
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 26 THÖÔØNG NIEÂN          naêm C ngaøy 26/09/2010    SOÁ: 39
 
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 

( 27/09 - 02/10/2010 ) 
T. Hai:    27//09    Thaùnh Vinhsơn Phaolô, linh mục 
   Gioan & Maria / OÂB Hieåu.     
T. Ba:     28/09   Thaùnh  Laurensoâ vaø caùc baïn töû ñaïo 
               Gioan & Maria / OÂB Hieåu.   
T. Tö:     29/09  3 Toång Laõnh Thieân Thaàn Micae, Gabrie, vaø Raphae 
   Gioan & Maria / OÂB Hieåu.     
T. Naêm:  30/09  Thaùnh Gieâroânimoâ, linh muïc tieán só 

         Gioan  & Maria / OÂB Hieåu. 
T. Saùu:   01/10        Thaùnh  Teâreâxa Haøi Ñoàng Gieâsu, trinh nöõ tieán só 
   Gioan & Maria/ OÂB Hieåu.   
T. Baûy:   02/10    Kính Khieát Taâm Meï / Caùc Thieân Thaàn Baûn Meänh 
   Gn & Mar/ OÂB Hieåu.    Ñaminh/Baø Toaûn.  H. Leâgioâ. 
 

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

 

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  ( 27/09 - 02/10/2010 ) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö      S:  Tröôøng, Hieáu   /  C: AÙnh 
   TTV Thaùnh Theå     S:  Bích                /    C: Hoaøng 
 

CHUÙA NHAÄT  27 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 02/10/2010 ) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Daønh Rieâng 
   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 
CHUÙA NHAÄT  27 THÖÔØNG NIEÂN   - Năm C  ( 03/10/2010 ) 
 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG    
   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 
 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Giuse 
   TTV Thaùnh Theå     Toaùn  III 
 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 04-09/10/2010 ) 
       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Theå      S:  Huyønh, Phöông  /  C:  Rieãn  
   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi                     /   C:  Chöû 



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.  Thaùnh Leã naøy seõ thay theá cho Leã Thöù 
Baûy 5g00 chieàu.  Xin quyù anh chò em trong caùc Hoäi Ñoaøn maëc 
ñoàng phuïc.   Ñaëc bieät, naêm nay coù caùc em daâng Chuoãi Maân Coâi.  
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 
    Trong tuaàn naøy, 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.  Vì vaäy chæ coù moät Thaùnh Leã 7g00 saùng töø Thöù 
Hai tôùi Thöù Saùu vaø Chieàu Thöù Naêm khoâng coù chaàu Thaùnh Theå. 
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.   
VIEÄC GHI DANH VAØO GIAÙO XÖÙ VAØ ÑIEÀU CHÆNH DANH 
SAÙCH & ÑÒA CHÆ 
    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. 
Theo Giaùo Luaät caùc khoaûn 857,862,1003,1109,1177 thì bình 
thöôøng chæ Cha Xöù hay Cha Phoù môùi coù quyeàn laøm caùc Pheùp Bí 
Tích 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.  
CHUÙC MÖØNG LEÃ QUAN THAÀY 
    Giaùo Xöù chuùc möøng Giaùo Khu Maân Coâi nhaân ngaøy Leã Quan 
Thaày Ñöùc Meï Maân Coâi.  Xin Chuùa vaø Ñöùc Meï luoân gìn giöõ vaø 
höôùng daãn quyù anh chò em trong Giaùo Khu soáng göông maãu ñeå 
laøm chöùng nhaân cho Chuùa giöõa traàn gian. 
    Giaùo Xöù cuõng chuùc möøng quyù anh chò trong phong traøo 
Cursilloâ ñaõ choïn Ñöùc Meï Maân Coâi laøm Quan Thaày.  Xin Thaày 
Chí Thaùnh chuùc laønh cho quyù anh chò ñeå caùc anh chò luoân laø men 
laø muoái trong ñôøi soáng Ngaøy Thöù Tö. 
 
BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  
    Baø Phaïm Thò Nam #4057      OÂng Phaïm Taân       #4060 
    OÂng Nguyeãn V. Bình #5071  OÂng Phaïm Ñieàn     #CIC-J 
Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong giaùo xöù.   

