Cha Phoù 

Cha Xöù:                 409-549-0408       Cha Phoù:     409-365-9927 

Vaên Phoøng GX: 409-983-7676      Fax:              409-982-1212 

 HT Thaùnh Giuse:  409-983-5949     Sô Ñaminh:  409-985-5102 

 

HOÄI ÑOÀNG VAØ CAÙC HOÄI ÑOAØN 

Chuû Tòch HÑ Muïc Vuï - Anh Nguyeãn Vaên Laâm:  540-2340 

Chuû Tòch HÑ Taøi Chaùnh - Anh Nguyeãn Vaên Ruaãn:  365-7025 

TK Ñaïi Ñoàng-A. Caäy: 982-9063.  TK Pheâroâ-A. Bình: 962-1545 

TK Voâ Nhieãm-A. Lôïi: 982-8727. TK Maân Coâi-A. Khaûi: 460-1478 

TK LoäÑöùc-B. Huyønh:724-7007. TK Giuse-A. Cao:729-4226 

TK PhuïcSinh-A.Thaønh: 983-3055 

Tröôûng Ca Ñoaøn Thaùnh Linh - Chò Cuùc:  365 - 9583 

Tröôûng Ca Ñoaøn Ceâcilia – Chò Hoàng:  549-3207 

Tröôûng Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå - Chò Dieäu:  982-8093 

Tr. Ban Giaùo Duïc-Coâ Kim:729-4226/Phoù Coâ Dieãm Chi 543-3837  

Tr. Ban Quyeân Tieàn – A Huaán 985-7071 / Phoù A Huøng 540-1369 

Ban Giuùp Leã - Coâ Mai: 779-0449     

 

  

Thaùnh Leã Giôùi Treû, Sinh Hoaït Life Teen, Sinh 

Hoïat Thieáu Nhi.   Seõ nghó sinh hoaït vaø khoâng coù 

Thaùnh Leã 11g45 cho tôùi cuoái thaùng 8. 

 

Sinh Hoaït Giaùo Xöù        

              Lôùp Anh Ngöõ:  Thöù Hai & Naêm, luùc 7-8pm 

              Lôùp Thaùnh Kinh: Thöù Tö, Tuaàn 2, 3, 4, luùc 7-8pm  

    

  PHUÏC VUÏ BAØNTHÔØ 

                            (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

  CHUÙA NHAÄT 15 THÖÔØNG NIEÂN    (14/07/2013) 

 Leã 08g00   QT, Daâng Leã Vaät     Nhoùm 3    VN 

                              TTV Ngoaïi Leä            Toaùn II 

 Leã 10g00   QT, Daâng Leã Vaät     Nhoùm 6   ÑLMTT 

                 TTV Ngoaïi Leä          Toaùn III 

 Leã 11g45   TTV Ngoaïi Leä         Toaùn IV 

 

NGAØY TRONG TUAÀN (15/07/13—19/07/2013) 

       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Thö      Hoa, Nga Rieãn   

                                  TTV Ngoaïi Leä     Boán 

                       

 

       **************************************************** 

 

CHUÙA NHAÄT 16 THÖÔØNG NIEÂN    (21/07/2013) 

 Leã 08g00   QT, Daâng Leã Vaät     Nhoùm 5     Khu: LD 

                              TTV Ngoaïi Leä         Toaùn I 

 Leã 10g00  QT, Daâng Leã Vaät     Nhoùm 8    Khu: DD 

                TTV Ngoaïi Leä          Toaùn II 

 Leã 11g45  TTV Ngoaïi Leä        Toaùn IV 

 

NGAØY TRONG TUAÀN (22/07/13—26/07/2013) 

       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Thö       Vui, Ba  Hoaøng 

                                TTV Ngoaïi Leä      Thuaät 

 

GIÔØ SINH HOAÏT GIÔÙI TREÛ 



TIN MUÏC VUÏ

NGAØY MÔÛ CÖÛA HOÀ 2013 

     Theo thoâng baùo cuûa Shrimper’s Association, naêm nay 

cöûa hoà seõ môû sau khi maët trôøi laën khoaûng 30 phuùt ngaøy 15 

thaùnh 07, 2013.  Nguyeän xin Chuùa vaø Meï Maria cho cöûa 

hoà ñöôïc môû ñuùng ngaøy vaø thôøi tieát toát ñeïp, ban cho quyù 

taøu beø ñaùnh ñöôïc nhieàu toâm, cho coâng vieäc laøm ñöôïc 

thuaän lôïi, may maén, vaø giöõ gìn quyù ngö phuû bình an khoeû 

maïnh luùc haønh ngheà. 

