
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:  Martin Traàn Duõng Löïc, CMC 
 

         CHUÙA NHAÄT 25 THÖÔØNG NIEÂN          naêm C ngaøy 19/09/2010    SOÁ: 38
 
THAÙNH LEÃ:  Thöù Hai: 07g00 saùng khoâng coù leã chieàu 
 Thöù Ba - Baûy: 07g00 saùng 05g00 chieàu 
 Chuùa Nhaät: 08g00, 10g00  saùng, & 12g00 tröa   
  
Töø CN ñaàu thaùng 5 ñeán CN thaùng 8 khoâng coù leã 12g00 tröa 
Leã Buoäc: leã aùp 6g00 chieàu.  Leã chính 7g00 saùng & 6g00 chieàu 
 
GIAÛI TOÄI: (30 phuùt tröôùc caùc Thaùnh Leã moãi Chuùa Nhaät) 
 Thöù Baûy: (Leã chieàu)   Chuùa Nhaät: ( 08g00 vaø 10g00) 
 Ngoaøi ra, xin lieân laïc vôùi Linh muïc 
 
RÖÛA TOÄI: Chuùa Nhaät cuoái thaùng sau leã 10g00 saùng 
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: T 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 
 
Vaên Phoøng GX: 409-983-7676       Fax:              409-982-1212 
HT Thaùnh Giuse:  409-983-5949    Sô Ñaminh:  409-985-5102 
Giôø Thö Kyù Laøm Vieäc:   
Thöù Hai - Thöù Saùu: 09:00 am - 12:00 pm 01:00 pm - 04:00 pm 
Ngaøy Nghæ Cuûa Caùc Cha: Thöù Hai: Cha Xöù /  Thöù Ba: Cha Phoù 
 
Chuû Tòch HÑ Muïc Vuï - Anh Nguyeãn Vaên Laâm:  540-2340 
Chuû Tòch HÑ Taøi Chaùnh - Anh Vuõ Trung Hoïc:    549-1523 
 
TK Ñaïi Ñoàng-A. Th¿o: 293-1735.  TK Pheâroâ-A. BÚnh: 962-1545 
TK Voâ Nhieãm-A. Lîi: 982-8727. TK Maân Coâi-A. Khaûi: 460-1478 
TK LoäÑöùc-B. Huyønh:724-7007. TK ThaùnhGia-A.Höng: 549-6361 
TK Giuse-A. Chung: 983-6563. TK PhuïcSinh-A.Th¾nh: 983-3055 
 

Tröôûng Ca Ñoaøn Thaùnh Linh - Chò Cuùc: 365 - 9583 
Tröôûng Ca Ñoaøn Ceâcilia - Anh Sang:  543 - 4815 
Tröôûng Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå - Chò Dieäu:  365 - 3694 
Giaùo Lyù - Chò Kim: 729- 4226  Vieät Ngöõ - Anh Tieán: 735 - 8271 

    
THAÙNH LEÃ TRONG TUAÀN 

( 20-25/09/2010 ) 
T. Hai:    20//09    Th. Anreâ Kim, Phaoloâ vaø caùc Baïn töû ñaïo 
   Mar/Rieãn.  Phe,Ñoâm/ Suy.   Gn & Mar/Hieåu.     
T. Ba:     21/08   Thaùnh Mattheâoâ, toâng ñoà 
   Pheâ & Ñoâm/ C.Suy. Gn & Mar/ OÂB Hieåu.  Mar/ AC Rieãn. 
T. Tö:     22/09  Pheâ & Mar/AC Ñaøn.     Pheâ & Ñoâm/Chò Suy.  
   Gn & Mar/ OÂB Hieåu.    Mar/AC Rieãn. 
T. Naêm:  23/09  Th. Pioâ Pietrelcina, LM   ( Pioâ Naêm Daáu ) 

         Pheâ & Ñoâm/C.Suy.  Gn & Mar/ OÂB Hieåu. 
T. Saùu:   24/09        Pheâ/ Chò Cuùc.    Gioan & Maria/ OÂB Hieåu.   
   Pheâ & Ñoâminicoâ/ Chò Suy.  
T. Baûy:   25/09    Gioan & Maria/ OÂB Hieåu.     
 