CAÙM ÔN 
   Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå xin caùm ôn quyù Cha, quyù Sô, quyù 
vò trong 2 Hoäi Ñoàng, caùc ñoaøn theå, quyù phuï huynh, quyù oâng baø 
vaø anh chò em ñaõ ñeán cuøng chung vui vôùi chuùng con trong "Ñeâm 
Hoäi Traêng Raèm" do Ñoaøn toå chöùc.  Ñaëc bieät moät soá quyù vò maïnh 
thöôøng quaân (Tieäm thuoác Vina 5 hoäp baùnh, AC San Nga $50, AC 
Thaéng Tuyeát $100, AC Cöôøng Huyeàn $50), vaø nhaát laø nhöõng anh 
chò em ñaõ giuùp ñôõ, coäng taùc vaø ñoùng goùp trong vaán ñeà aâm thanh, 
thöïc phaåm, trong caùc troø chôi, vaø trong ñeâm vaên ngheä.  Nhôø ñoù 
maø "Ñeâm Hoäi Traêng Raèm" theâm khoûi saéc, vui nhoän vaø khích leä 
cho tuoåi treû chuùng con raát nhieàu.   
    Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban muoân ôn laønh treân 
quyù Cha, quyù Sô, vaø toaøn theå quyù vò.  Chuùng con hy voïng "Ñeâm 
Hoäi Traêng Raèm" naêm tôùi seõ coù nhieàu tieát muïc vui nhoän, haáp 
daãn, vaø haøo höùng hôn vôùi söï ñoùng goùp cuûa moïi ngöôøi trong Giaùo 
Xöù.  Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå, Port Arthur, TX. 
THOÂNG BAÙO   
     *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 hoâm nay taïi tö gia oâng Tröông Vaên Khoaùi, ñòa 
chæ 5229 Proter St. Port Arthur.  ÑT: 985-8829.  
    *Kính môøi quyù phuï huynh cuûa caùc em Lôùp Theâm Söùc III ñeán 
tham döï buoåi hoïp ñaàu naêm vaøo luùc 11g00 saùng Chuùa Nhaät 
10/10/2010 taïi phoøng hoïc soá 111.  Muïc ñích cuûa buoåi hoïp naøy laø 
ñeå quyù vò ñöôïc bieát chöông trình caû naêm hoïc vaø nhöõng ñieàu kieän 
ñeå caùc em ñöôïc laõnh nhaän Bí Tích Theâm Söùc naêm nay.  Chuùng 
toâi raát caàn söï coäng taùc cuûa quyù vò ñeå giuùp caùc em ñaït ñöôïc keát 
quaû toát ñeïp, xin quyù vò coá gaéng tôùi ñoâng ñuû.  Chaân thaønh caùm ôn. 
    *Xin quyù anh chò Cursillitas caàu nguyeän cho khoùa 3 ngaøy cuûa 
phong traøo Cursilloâ taïi Houston, TX töø ngaøy 7/10 ñeán 
10/10/2010, tham döï khoùa naøy coù Cha Linh Höôùng vaø 4 anh: 
-Cha Phanxicoâ Vuõ V. Vinh (Muïc) -Anh Toâma Leâ Theá Nghieäp 
-Anh Giuse Traàn Ñình Khaûi -Anh Vincenteâ Nguyeãn Thuïy 
-Anh Ñoâminicoâ Nguyeãn Vaên Xuyeân 
    Xin quyù anh chò coá gaéng laøm Palanca, xin ñem phieáu caàu 
nguyeän vaø Palanca cho Lieân Nhoùm Tröôûng tröôùc ngaøy 30/9.  
Chaân thaønh caùm ôn.  Lieân Nhoùm Tröôûng Pheâroâ Traàn V. Hoaøng. 
HOÄI BAÙC AÙI COÂNG GIAÙO TOAØN QUOÁC 
    Chuùa Nhaät hoâm nay, Giaùo Hoäi treân toaøn nöôùc Myõ chuùc möøng 
vaø kyû nieäm 100 naêm thaønh laäp Hoäi Baùc Aùi Coâng Giaùo Chaâu Myõ, 
cuøng ñaëc bieät caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi ñaõ coäng taùc vaøo coâng 
vieäc baùc aùi cuûa Hoäi.  Trong Giaùo phaän chuùng ta, Hoäi Baùc Aùi 
Coâng Giaùo cuûa mieàn Ñoâng Nam Texas ñang phuïc vuï 10,000 tôùi 
20,000 ngöôøi moãi naêm qua nhieàu chöông trình khaùc nhau.  ÔÛ 
cuoái nhaø thôø, coù nhöõng taøi lieäu veà nhöõng chöông trình cuûa Hoäi, 
xin quyù vò xem hay ñem veà ñeå tìm hieåu theâm.  Tuaàn tôùi, toaøn ñòa 
phaän, chuùng ta seõ coù xin tieàn ñôït 2 ñeå giuùp ñôõ cho Hoäi Baùc Aùi 
Coâng Giaùo, xin quyù vò ñaùp öùng vaø roäng tay.  Chaân thaønh caùm ôn. 

 

QUAÙN THAÙNH GIA   Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn 
Huû Tieáu Mì vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp daãn. 
Xin quyù oâng baø anh chò em tieáp tuïc uûng hoä, chaân thaønh caùm ôn. 