 

CAÙM ÔN SÖÏ UÛNG HOÄ VAØ COÄNG TAÙC ÑAÉC LÖÏC 

CHO QUAÙN BIEÅN 2013 

   Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, Giaùo Xöù ñaõ ñöôïc moät soá oâng 

baø anh chò em quaûng ñaïi hy sinh thôøi gian, coâng söùc, vaø 

tieàn cuûa ñeå giuùp cho Quaùn Bieån 2013, ñaëc bieät trong vieäc 

laøm caù, möc, toâm....Chuùng toâi hy voïng coù theâm nhieàu anh 

chò em khaùc cuõng haêng say coäng taùc vôùi Giaùo Xöù trong 

coâng vieäc cuûa Quaùn Bieån naêm nay. 

 ****  Quaùn Bieån Nhôù cuõng keâu goïi quùy oâng baø anh chò 

em hy sinh thôøi giôø ñeán hoäi Tröôøng Thaùnh Giuse luùc 

8g00 saùng thöù Hai ngaøy 15/07/13 ñeå tieáp tay laøm caù. Xin 

Thieân Chuùa vaø Meï Maria chuùc laønh vaø traû coâng boäi 

haäu cho quyù vò.    

NHÖÕNG NGÖÔØI PHUÏ TRAÙCH CAÙC MOÙN AÊN KIEÅM 

HAØNG 

    Sau 2 Thaùnh Leã 8g00 vaø 10g00 Chuùa Nhaät ngaøy 

21/07/13, xin quyù anh chò phuï traùch caùc moùn aên ñeán Hoäi 

Tröôøng Thaùnh Giuse ñeå kieåm laïi nhöõng duïng cuï, beáp, 

chaûo, xoong noài....v.v. cuûa caùc moùn aên mình phuï traùch, neáu 

thieáu hoaëc hö caàn söûa chöõa cho Ban Toå Chöùc bieát ñeå söûa 

soaïn moïi thöù cho ñöôïc chu ñaùo. 

GHI DANH ÑI XE BUS GIUÙP QUAÙN BIEÅN 2013 

    Ñeå Ban Toå Chöùc deã daøng saép xeáp choã xe bus ñi vaøo 

Thöù Hai (05/08) vaø Thöù Tö (07/08) khoûi bò loän xoän hay 

thieáu xoùt cho anh chò em ñi giuùp Quaùn Bieån khoâng coù choã, 

xin anh chò em ñi giuùp Quaùn tröïc tieáp lieân laïc ngay vôùi 

Anh Chò Ruaãn, ÑT :  728-2549.  Ban Toå Chöùc cuõng tha 

thieát keâu goïi anh chò em giuùp Quaùn Bieån, neáu coù theå ñi 

Thöù Hai, ñaëc bieät anh chò em ñöùng ñaàu caùc moùn aên vaø anh 

chò em khoeû maïnh leân tröôùc ñeå söûa soaïn saép xeáp Quaùn.  

Neáu anh chò em naøo muoán giaáy xin nghæ vieäc laøm, xin lieân 

laïc vôùi Vaên Phoøng ñeå Cha Xöù laøm ñôn caøng sôùm caøng toát.   

*Ñaëc bieät naêm nay, neáu quyù vò muoán ñi tham döï ngaøy 

Thaùnh Maãu maø khoâng coù phöông tieän,  quyù vò coù theå ñi 

chung xe bus vôùi Giaùo Xöù vôùi leä phí laø $200 moãi ngöôøi.  

Vì soá gheá giôùi haïn, xin lieân laïc vôùi Ac Ruaãn ñeå ghi 

danh. 

      . 