PHUÏC  VUÏ BAØN THÔØ 
 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã ) 

CHUÙA NHAÄT  25 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 18/09/2010 ) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 
   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 
CHUÙA NHAÄT  25 THÖÔØNG NIEÂN   - Năm C  ( 19/09/2010 ) 
 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh    
   TTV Thaùnh Theå        Toaùn I 
 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Thaùnh Gia  
   TTV Thaùnh Theå     Toaùn  II 
 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 20-25/09/2010 ) 

 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö S:  Vui, Ba  /  C: Taùm  
           TTV Thaùnh Theå      S:  Baûn       / C:  Rieãn 
 

CHUÙA NHAÄT  26 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   (25/09/2010 ) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Baø Bính, OÂng Thuïy 
   TTV Thaùnh Theå  Chöû, Caàn 
CHUÙA NHAÄT  26 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 26/09/2010 ) 
 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Ñaïi Ñoàng  
   TTV Thaùnh Theå      Toaùn II 
 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät  ÑLMTT    
   TTV Thaùnh Theå    Toaùn  III 
 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå    Toaùn  IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 27-30/09/-01-02/10/2010 ) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö      S:  Tröôøng, Hieáu  / C: AÙnh 
   TTV Thaùnh Theå     S:  Bích               /  C: Hoaøng 



TIN MUÏC VUÏ
KIEÄU ÑÖÙC MEÏ THAÙNG MAÂN COÂI 
    Trong taâm tình yeâu meán Meï, trong thaùng Maân Coâi (thaùng 10), 
chuùng ta seõ röôùc kieäu Ñöùc Meï vaøo Thöù Baûy ñaàu thaùng (ngaøy 2) 
vaø cuoái thaùng Maân Coâi (ngaøy 30 thaùng 10).  Giaùo Xöù tha thieát 
keâu môøi oâng baø anh chò em tôùi tham döï ñoâng ñuû nhöõng ngaøy 
Kieäu Meï naøy taïi Coâng Tröôøng luùc 6g00 chieàu, sau Kieäu seõ coù 
Thaùnh Leã Kính Ñöùc Meï.  Xin quyù anh chò em trong caùc Hoäi 
Ñoaøn maëc ñoàng phuïc. 
*Löu yù:  Thaùnh Leã naøy seõ thay theá cho Leã Thöù Baûy 5g00 chieàu. 

XIN LÖU YÙ KHI DAÂNG CUÙNG CHO GIAÙO XÖÙ 
    Xin löu yù quyù oâng baø anh chò em, khi daâng cuùng baát cöù tieàn gì 
cho Giaùo Xöù, xin quyù vò neân boû vaøo phong bì daâng cuùng maøu 
xanh vaø ghi roõ teân, soá danh boä, khu, vaø quyõ daâng cuùng.  Neáu quyù 
vò daâng cuùng tieàn maø khoâng ghi vaø boû vaøo phong bì daâng cuùng, 
chuùng toâi khoâng theå bieát vaø ghi nhaän laø quyù vò ñaõ daâng cuùng roài.  
Xin quyù oâng baø anh chò em vui loøng coäng taùc vôùi chuùng toâi ñeå soå 
saùch ghi nhaän ñöôïc chính xaùc hôn. 
QUYÙ CHA ÑI DÖÏ HOÏP LINH MUÏC HAØNG NAÊM TAÏI NHAØ 
DOØNG, CARTHAGE, MISSOURI 
    Töø ngaøy 27 thaùng 9 tôùi ngaøy 1 thaùng 10, Cha Chaùnh Xöù vaø 
Cha Phoù seõ veà nhaø doøng tham döï Buoåi Hoïp Linh Muïc haøng naêm.  
Xin oâng baø anh chò em theâm lôøi caàu nguyeän cho quyù Cha ñi veà 
baèng an vaø ñaït ñöôïc nhieàu thaønh quaû toát ñeïp.  Neáu anh chò em 
coù gì khaån caáp lieân quan ñeán Giaùo Xöù, xin lieân laïc vôùi Cha Xöù, 
ñieän thoaïi:  409-549-0408.  Hoaëc, neáu caàn xöùc daàu, xin goïi quyù 
Cha Vieät Myõ ôû chung quanh giuùp.  Tuy nhieân, moïi vieäc ngoaïi leä 
khoâng khaån caáp, xin lieân laïc vôùi Vaên Phoøng Giaùo Xöù. 

