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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 
• 6:30-7:00 chiều----TNTT  

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 
•  3:00 Chiều-----Thứ Hai-Thứ Bảy 

  
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN 29/08/21  

LỄ 8:00am          
• Quyên Tiền:   nhóm11 
• Dâng Lễ Vật:    Lộ Đức 
• Thừa Tác Viên Ngoại Lệ:     

LỄ 10:00am        
• Quyên Tiền:  nhóm 13 
• Dâng Lễ Vật:   Thiếu Nhi Thánh Thể 
• Thừa Tác Viên Ngoại Lệ:    

NGÀY TRONG TUẦN  (30/08/2021-04/09/2021) 
Lễ 7am— Đọc Thánh Thư:  chị Hoa 

 
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN 05/09/21  

LỄ 8:00am          
• Quyên Tiền:   nhóm12 
• Dâng Lễ Vật:    Vô Nhiễm 
• Thừa Tác Viên Ngoại Lệ:     

LỄ 10:00am        
• Quyên Tiền:  nhóm 14 
• Dâng Lễ Vật:   Đại Đồng 
• Thừa Tác Viên Ngoại Lệ:    

NGÀY TRONG TUẦN  (06/09/2021-11/09/2021) 
Lễ 7am— Đọc Thánh Thư:  Ông Hoàng 
 

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN                      Năm B           NGÀY 29/08/2021             Số: 35 

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 hoặc khẩn gấp xin gọi:  
•  Cha Xứ: Trần Philip Khả, crm             409-549-0408 
• Thư Ký – Chị Kim Dung 409-225-4343 

HỘI ĐỒNG 
Trường HĐMV: Anh Học  409-549-1523 
Trưởng HĐTC:  Anh  Ruẫn            409-736-3698           
GIÁ O KHU 
 Khu Đại Đồng:   Anh Huấn    409-365-6316 
 Khu Phêrô:         Anh Bình  409-363-9456 
 Khu Mân Côi:    Anh Dũng  409-549-2774 
 Khu Lộ Đức :      Chị  Mai  Huyền  409-728-3434 
 Khu Giuse:         Anh  Vũ   409-332-9908 
 Khu Phục Sinh:  Anh  Khiểm                       409-549-3549 
 Khu Vô Nhiễm:  Anh Lợ i  409-293-6647 
HỘI ĐOÀN 
Ca Đoàn Cecilia: Ch ị Hồng  409-549-3207 
Ca Đoàn Thánh Linh: Chị Huệ   409-549-1512 
Ca Đoàn Mẹ Lên Trời:  Anh Trường  409-332-0077 
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: Ông Bích  409-293-7590 
Đoàn Thiếu Nhi  Thánh Thể: Anh Tùng    409-549-0683 
Nhóm Lifeteen: Anh Dustin  409-543-3838 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: Ch ị Thi  409-549-5017 
Hội Lêgiô-Maria: Chị Nga   409-223-9695 
Hội Dòng 3 Đaminh: Chị Hoa  409-983-7664 
Quán Thánh Gia: Anh Hùng  409-540-1369 
Sơ Đaminh:     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:     7 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.   
 

http://www.gxnuvuongportarthur.org/


TÌM HIỂU LỜI CHÚA TUẦN NÀY 
 

Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ  
Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài 
môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh 
sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục 
của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-
thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi 
công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa 
trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa 
chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt 
phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ  
tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn 
tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, 
Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời 
chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng 
lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi 
vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì 
các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ  
tập tục loài người". Và Người lại gọi dân chúng mà bảo 
rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì 
từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ 
ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính 
những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, 
từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại 
tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, 
xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông 
cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và 
làm cho người ta ra ô uế". Ðó là lời Chúa. 
 