TIEÀN THU CHUÙA  NHAÄT   07/07/13   $2369.00 

 
 

GIAÙO XÖÙ CAÀN ANH CHÒ  EM CHAÏY BAØN 

    Quaùn Bieån Nhôù 2013 caàn anh chò em treû, khoeû, vui veû, 

coù thieän chí ñeå phuïc vuï vieäc chaïy baøn vaø khaùch haønh 

höông trong nhöõng ngaøy Thaùnh Maãu töø ngaøy 8 ñeán ngaøy 

11 thaùng 8.   Xin vui loøng lieân laïc vôùi Chò Kim soá 549-3103 

ñeå ghi danh ngay töø baây giôø.  Neáu anh chò em naøo caàn giaáy 

xin pheùp nghæ laøm, xin cho vaên phoøng bieát caøng sôùm caøng 

toát ñeå Cha Xöù laøm giaáy xin nghæ cho quyù anh chò.  

 

THOÂNG BAÙO 

  *Kính môøi quyù anh chò em trong phong traøo Cursilloâ thu 

xeáp thôøi giôø tôùi tham döï ñoâng ñuû buoåi Ultreaya luùc 4g00 

chieàu Chuùa Nhaät ngaøy 21/07/13.  

 

ALUMNI REUNION   

There will be a reunion for all Alumni, Parents and Teachers 

of St. Mary Catholic Elementary School on July 27 from 

6:00 pm - 8:00 pm in the former school Cafeteria, (now the 

Knights of Peter Claver Hall), located at 515 Savannah Ave 

in Port Arthur. Prior to that, attendees are welcome to attend 

Mass together at Sacred Heart-St. Mary Catholic Church 

located at 920 Booker T. Washington Ave, for the 4:30 pm 

Mass. Cost is $15/person. To RSVP or for more info contact 

Lisa DeBlanc 972-230-5558 OR Doreen Badeaux 409-718-

2627. 

 

AÂN NHAÂN QUÕY BAÛO HIEÅM & UÛNG HOÄ GIAÙO XÖÙ 

Anh Hoaøng  $100 

  

UÛNG HOÄ QUAÙN BIEÅN 

Ac Haø Vaân  $200 

Ac Höôûng  $100 

Beán Ac Thu  1500 lbs caù ñuø, 4 bao toâm 16 x18 

                            1 bao toâm 19x21 

Taàu Master Haûi 4 bao toâm 31x35 

   8 bao caù ñuø 

Taàu Ac Haèng Thöùc 1 bao toâm 19x21 

   4 bao caù ñuø 

AÅn Danh  350lbs gheï 

Ac Kieân  2 bao toâm 16x20 

 

QUAÙN THAÙNH GIA     

        Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn…. Tieát 

Canh, Deâ Xaøo, Buùn Rieâu, Mì Xaøo vaø thaät nhieàu moùn aên 

khaùc raát ñaëc saéc.  Xin quyù vò tieáp tuïc uûng hoä vaø chieáu coá 

ñeán, ñeå giuùp ích cho quõy cuûa Giaùo Xöùù, xin chaân thaønh caùm 

ôn quyù vò. 

 

 BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN   Xin quyù vò caàu nguyeän 