VIEÄC GHI DANH VAØO GIAÙO XÖÙ VAØ ÑIEÀU CHÆNH DANH 
SAÙCH & ÑÒA CHÆ 
    Kyø vöøa roài Giaùo Phaän gôûi danh saùch nhöõng gia ñình cuûa Giaùo 
Xöù Nöõ Vöông veà cho Giaùo Xöù. Khi Vaên Phoøng Giaùo Xöù kieåm 
laïi thì thaáy coù moät soá gia ñình khoâng coøn ôû ñaây nöõa. Tuy nhieân 
Giaùo Phaän laïi caên cöù theo danh saùch ñoù ñeå qui ñònh cho Giaùo Xöù 
ñoùng tieàn Bishop's Appeal vaø Capital Campaign. Vì theá Giaùo Xöùù 
ñaõ in laïi danh saùch, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi cuûa caùc gia ñình trong 
Giaùo Xöù vaø treo ở cuối nhaø thôø.  Xin quyù oâng baø anh chò em coi 
laïi vaø cho Vaên Phoøng Giaùo Xöù bieát neáu khoâng ñuùng. Nhöõng ai 
chöa coù teân thì xin vui loøng cho Vaên Phoøng Giaùo Xöù bieát ñeå ñieàu 
chænh laïi cho ñuùng tröôùc khi noäp cho Giaùo Phaän.  
    Sau thôøi gian naøy, Vaên Phoøng Giaùo Xöù seõ gôûi tôùi caùc gia ñình 
phong bì cuøng vôùi soá danh boä cuûa moãi gia ñình. Neáu trong voøng 
saùu thaùng lieân tuïc, Vaên Phoøng Giaùo Xöù khoâng nhaän ñöôïc phong 
bì vôùi soá danh boä cuûa moät gia ñình naøo ñoù, thì coi nhö gia ñình 
ñoù ñaõ di chuyeån ñi nôi khaùc vaø khoâng coøn ôû trong Giaùo Xöù nöõa. 
Moät ñieàu xin nhaéc cho quyù oâng baø anh chò em bieát laø theo Giaùo 
Luaät  caùc khoaûn 857,862,1003,1109,1177 thì bình thöôøng chæ Cha 
Xöù hay Cha Phoù môùi coù quyeàn laøm Pheùp Hoân Phoái, Röûa Toäi, 
laøm Pheùp Xöùc Daàu, cuõng nhö laøm Leã Mai Taùng cho con chieân 
xöù mình. Vì theá, xin quyù oâng baø nhôù ghi danh vaøo moät Giaùo Xöù 
naøo ñoù keûo khi caàn phaûi laõnh caùc Bí Tích thì gaëp khoù khaên.  BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

    OÂng Buøi Ngoïc Chung #2071      Phaïm Taân       #4060 
Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong giaùo xöù.    TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT     Ngaøy 12/09/2010    $4,387 

BAN GIUÙP LEÃ THOÂNG BAÙO 
    Hieän nay Giaùo Xöù ñaõ coù Ban Giuùp Leã vaø seõ phuï traùch cho taát 
caû caùc Thaùnh Leã.   Vì vaäy caùc Leã Ñaùm Cöôùi, Leã Ñaùm Tang, hay 
Leã Gioã taïi nhaø thôø seõ ñöôïc Ban Giuùp Leã phuï traùch.  Tuy nhieân, 
neáu gia ñình naøo coù con em ñaõ bieát giuùp leã nhöng khoâng trong 
Ban Giuùp Leã maø muoán phuï traùch cho Thaùnh Leã rieâng cuûa gia 
ñình, xin vui loøng lieân laïc vôùi Coâ Mai tröôùc ñeå coâ khoûi phaûi phaân 
coâng cho caùc em giuùp trong Thaùnh Leã ñoù.  Soá ñieän thoaïi cell:  
409-779-0449 hay soá ñieän thoïai nhaø: 409-886-0212.  