When the Pharisees with some scribes who had come 
from Jerusalem gathered around Jesus, they observed 
that some of his disciples ate their meals with unclean, 
that is, unwashed, hands. -. For the Pharisees and, in 
fact, all Jews, do not eat without carefully washing 
their hands, keeping the tradition of the elders. And on 
coming from the marketplace they do not eat without 
purifying themselves. And there are many other things 
that they have traditionally observed, the purification of 
cups and jugs and kettles and beds. .-  So the Pharisees 
and scribes questioned him, “Why do your disciples 
not follow the tradition of the elders but instead eat a 
meal with unclean hands?” He responded, “Well did 
Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written: 
This people honors me with their lips, but their hearts 
are far from me; in vain do they worship me, teaching 
as doctrines human precepts. You disregard God’s 
commandment but cling to human tradition.” He 
summoned the crowd again and said to them, “Hear 
me, all of you, and understand. Nothing that enters one 
from outside can defile that person; but the things that 
come out from within are what defile. “From within 

people, from their hearts, come evil thoughts, 
unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, 
deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, 
folly. All these evils come from within and they 
defile.” 

+++++++ 
Dân này kính Ta ngoài môi miệng,  

nhưng lòng chúng ở xa Ta. 
This people honors me with their lips, 

but their hearts are far from me.- Mc. 7, 6 
Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay, nổi bật lên đề 
tài Lề Luật của Thiên Chúa, điều răn của Người, là một 
yếu tố nòng cốt của Do Thái giáo cũng như của Kitô 
giáo, nơi nó tìm thấy sự thành toàn trong tình yêu (Rm 
13,10). Lề Luật của Thiên Chúa là Lời của Người 
hướng dẫn con người trên con đường cuộc sống, làm 
cho nó ra khỏi sự nô lệ của ích kỷ và dẫn đưa nó vào 
trong "miền đất" của sự tự do và sự sống đích thật. Vì 
thế, trong Thánh Kinh Lề Luật không bị coi như một 
gánh nặng, một sự hạn hẹp đàn áp, nhưng được coi như 
là ơn quý báu nhất của Thiên Chúa, như chứng tá tình 
yêu hiền phụ của Người, của ý muốn sống gần gũi với 
dân Người, là đồng minh của họ và cùng họ viết lên 
một lịch sử tình yêu. Vì thế tín hữu đạo đức Do Thái 
mới cầu nguyện như sau: " Con vui thú với thánh chỉ 
Ngài, chẳng quên lời Ngài phán... Trên đường mệnh 
lệnh Chúa xin dẫn con đi, vì nơi chúng là hạnh phúc 
của con" (Tv 119,16.35). Trong Thánh Kinh Cựu Ước, 
ông Môsê là người nhân danh Thiên Chúa thông truyền 
Lề Luật cho dân. Sau lộ trình trong sa mạc, bên thềm 
Ðất Hứa ông đã kêu lên như sau: "Giờ đây, hỡi Israel, 
hãy lắng nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy 
cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh 
em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất 
mà Giavê Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh 
em" (Ðnl 4,1). 
Và đây là vấn đề: khi dân định cư trong đất hứa và là 
nơi cất giữ Lề Luật, thì họ bị cám dỗ đặt để an ninh và 
niềm vui của họ nơi một cái gì khác không phải là Lời 
Chúa nữa, mà là nơi của cải, quyền bính, nơi các "thần 
linh" khác, mà thật ra chúng là hư không, vì chúng là 
các ngẫu tượng. Chắc chắn Lề Luật của Thiên Chúa 
còn đó, nhưng không phải là điều quan trọng nhất nữa, 
không phải là luật sống nữa; đúng hơn nó trở thành một 
lớp áo, một cái vỏ che, trong khi cuộc sống đi theo các 
con đường khác, các luật lệ khác, các lợi lộc thường là 
ích kỷ, cá nhân hay phe nhóm. Và như thế tôn giáo lạc 
mất ý nghĩa đích thật của nó là sống trong thái độ lắng 
nghe Thiên Chúa để làm theo ý muốn của Người. - là 
chân lý của sự sống chúng ta - và như thế sống tốt đẹp 
trong sự tự do đích thật. Tôn giáo tự giản lược vào việc 
thi hành các thói quen phụ thuộc làm thỏa mãn nhu cầu 
của con người cảm thấy yên ổn với Thiên Chúa. Ðây là 