cho caùc beänh nhaân trong caùc nhaø döôõng laõo vaø taïi tö gia 



 HAÕY ÑI VAØ LAØM NHÖ VAÄY 

Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? 
Phải yêu, yêu hết mình, yêu Thiên Chúa và yêu người thân cận. 
Đức Giêsu khen câu trả lời của người luật sĩ và bảo: "Hãy làm như vậy và ông sẽ có sự sống." 
Để có sự sống, cần phải yêu, nghĩa là ra khỏi mình và trao hiến. 
Ai không yêu là huỷ hoại chính mình và người khác. 
Con người được dựng nên bởi Đấng là Tình Yêu, được khuôn đúc theo hình ảnh của Tình Yêu đó, nên con người 
 hướng về Tình Yêu như hoa hướng dương quay về phía mặt trời. 
Con người chỉ thật là mình khi biết yêu thương. 
Hãy yêu người thân cận như chính mình. 
Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu giúp ta tìm thấy câu trả lời bất ngờ qua dụ ngôn người Samari nhân  
hậu. 
Người thân cận của tôi là mọi người đang cần đến tôi, là người hôm nay tình cờ tôi gặp trên đường. 
Người thân cận là người gần tôi vì tôi đã đến gần người ấy, đã cúi xuống và phục vụ.  
Không phải vì người đó là thân cận của tôi nên tôi đến gần mà phục vụ. Nhưng khi tôi đến gần bất cứ ai mà phục vụ,  
tôi biến mình thành người thân cận của họ. 
Chẳng ai là người xa lạ với tôi, nếu tôi không tránh họ như hai thầy Lêvi và tư tế. 
Người thân cận với tôi không chỉ là người cùng nhà, cùng nhóm, cùng tôn giáo, cùng quê hương, cùng lý tưởng. 
Người thân cận với tôi không phải là một ý niệm trừu tượng nhưng là bà mẹ già gần bên, là người bạn chung phòng, 
 là người hàng xóm mà tôi phải chịu đựng, là tất cả những ai đã và đang làm tôi đau khổ. 
Tất cả đều có thể được tôi yêu thương và đều có thể trở nên người thân cận của tôi. 
Tình yêu là một phép mầu, chỉ cần tôi dám bước tới, xích lại và cúi xuống là người lạ nên quen, người xa nên gần, kẻ  
thù nên bạn. 
Những khoảng cách được lấp đầy, những rào chắn phút chốc sụp đổ. 
Nhưng yêu không phải là chuyện dễ dù con người hôm nay cứ tưởng mình đã biết yêu. 
Lúc nào cũng có cớ để người ta né tránh yêu thương. Thầy tư tế và Lêvi đều tránh qua một bên mà đi. Phải chăng họ 
sợ bị ô nhơ nếu đụng nhằm xác chết? Phải chăng họ sợ bọn cướp vẫn còn ở đâu đây? Những nỗi sợ làm người ta bỏ đi. 
Chấp nhận là đến gần và cúi xuống là chấp nhận liều lĩnh và trả giá. Cuộc hành trình bị chậm lại, chương trình phải  
thay đổi. Tiền bạc, thời giờ, công sức là những điều phải trao đi. Tất cả chỉ vì chạnh lòng thương, vì con tim biết nhói 
đau trước nỗi khổ của người khác. 
Tình yêu thực sự bao giờ cũng cụ thể: chấp nhận cả tay và người bị dơ bẩn lấm lem, chấp nhận gặp rắc rối, xáo trộn  
và nguy hiểm, vì Tình Yêu đòi hiến trọn con người. 
Chúng ta cần thành thật nhận mình chưa biết yêu, vì yêu như thế thì vượt quá sức con người. Cần đón lấy nguồn  
Tình Yêu Thiên Chúa đổ vào tim ta (Rm 5,5) để tim ta trở nên mênh mông và quảng đại, để ta thi hành được điều  
Chúa nói:  "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy." 
Gợi Ý Chia Sẻ  
Muốn có sự sống đời đời, cần phải yêu, nghĩa là mở ra trước Thiên Chúa và tha nhân. Bạn có nghĩ rằng muốn có sự  
sống ở đời này, cũng cần phải yêu không? Ai không yêu, người ấy đã chết ngay khi còn sống, bạn có cảm nghiệm  
được điều đó không?  
Thế giới còn quá nhiều người lây lất, nửa sống nửa chết. Thế giới vẫn cần những người Samari dám ngừng lại 
 và cúi xuống. Có lần nào trong đời bạn là người Samari không? 
Cầu Nguyện  
 Lạy Chúa, lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau để làm thành một vòng tròn khép kín. Sau đó chúng con hiểu  
rằng cần phải buông tay nhau để nhận những người bạn mới, để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng và trái tim  
được lớn lên mãi.  
     Lạy Chúa, chúng con biết rằng cần phải nối vòng tay lớn xuyên qua các đại dương và lục địa. 
                   vòng tay người nối với người, 
                   vòng tay con người nối với Tạo Hoá.  
 Chúng con thích Chúa đứng chung một vòng tròn với tất cả loài người chúng con, nắm lấy tay chúng con và đưa  
chúng con lên cao.   
Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em. 