THOÂNG BAÙO   

kinh caàu nguyeän cho linh hoàn cuï Pheâroâ vaøo Thöù Hai ngaøy 20 
thaùng 9 luùc 6g00 chieàu, taïi tö gia Anh Chò Tình, ñòa chæ  3542  8th 
St, Port Arthur. Ñieän thoaïi:  982-5731.       
    *Kính môøi quyù oâng baø anh chò em trong khu Maân Coâi tôùi tham 
döï soát saùng Thaùnh Leã möøng Quan Thaày Khu vaøo luùc 8g00 saùng 
Chuùa Nhaät ngaøy 3 thaùng 10.    
    *Kính môøi quyù ñoaøn vieân Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm thu 
xeáp thôøi giôø ñeán Toân Vöông Thaùnh Taâm Chuùa vaøo luùc 5g00 
chieàu Chuùa Nhaät ngaøy 26 thaùng 9 taïi tö gia oâng Tröông Vaên 
Khoaùi, ñòa chæ 5229 Proter St. Port Arthur.  ÑT: 985-8829.      

PHAÂN ÖU    
   Vaên Phoøng Giaùo Xöù vöøa nhaän ñöôïc tin töø traàn cuûa Cuï Pheâroâ 
Traàn Vaên Tính, laø Boá anh chò Tình.  Giaùo Xöù thaønh kính phaân öu 
cuøng gia ñình tang quyeán.  Nguyeän xin Chuùa Gieâsu, qua lôøi caàu 
cuûa Meï Maria, Thaùnh Caû Giuse vaø Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät 
Nam sôùm ñöa linh hoàn Cuï Pheâroâ veà höôûng Thaùnh nhan Chuùa.      

MÖØNG NGAÂN KHAÙNH VAØ KIM KHAÙNH    
    Ñòa phaän seõ toå chöùc möøng kyû nieäm thaønh hoân cho nhöõng caëp 
thaønh hoân 25 naêm, 50 naêm, hay 50 naêm trôû leân, vaøo ngaøy Chuùa 
Nhaät 10 thaùng 10 naêm 2010.  
    -2:30 p.m. –Thaùnh Leã Kyû Nieäm 50th naêm hay 50th naêm trôû leân 
    -5:30 p.m. – Thaùnh Leã Kyû Nieäm 25th naêm hay 25th naêm trôû leân 
    Sau moãi Thaùnh Leã seõ coù tieäc möøng taïi hoäi tröôøng cuûa Giaùo 
Phaän.  Quyù oâng baø vaø anh chò naøo muoán tham döï caùc Thaùnh Leã 
treân xin ghi danh taïi Vaên Phoøng Giaùo Xöù tröôùc ngaøy 20 thaùng 9 
naêm 2010.   

RAO HOÂN PHOÁI 
     Chò Maria Traàn Thò Lan con oâng baø Traàn Vaên Thaát, Port 
Arthur, TX seõ keát hoân vôùi anh Matthew Daniel Johnson con oâng 
baø Tim Johnson , Groves, TX . (1) 

trình cho Cha Xöù bieát. 
QUAÙN THAÙNH GIA    
    Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Mì Xaøo, Buùn Boø 
Hueá, Tieát Canh Deâ vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø 
haáp daãn.  Xin quyù vò tieáp tuïc uûng hoä.  Chaân thaønh caùm ôn. 

     Ai bieát anh chò rao treân coù ngaên trôû theo luaät giaùo hoäi xin 

   *Kính môøi quyù oâng baø vaø anh chò  trong khu Voâ Nhieãm tôùi ñoïc 



 

TIỀN BẠC 
McCarthy 

Lòng tham tiền bạc đã đưa nhiều người đến chỗ suy sụp. Hầu như ngày nào trên báo chí chúng ta đều đọc thấy 
một vài viên chức cấp cao, hoặc một vài nhà điều hành cấp cao bị buộc tội tham nhũng. Một trong những trường 
hợp nghiêm trọng gần đây là Nicholas Leeson, người đã làm sụp đổ một đế quốc ngân hàng – Ngân hàng 
Barings ở Luân Đôn. 

Là con trai của một người thợ hồ ở vùng Watford ngoại ô Luân Đôn, Leeson chưa từng học đại học. Ông ta làm 
việc ở ngân hàng Barings như một nhân viên bình thường nhưng nhanh chóng lên chức và được giao phụ trách 
việc kinh doanh tại Ngân hàng Singapore. Ông ta làm việc vất vả và có rất nhiều tham vọng. Tiền lương hàng 
năm của ông ta là 350.000 quan cùng với những món tiền thưởng khổng lồ. 

