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 25 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 hoặc 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

Fax: 409-982-1212

NGÀY 20/09/2020

Số: 38

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

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
409-293-7590
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: 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.

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN 20/09/2020
LỄ 8:00am
 Nhóm Quyên Tiền:
 Dâng Lễ Vật:
 Thừa Tác Viên Ngoại Lệ:
LỄ 10:00am
 Nhóm Quyên Tiền:
 Dâng Lễ Vật:
 Thừa Tác Viên Ngoại Lệ:
NGÀY TRONG TUẦN (21/09/2020-25/09/2020)
 Lễ 7am : Đọc Thánh Thư: Chị Hoa

TÌM HIỂU LỜI CHÚA TUẦN NÀY

+++++++++++

+ Bài đọc 1 : Is 55,6-9.
Kẻ có tội thường sợ Thiên Chúa trừng phạt nên
trốn tránh Ngài. Tiên tri Isaia hối thúc dân Israel từ
chốn lưu đầy trở về, phải sám hối và hãy tìm đến
Chúa. Hay tin tưởng vào Thiên Chúa bởi vì những
dự định và cách hành xử của Ngài không giống với
tư tưởng của ta. Ngài không nghĩ đến trừng phạt mà
chỉ nghĩ đến cứu vớt, Ngài không bắt tội mà chỉ thứ
tha.
Nếu đem so sánh tư tưởng và cách cử xử của loài
người và của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra một
khoảng cách rất xa, rất cách biệt :”Như trời cao hơn
đất thế nào, thì đường lối của Ta cao hơn của các
ngươi và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng
của các ngươi chừng ấy”

Anh chị em thân mến, Phúc Âm hôm nay kể lại đụ
ngôn ông chủ vườn nho ra thuê thợ công nhật làm
việc trong vuờn nho của ông. Dụ ngôn vườn nho
diễn tả Thiên Chúa ban sáng ra thuê một nhóm thợ
công nhật, và thoả thuận với họ giá cả là một đồng
mỗi ngày. Ðó là giá cả công bằng. Thế rồi ông cũng
ra vào các giờ tiếp theo - 5 lần trong ngày đó, ông ra
ngoài cho tới chiều, để thuê thợ công nhật và thấy
họ thất nghiệp.
Vào cuối ngày ông truyền trả lương một đồng cho
tất cả mọi người, kể cả những người chỉ làm việc ít
giờ. Ðương nhiên là các người thợ được thuê đầu
tiên than phiền, bởi vì họ nhận thấy họ cũng chỉ
được trả có một đồng như những người đã làm việc
ít hơn. Tuy nhiên, ông chủ nhắc cho họ biết rằng họ
đã nhận tiền công như đã thoả thuận, thế rồi nếu ông
muốn quảng đại đối với các người khác, thì họ
không được ghen tương.
Thật ra, sự "bất công" ấy của ông có dụng ý khơi
dậy nơi người nghe dụ ngôn một bước nhảy về
phẩm, bởi vì ở đây Chúa Giêsu không muốn đề cập
tới công việc làm và tiền công đúng đắn, nhưng là
Nước Thiên Chúa. Và sứ điệp là thế này: trong
Nước Thiên Chúa không có người thất nghiệp, tất
cả mọi người đều được mời gọi làm phần của mình;
và sau cùng sẽ có phần thưởng đến từ sự công bằng
của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, chứ không
phải sự công bằng của con người - thật là may mắn
cho chúng ta! - nghĩa là ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu
Kitô đã chiếm được cho chúng ta bằng cái chết và
sự sống lại của Ngài. Một sự cứu rỗi không phải vì
đáng công, nhưng được trao ban: ơn cứu rỗi nhưng
không. Vì thế "những người sau cùng sẽ là những
người đầu tiên, và những người đầu tiên sẽ là những
người sau cùng" (Mt 20,16).
Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn mở rộng con
tim của chúng ta cho cái luận lý tình yêu thương của
Thiên Chúa Cha, là Ðấng nhưng không và quảng
đại. Ðây là việc để cho mình bị kinh ngạc và hấp
dẫn bởi các "tư tưởng" của Thiên Chúa và các
"đường lối" của Ngài, như ngôn sứ Isaia đã nhắc
nhở, chúng không phải là các tư tưởng của chúng ta
và không phải là các đường lối của chúng ta (x. Is
55,8). Các tư tưởng của con người thường bi ghi
dấu bởi các ích kỷ và các lợi lộc cá nhân, và các
đường lốí chật hẹp xấu xa và quanh co của chúng ta
không thể so sánh với các con đường rộng rãi thẳng
tắp của Chúa. Ngài dùng lòng thương xót - đừng

+ Bài đọc 2 : Pl 1,21-24,27.
Thánh Phaolô viết thư này ở trong tù vào khoảng
năm 63 gửi cho tín hữu Philipphê biết : Ngài không
biết số phận của Ngài sẽ ra sao, được tha hay bị kết
án. Nhưng Ngài sẵn sàng đương đầu với tất cả :
 Nếu được thả tự do, Ngài sẽ tiếp tục rao giảng
Tin mừng Đức Giêsu Kitô, và Đức Kitô sẽ được
vẻ vang.
 Nếu bị giết chết, Ngài sẵn sàng hy sinh vì Chúa.
Vì cái chết của Ngài cũng làm vẻ vang cho Đức
Kitô.
Và Ngài kết luận : Dù tôi sống hay tôi chết, Đức
Kitô sẽ được vẻ vang nơi tôi.
+ Bài Tin mừng : Mt 20,1-16a.
Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn này có ý nói lên lòng
quảng đại của Thiên Chúa. Ngài là người Cha yêu
thương và nhân hậu. Cách cử xử của Ngài không
giống với lối cư xử của con người.
Dụ ngôn này gợi cho ta hai cách suy nghĩ :
a) Suy nghĩ của loài người: theo cách cư xử thông
thường thì người thợ làm nhiều sẽ được lãnh nhiều,
người làm ít sẽ lãnh lương ít. Như thế mới công
bằng và hợp lý.
b) Suy nghĩ của Thiên Chúa : ông chủ vẫn trả lương
cho người làm nhiều giờ như đã hợp đồng. Nhưng
ở đây, ông chủ có lòng quảng đại, muốn trả cho
người thợ làm có một giờ cũng được lãnh một quan
tiền mà không có hợp đồng , hoàn toàn do lòng tốt
của ông chủ. Như vậy, người làm thợ giờ cuối cùng
được ông chủ thương cách riêng, không có lỗi đức
công bằng.