một nguy cơ trầm trọng của mọi tôn giáo. Chúa Giêsu 
đã gặp thấy trong thời Người, và rất tiếc người ta cũng 
có thể kiểm thực trong Kitô giáo nữa. Vì thế các lời của 
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay chống lại các 
kinh sĩ, và các Pharisêu cũng phải khiến cho chúng ta 
suy nghĩ. Chúa Giêsu lấy các lời của ngôn sứ Isaia làm 
của mình: "Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, 
còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta 
thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới 
luật phàm nhân" (Mc 7,6-7; Is 29,13). Và Chúa Giêsu 
kết luận: "Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà 
duy trì truyền thống của người phàm" (Mc 7,8). 
Cả Tông Đồ Giacôbê, trong thư của người, cũng cảnh 
cáo nguy cơ của một tôn giáo giả. Người viết cho các 
Kitô hữu như sau: "Anh em hãy là những người thực 
hành Lời Chúa, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính 
mình" (Gc 1,22). Xin Ðức Trinh Nữ Maria giúp chúng 
ta biết lắng nghe Lời Chúa với con tim rộng mở và 
chân thành, để Mẹ hướng dẫn các tư tưởng, các lựa 
chọn và hành động của chúng ta mỗi ngày. 

Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedictô XVI 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ 

CÁM ƠN NGÀY QUAN THẦY GIÁO XỨ 
Giáo   Xứ chân thánh cám ơn tất cả quý ông bà anh chị 
em đã hy sinh thời giờ và công sức trước và sau Ngày 
Quan thầy Giáo Xứ, đặc biệt anh chi em trong ban Tổ 
Chức, các Hội Đoàn, Ban Ngành các Đoàn Thể, Ca 
Đoàn và tất cả anh chị em tự nguyện phục vụ trong mọi 
lãnh vực cho ngày Quan Thầy vừa qua được tốt đẹp. 
Xin Thiên Chúa và Mẹ Nữ Vương đổ xuống trên anh 
chị em muôn vàn ân phúc đời này lẫn đời sau. 
 
TUẦN NÀY KHÔNG CÓ THÁNH LỄ 
Thứ Tư (01/09), Thứ Năm (02/09), Thứ Sáu (3/9) 
NGHỈ HỌC VÀ SINH HOẠT các lớp GLVN, đoàn 
TNTT và Lifeteen vào Chúa Nhật ngày 05/09/2021 
nhân dịp Lễ Lao Động (Labor Day). 

ĐÓNG CỬA văn phòng giáo xứ vào Thứ Hai ngày 
05/09/21 nhân dịp Lễ Lao Động (Labor Day) 

CHẦU THÁNH THỂ  với các em vào 6:30 PM Thứ 
Năm  hàng tuần. XIN QUÍ PHỤ HUYNH CÙNG 
THAM DỰ GIỜ CHẦU VỚI CÁC EM. 
 

LỊCH TRÌNH VÀ QUI CHẾ 
ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 

NHIỆM KỲ 2021-2024 
Ban Bầu Cử xin trình bày lịch trình và qui chế để quí 
ông bà và anh chị em Bầu Cử một vị Chủ Tịch Hội 
Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam. 
Thời Gian bầu cử Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ:  
• Thứ Bảy 09/10/2021 sau Thánh Lễ 5:00 PM. 

• Chúa Nhật 10/10/2021 sau Lễ 8 AM và 10 AM.   
Ban Bầu Cử sẽ kiểm những lá phiếu sau Thánh Lễ 
10g00 sáng Chúa Nhật 10/10/2021.  
Qui Chế: 
• Đề Cử Viên hoặc Ứng Cử Viên phải là thành viên 

của Giáo Xứ 6 tháng trở lên. 
• Để Cử Viên hoặc Ứng Cử Viên phải có số tuổi từ 21-

70 (theo Qui Chế, Điều 55 của Giáo Xứ). 
• Đề Cử Viên hoặc Ứng Cử Viên phải là người có tinh 

thần đạo đức, vị tha, để phụng sự Thiên Chúa cũng 
như phục vụ Giáo Xứ và trung thành với đức tin 
Công Giáo. 

 
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 (chi phiếu xin 
ghi Bishop’s Faith Appeal), và Giáo Xứ vẫn xin mỗi 
gia đình trợ giúp đóng góp  cho qũy Bảo Hiểm giáo xứ  
là $100 (chi phiếu xin ghi Queen of Vietnam 
Church).  
Giáo Xứ cám ơn quý Ông Bà Anh Chị Em đã đóng 
góp. Gia đình nào chưa có cơ hội đóng góp, xin quý 
ông bà anh chị em quảng đại rộng tay, để chu toàn bổn 
phận của một giáo dân trong Giáo Phận và Giáo Xứ. 