Ñoïc Muïc Vuï ñöøng queân caùc Vaên Phoøng Dòch Vuï vaø Cô Sôû Thöông Maïi 

 

QUICK TAX SERVICE 

  VAÊN PHOØNG KHAI THUEÁ 

Nhaän khai caùc loaïi thueá cho tö nhaân hay thöông maïi, 

nhanh choùng vaø uy tín.  Coù dòch vuï laáy tieàn refunds 

trong voøng 24-48 tieáng. 

Xin lieân laïc Coâ Thaûo Ñinh 

(IRS Authorized Agent) 

3444 Gulfway Drive #B, Port Arthur, TX 77642 

Tel: (409) 984-5644 Cell: (409) 549-6474 

th

Port Arthur, TX 77642        Fax 409-985-3977      

                 Vui Carol Pham-Agent 

                                        Nôi baùn baûo hieåm: 

                                         °Xe   °Nhaø °Thöông Maïi  

                                         °Nhaân Thoï  °Söùc Khoûe 

FARMERS         °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 

 

  

 

Cellectronics 

  “Your Cell Phone Store” 

4941 Gulfway Dr  Port Arthur 
 Phone 985-8259   Fax 985- 8260 
Baùn sæ vaø leû nhöõng duïng cuï ñieän töû 

Manager: Thuøy Nga Maria 

Nhaän caém hoa cho caùc dòp Ñaùm 

Cöôùi, Ñaùm Hoûi, Ñaùm Tang, Leã 

Theâm Söùc, Röôùc Leã Laàn Ñaàu, vv... 

Moïi chi tieát, xin lieân laïc  

Chò Thuûy 409-293-0035  

hoaëc Chò Möøng 409-853-2154 

www.mycellectronicssuperstoreonline.com 

Phone: (409) 985-8886 hay 409-982-3321 

Truøng Thaûo baøo cheá taïi Nhaät Baûn  

Ñaëc bieät coù Thaàn Döôïc Naám Agaricus vaø Ñoâng 

ngaên ngöøa beänh taät. 

 hieám quyù, giuùp taêng cöôøng söùc khoeû,  

Baùn taát caû caùc loaïi döôïc thaûo 

Tiffany’s Fashion 

LUAÄT SÖ 

Chuyeân lo veà tai naïn taïi sôû 

laøm, taøu beø, xe coä.  Coù laøm 

du hoïc, passport and visa. 

Tham khaûo mieãn phí. 

Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc 

boài thöôøng. 

   Xin lieân laïc: 713- 662- 3115 

5555 W. Loop South Suite 525 

Bellaire, TX 77401 

NGUYEÃN ANH TUÙ 

dòch vuï veà di truù, baûo laõnh,

Nhaän baùn thuoác Part D cuûa theû Medicare             

    

Nhaø Thuoác Taây Vieätnam 

Baùn thuoác theo toa Baùc só 

538 9  Ave.                             Lam or Phuc 

VINA PHARMACY 

Phone 982-8856 

HOA NÖÕ VÖÔNG 

546  9 Ave., Port Arthur 

Nhaän Medicaid vaø Insurances 

Phone: (409) 985-8828 Fax: 985-8858 

Xin lieân laïc Anh Nghóa John Taát 

                            °Nhaân vieân noùi tieáng Vieät Nam 

FARMERS      3708 Gulfway Dr. # C 

Port Arthur, TX 77642 

                                        Chuyeân Baùn Baûo Hieåm: 

                              ° Xe coä, Baûo hieåm Nhaân thoï 

                           ° Nhaø cöûa, Cô sôû Thöông maïi 

www.midtown-monuments.com 

Email:  kcnh89@yahoo.com 

Tel:  281-531-0036  Fax:  281-531-0045 

2460 S. Dairy Asford, Houston, TX 77077 

Xin lieân laïc Chò Kim Chuaân Nguyeãn 

“Giuùp gia ñình chuaån bò hoâm 

nay, ñeå ñaùp öùng nhu caàu cho 

hoï ngaøy mai.” 

Dòch vuï cho Tang Leã, Nghóa Trang, Bia 

Ñaù (Funeral, Cementery & Monuments) 

Xin lieân laïc chò Sandy Traàn 

Tel: (832) 429-5698 

Noùi tieáng Vieät vaø tieáng Anh 