quên điều đó: Chúa dùng lòng thương xót, Ngài tha
thứ một cách rộng rãi, Ngài tràn đầy quảng đại nhân
lành và đổ chúng đầy tràn trên từng người trong
chúng ta, Ngài mở ra cho tất cả mọi người các vùng
đất mênh mông của tình yêu và của ơn thánh của
Ngài; chỉ có chúng là có thể trao ban cho trái tim
con người sự đầy tràn của niềm vui.
Chúa Giêsu muốn chúng ta chiêm ngưỡng cái nhìn
của ông chủ đó, cái nhìn mà với nó ông nhìn từng
ngưởi trong đám thợ chờ đợi việc làm, và mời gọi
họ đi làm vườn nho của ông.
Ðó là một cái nhìn tràn đầy chú ý, tốt lành, một cái
nhìn kêu gọi, mời mọc đứng lên, bắt đầu bước đi,
bởi vì muốn sự sống cho từng người trong chúng ta,
muốn một sự sống tràn đầy, dấn thân, được cứu rỗi
khỏi sự trống rỗng và bất động. Thiên Chúa không
loại trừ ai hết, và Ngài muốn rằng từng người đạt tới
sự viên mãn. Ðó là tình yêu của Thiên Chúa chúng
ta, của Thiên Chúa là Cha chúng ta.
Xin Mẹ Maria Rất Thánh giúp chúng ta đón nhận
trong cuộc sống của mình cái luận lý tình yêu
thương, giải thoát chúng ta khỏi yêu sách đáng được
phần thưởng của Thiên Chúa và khỏi sự phán xét
tiêu cực trên những người khác.
Đức Thánh Cha Phanxicô

+++++++++++

Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam xin dâng tháng
10, tháng Mân Côi:
 Tôn Kính Mẹ Maria.
 Xin ơn thánh hoá và cải thiện các tâm hồn.
 Xin ơn bình an và yêu thương cho các gia đình và

giáo xứ.
 Xin ơn chữa lành các bệnh nhân.
 Xin cho giới trẻ có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa
Kitô, và cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.
 Xin ơn hoà bình thế giới
Thực hành:
1. Cung nghinh tượng Đức Mẹ từ cuối nhà thờ lên
gian cung thánh vào thánh lễ cuối tuần đầu
tháng và cuối tháng
2. Cá nhân thực hiện Tràng Kinh Mân Côi Liên
Tiếp; nghĩa là mỗi người nhận đọc một ngắm
gồm 1 kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng và
1 kinh sáng danh đọc mỗi ngày trong tháng
10.
ỦNG HỘ BẢO HIỂM

Ac Bình
Anh Chúc
Chị Thảo

$150
$100
$100

Ac Hải
Ac Thanh
Ac Niên

$100
$200
$100

Ac Hoàn

$1,000

ỦNG HỘ NGƯỜI NGHÈO

Thứ Bảy 26/9/2020 có học GIÁO LÝ RỬA TỘI
vào 10 giờ sáng.
Chúa Nhật 27/9/2020 có RỬA TỘI TRẺ EM
sau lễ 10 giờ sáng.

Ac Thành

LỚP GIÁO LÝ 2020-2021
Khai Giảng vào Chúa Nhật 13/09/2020
Lớp Xưng Tội 1 và 2 và lớp Thêm Sức 1 và 2 học
mỗi Chúa Nhật từ 11:15 AM tới 12:00 PM

GIÁO XỨ XIN TRI ÂN QUÝ ÔNG BÀ VÀ
ANH CHỊ EM đã quảng đại đóng góp về
tinh thần và vật chất trong những ngày
tháng qua. Giáo xứ tha thiết kêu mời quí vị
quảng đại làm việc lành phúc đức, đóng
góp tài chánh để trang trải cho những sinh
hoạt giáo xứ. Mỗi năm giáo xứ trả cho bảo
hiểm về cơ sở là $52,000. Xin Thiên Chúa
trả công cho quý vị.

FAITH FORMATION 2020-2021
Class Begins on 09/13/2020
Communion 1 and 2 classes and Confirmation 1
and 2 classes will be on Sunday from 11:15 am to
12:00 pm
DÂNG CÚNG THÁNG MÂN CÔI
Tháng Mân Côi (tháng 10) lại về với đoàn con Mẹ.
Đây cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến Chúa
và Mẹ Maria. Quý ông bà anh chị em nào muốn dâng
cúng hoa cho tháng Mân Côi, xin vui lòng bỏ vào
phong bì dâng cúng hoa tháng Mân Côi, hay liên lạc với
văn phòng Giáo Xứ. Xin chân thành cám ơn lòng quảng
đại của quý vị.

$100

ỦNG HỘ GIÁO XỨ

Ôb Ba

$200

Dâng cúng trong các thánh lễ tuần trước: $3,200

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