CHÚC MỪNG THÀNH HÔN  
Giáo Xứ chúc mừng Chị Võ Kiều Diễm và anh Phạm 
Quốc Thomas vừa mới kết duyên với nhau nên nghĩa 
vợ chồng. xin Thiên Chúa chúc phúc cho anh chị trong 
đời sống gia đình, luôn hòa thuận yêu thương nhau, 
biết noi gương gia đình Thánh Gia, và trung thành với 
lời Giao Ước Hôn Phối.. 

TRI ÂN QUÍ VỊ ỦNG HỘ TÀI CHÁNH 
ỦNG HỘ QŨY BẢO HIỂM 
Ac Tuyết Thắng $150  Ac Phước Yến   $500 
MÓN QUÀ TẠ ƠN & HOA ĐỨC MẸ 
Chị Thúy Thanh $50   chị Xuân Dung  $100 
 Ac Phước Yến   $500 
ỦNG HỘ NGƯỜI NGHÈO 
Ac Chung   $100     Ac Phước Yến        $500 
 

Dâng cúng trong các thánh lễ tuần trước: $3,777.  
QUÁN THÁNH GIA: Xin quý ông bà ghé qua hội trường 
ủng hộ món Phở, Gỏi Cá và nhiều món đặc biệt khác. 
 
GIA NHẬP GIÁO XỨ: Kính mời quý vị nào chưa 
gia nhập Giáo Xứ, xin ghi danh để thuận tiện cho việc 
lãnh nhận các Bí Tích và quyền lợi. Xin liên lạc với 
Văn Phòng Giáo Xứ. 
Thay Đổi Địa Chỉ: Nếu thay đổi điạ chỉ hoặc số điện 
thoại, xin vui lòng viết trên phong bì hàng tuần hoặc 
liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để cập nhật hồ sơ.



 

THANH VINH DỊCH VỤ 
Sunny Quang Nguyễn 
VĂN PHÒNG LUẬT SU 
Larry Dowden 
3636 10th St. Pt Arthur, TX 77642 
Phone: 409-982-4067 
Cell: 409-293-8118  & 409-549-1012 

PHÚC & PHONG NGUYỄN 
538 9th Port Arthur, TX 77642 

Fax: 409-985-3977 

 
 
ADVERTISE YOUR 
AD HERE 

            Tiệm Thuốc Tây  
  Pat Wood Drug Store 
 

 Nhân viên thông dịch tiếng Việtnam   
 Nhận Medicaid và các Bảo Hiểm. 
-Đến Nhà nhận toa, giao thuốc miễn phíí 
 

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

 
 
 
ADVERTISE YOUR 
AD HERE 

                        Vui Carol Pham-Agent  
                              Nơi Bán Bảo Hiểm: 
                         Xe °Nhà °Thương Mại  

                  °NhânThọ°SứcKhỏe                                                                                
° Dịch Vụ Tài Chánh 

             Xin Liên lạc Cô Phạm Vui 
     2900 Gulfway Dr.Ste.300  Pt Arthur,TX 77642 
         Tel: 409-984-5020  Fax: 409-984-5021 

 
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 

 
 

 

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 

  

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 

       
 
 
ADVERTISE YOUR 
AD HERE 

 

HOA Tailor & Alteration 
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 
Cô Vui: 409-549-3073 

Polish  NailBar 
Tuyển thợ Nail 
***Mức thu nhập cao 
Cung cấp phúc lợi dài hạng (benefits): 
-Bảo hiểm lao động (worker comp.) 
-bảo hiểm thất nghiệp (unemployment 
  insurance) 
-bảo hiểm hành nghề (professional liability 
  insurance) 
-quĩ cao niên (Social Security) 
-bảo hiểm cao niên (medicare) 
Điều kiện: 
-Có khả năng làm mọi việc. 
-Phong cách chuyên nghiệp  
-Tận tâm phục vụ khách hàng 

Mọi chi tiết xin liên lạc Tâm 
409-293-8870 

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 
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	/      BẢN TIN MỤC VỤ
	GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG VIỆT NAM