 
TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT    Ngaøy 19/09/2010    $3,703 



 

QUY LUẬT CỦA SỰ SỐNG 

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà 

Tội của lão phú hộ là tội gì? Xem ra, lão chẳng làm gì nên tội. Lão chẳng trộm cắp, cướp giật của ai; 
lão chẳng đánh đập hay chửi mắng La-da-rô… Vậy tại sao lão lại sa vào chốn cực hình? Hay là vì lão 
quá giàu? Giàu đâu phải là tội! 

Thật ra, lão phú hộ phải sa hoả ngục không phải vì lão giàu có, không phải vì lão đánh đập hay chửi 
mắng La-da-rô, mà chỉ vì lão là người ích kỷ, chỉ chăm lo bản  thân mình mà không quan tâm đến 
người khác, chỉ biết thu tích cho riêng mình mà không biết chia sẻ cho tha nhân. Tội của lão là tội ích 
kỷ và chính sự ích kỷ nầy là nguyên nhân khiến sau nầy lão phải đau thương khốn đốn.   

Quy luật của sự sống là có nhận có trao. Quy luật sống là mình sống cho mọi người và mọi người 
sống cho mình. Nếu ai đi ra ngoài quy luật đó là tự hại mình và tự chuốc lấy cái chết. 

Trước hết, ta thử xem quy luật nầy được áp dụng trong phạm vi nhỏ là cơ thể. Để duy trì sự sống cho 
thân thể, tất cả mọi thành phần trong thân mình đều phải vận hành theo quy luật nhận và trao. 

Quả tim sau khi đã nhận máu thì liền bơm máu cho khắp châu thân, nhờ đó toàn thân được sống và 
lớn mạnh. Nếu có ngày nào quả tim tỏ ra ‘ích kỷ’, không chuyển máu nuôi toàn thân mà chỉ giữ lại cho 
riêng mình, thì đó là ngày tận cùng của nó và cũng là ngày hấp hối của toàn thân. 

Hai lá phổi của chúng ta cũng thế. Phổi liên tục tiếp nhận dưỡng khí và liên tục trao ban. Ngày nào 
phổi ‘tham lam’ cứ giữ khư khư số lượng dưỡng khí đã nhận được mà không chịu phát ban, đó là 
ngày tận số. 

Nói chung, các cơ quan trong cơ thể muốn sống còn và phát triển thì chúng phải tuân theo quy luật 
của sự sống là biết nhận và biết trao.  

Trên bình diện rộng lớn hơn, mỗi người chúng ta cũng là một tế bào, một cơ quan (như phổi, như 
gan…) trong một thân thể lớn là cộng đoàn mình đang sống, là tập thể mà chúng ta là thành phần hay 
nói rộng hơn là một thành phần của cộng đồng nhân loại. Vì thế, nếu mỗi chúng ta không trao ban 
chia sẻ những gì mình nhận được cho cộng đồng xã hội, thì số phận chúng ta cũng thế thôi. Có nhận, 
có trao là sống. Ngừng nhận, ngừng trao là chết.   

Biết thế, nên khi cộng đồng quốc tế muốn trừng phạt một quốc gia nào đó, để cho quốc gia đó kiệt 
quệ hoặc phá sản, thì cách hay nhất là cô lập hoàn toàn quốc gia đó với các lân bang và với thế giới, 
(không cho quốc gia đó xuất khẩu dầu thô ra ngoài để đổi lấy thực phẩm và thuốc men chẳng hạn) thế 
là quốc gia đó sẽ lâm nguy.  

Lão phú hộ trong Tin Mừng hôm nay chưa hiểu được lẽ đời, chưa hiểu được quy luật của sự sống là 
nhận và trao, nên lão chỉ biết nhận, biết tận hưởng một cách ích kỷ mà không biết sớt chia cho chàng 
La-da-rô khốn khổ bần cùng, do đó sau nầy lão phải lâm vào cảnh đau thương khốn đốn.  

Trong cuộc đời nầy, chúng ta đã nhận được rất nhiều thứ do người khác cống hiến cho mình từ cơm 
ăn, áo mặc, nhà ở, xe đi, và rất nhiều sản phẩm, dịch vụ khác… Ngoài ra lại còn được đón nhận vô 
vàn ân huệ Thiên Chúa tuôn ban trong suốt cuộc đời… thì đến lượt mình, chúng ta cũng phải cống 
hiến, phải biết trao ban cho người khác. Có vay phải có trả, có nhận thì phải có trao. Người khác đã 
phục vụ mình thì mình cũng phải biết phục vụ người khác. 

Nếu chúng ta chỉ khư khư giữ lấy những ân huệ ấy cho riêng mình mà không biết cống hiến chia sẻ 
cho nhau, thì có khác gì quả tim không bơm máu, khác gì buồng phổi không chuyển trao dưỡng khí, 
hay dạ dày không cung cấp dinh dưỡng… thì chúng ta cũng đang đi vào vết xe của lão phú hộ, và 
chắc chắn mai sau sẽ cùng chịu chung số phận với lão mà thôi. 

 