Nhưng ông ta vẫn không thỏa mãn. Ông bắt đầu mua bán các nguồn tài chính. Lúc đầu ông ta đem lại cho ngân 
hàng những khoản lời lớn. Càng ngày ông ta càng trở nên tham lam. Ông lén lút thực hiện những giao dịch tài 
chính không cho các ông chủ biết. Sau cùng ông đã thực hiện những vụ đầu cơ lớn không có tiền trả nổi và làm 
cho toàn bộ ngân hàng bị phá sản. 

Trong những hoàn cảnh như thế, người ta trả giá cho việc làm sai lầm trong tiền bạc những cái còn quí giá hơn 
tiền bạc. Họ trả giá bằng sự đánh mất lòng tự trọng, nhân phẩm và niềm hy vọng. Dĩ nhiên, lúc nào cũng có một 
cơ may được trả tiền bởi việc bán một câu chuyện của mình cho một bài báo. Nhưng ở đây cũng thế, có cái giá 
phải trả. Bất cứ nhân phẩm nhỏ nhoi nào mà người ta đã có trước đây, sau này người ta cũng sẽ mất hết. 

Leeson làm chúng ta nhớ đến đôi điều về dụ ngôn của người quản gia. Xem ra người quản gia giống với Leeson 
đã bị tiền bạc làm cho hư hỏng. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tiền bạc được coi là quan trọng nên nó 
cũng dễ dàng trở thành thần linh của chúng ta. Chúng ta có thể đặt nó đứng trước tính lương thiện, công bằng và 
trước cả đời sống gia đình. Người ta đã bị tiêm nhiễm bởi não trạng càng có nhiều tiền càng tốt. Một con người 
bình thường trở nên mù mờ đến nỗi không còn nhìn thấy điều gì thật sự quan trọng nữa. 

Ngôn sứ A-mốt đã lên án những người phục vụ Chúa bằng môi miệng trong ngày sa-bát nhưng bóc lột người 
nghèo những ngày khác trong tuần. Đức Giêsu nói chúng ta không thể phục vụ Thiên Chúa lẫn tiền bạc. Bạn 
cũng không thể phục vụ những người khác lẫn tiền bạc. 

Một lần kia có một người giàu có nhưng keo kiệt đến gặp vị giáo trưởng của ông và xin giáo trưởng ban phép 
lành cho ông. Vị giáo trưởng đón tiếp ông nhà giàu một cách thân thiện và đưa vào phòng khách. Rồi giáo trưởng 
dẫn ông đến cửa sổ nhìn xuống đường phố và nói: “Ông hãy nhìn ra kia và nói cho tôi biết ông thấy gì”. 

“Tôi thấy người ta đi qua, đi lại”, ông nhà giàu đáp. 

Rồi giáo trưởng đem ông ta ra khỏi cửa sổ, dẫn ông ta đến trước một tấm gương to và nói: “Ông hãy nhìn vào 
tấm gương này và ông thấy gì”. 

“Tôi thấy chính tôi”, ông nhà giàu đáp. 

“Thế đấy, ông bạn, hãy để tôi giải thích ý nghĩa điều ấy cho ông. Cửa sổ làm bằng kính cũng giống như tấm 
gương này. Tuy nhiên, kính của tấm gương có tráng lên một lớp bạc. Khi ông nhìn qua kính thường, ông thấy 
người khác. Nhưng khi ông tráng bạc, ông không còn thấy người khác nữa mà chỉ thấy chính ông. Khi ông chỉ 
quan tâm đến tiền bạc, ông không còn thấy người khác nữa mà chỉ thấy chính ông”. 

Chúng ta không tìm thấy sự thỏa mãn và ý nghĩa cuộc sống trong của cải. Nhưng khi chúng ta sốt sắng phục vụ 
người khác, điều này đem lại cho chúng ta mục đích và ý nghĩa cuộc đời. Cho người khác là điều làm cho chúng 
ta cảm thấy mình sống mãi. 

“Tiền bạc có thể mua vỏ ngoài của các sự vật nhưng không thể mua mua cái cốt lõi của chúng. Nó đem đến cho 
bạn thức ăn nhưng không đem đến sự ngon miệng; thuốc men nhưng không phải sức khỏe, sự quen biết nhưng 
không phải bạn bè, tôi tớ nhưng không phải lòng trung tín, những ngày đầy lạc thú nhưng không phải sự bình an 
và hạnh phúc”. (Henrik Ibsen) 

 
 


