
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 27 THÖÔØNG NIEÂN          naêm C ngaøy 03/10/2010    SOÁ: 40
 
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 

( 04-09/10/2010 ) 
T. Hai:    04/10    Thaùnh  Phanxiô 
    Gioan & Maria / OÂB Hieåu.     
T. Ba:     05/10   Thaùnh  Faustinoâ Kowalska 
               Gioan & Maria / OÂB Hieåu.   
T. Tö:     06/10  Thaùnh Brunoâ, linh muïc 

  Hoäi Doøng Ba Ñaminh.   Gioan & Maria / OÂB Hieåu.      
   Quan Thaày PT Cursilloâ 

T. Naêm:  07/10  Leã Ñöùc Meï Maân Coâi   leã nhôù 
         Mar/ Baø Toaûn.  2Mar/Oâb Ñaøo Hai. 

T. Saùu:   08/10         
T. Baûy:   09/10    Thaùnh Ñioânysioâ, giaùm muïc & caùc Baïn töû Ñaïo 
    
 

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

 

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 
 

CHUÙA NHAÄT  28 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 09/10/2010 ) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Baø Minh, OÂng Bích 
   TTV Thaùnh Theå  Chöû, Caàn 
CHUÙA NHAÄT  28 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 10/10/2010 ) 
 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Maân Coâi   
   TTV Thaùnh Theå      Toaùn II 
 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Pheâroâ    
   TTV Thaùnh Theå    Toaùn  I 
 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå    Toaùn  IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 11-16/10/2010 ) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö      S:  Hoa, Höôøng   /  C:  Hoaøng 
   TTV Thaùnh Theå     S:  Boán                /  C:  Taùm 



TIN MUÏC VUÏ
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 
muoái trong ñôøi soáng Ngaøy Thöù Tö. 
DANH SAÙCH NHÖÕNG GIA ÑÌNH GIAÙO XÖÙ KHOÂNG LIEÂN 
LAÏC ÑÖÔÏC 
    Thö cuûa Giaùo Xöù göûi ñeán cho caùc gia ñình döôùi ñaây bò traû laïi, 
Giaùo Xöù lieân laïc baèng ñieän thoaïi cuõng khoâng ñöôïc, vaø cuõng 
khoâng coù soå danh boä löu tröõ ôû vaên phoøng.  Quyù vò naøo bieát 
nhöõng gia ñình döôùi ñaây, nhaát laø caùc Tröôûng Khu, xin lieân laïc 
vôùi hoï ñeå cho Giaùo Xöù bieát ñòa chæ môùi: 

1) Nguyeãn Tony– Voâ Nhieãm #22 
2) Nguyeãn Vaên Hoaøng – Ñaïi Ñoàng # 362 
3) Phaïm Ñình Kieåm – Ñaïi Ñoàng #431 
4) Nguyeãn Vieát Quang – Voâ Nhieãm #493 
5) Traàn Vaên Thieän – Giuse #261 
6) Nguyeãn Vaên Ñaïm – Giuse #282 
7) Phaïm Vaên Thieát – Giuse #305 
8) Phaïm Vaên Khoâi – Giuse #451 
9) Nguyeãn Ngoïc Tuaân – Maân Coâi #36 

    Neáu trong voøng 6 thaùng Giaùo Xöù vaãn khoâng coù tin töùc gì, thì 
coi nhö nhöõng gia ñình treân khoâng thuoäc veà Giaùo Xöù nöõa.   
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. 
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 
6 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.  
 
TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT   Ngaøy 26/09/2010    $2,945 
 

MÖØNG NGAÂN KHAÙNH VAØ KIM KHAÙNH    
    Thaùnh Leã kyû nieäm thaønh hoân cho nhöõng caëp thaønh hoân 25 
naêm, 50 naêm, hay 50 naêm trôû leân, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 
Chuùa Nhaät 10 thaùng 10 naêm 2010 taïi nhaø thôø Chính Toøa 
Beaumont  (St. Anthony Cathedral Basilica), vaø sau moãi Thaùnh 
Leã seõ coù tieäc möøng taïi hoäi tröôøng cuûa Giaùo Phaän.  Xin quyù vò ñaõ 
ghi danh tôùi tham döï ñoâng ñuû. 
    -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  
THOÂNG BAÙO   
     *Kính môøi quyù vò Hoäi Ñoàng Muïc Vuï, Hoäi Ñoàng Taøi Chaùnh, 
ban chaáp haønh caùc Giaùo Khu, ñaïi dieän caùc Ban Ngaønh, Hoäi 
Ñoaøn, Ñoaøn Theå tôùi tham döï buoåi hoïp thöôøng kyø, sau Thaùnh Leã 
10g00 saùng Chuùa Nhaät hoâm nay taïi hoäi tröôøng Thaùnh Giuse. 
    *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. 
    *Kính môøi quyù vị Hoäi Doøng Ba Ñaminh thu xeáp thôøi giôø ñeán 
tham döï Thaùnh Leã 7g00 saùng đầu tháng ngaøy 06 thaùng 10 naêm 
2010.  Xin quyù vò maëc ñoàng phuïc vaø ñeán tham döï ñoâng ñuû. 
    *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 10/10/2010 taïi tö gia oâng Traàn Vaên Lieãn, ñòa 
chæ 3535 10th St.  Port Arthur.  ÑT: 985-9517 . 

DIVORCE & GRIEF RECOVERY AND SUPPORT 
    St. Charles Church in Nederland is sponsoring a Divorce 
Recovery Workshop and Grief Recovery Workshop.  The 
Divorce Recovery Worshop will be held at St. Charles in the 
Deacon House (across the parking lot from the church) from 9:00 
a.m to 1:00 p.m. on Saturday, October 9th.  The Grief Recovery 
Workshop is scheduled for Saturday, October 23rd from 9:00 a.m 
to 1:00 p.m., also  in the Deacon House.  Everyone is invited and 
there is no charge.  For more information, call the church office 
at 722-3413. 
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 . (3) 
     Ai bieát anh chò rao treân coù ngaên trôû theo luaät giaùo hoäi xin 
trình cho Cha Xöù bieát. 
QUAÙN THAÙNH GIA     
   Nhôø söï uûng hoä taän tình cuûa quyù oâng baø anh chò em, Quaùn 
Thaùnh Gia thu ñöôïc soá tieàn lôøi laø $8,030.  Xin Thieân Chuùa traû 
coâng boäi haäu cho quyù anh chò thieän chí vaø toaøn theå quyù vò.  Hoâm 
nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Phở, Bánh Xèo vaø thaät nhieàu 
moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp daãn.  Xin quyù vò chieáu coá!!!   
 
BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  
    Buøi Chung      #2076 
Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong giaùo xöù.  



 

ĐỨC TIN VÀ KHIÊM NHƯỜNG 
Sưu tầm 

Có một vị ẩn tu nổi tiếng bên Ai Cập trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, ngài là một con người luôn lấy sự khiêm 
nhượng làm nền tảng cho tòa nhà tu đức. Một hôm, ngài và một số đệ tử cùng đi dạo trong sa mạc, thình lình có một 
con rắn lớn xuất hiện như muốn cản đường họ. Với phản ứng tự nhiên, tất cả mọi người kể cả vị thánh đều bỏ chạy. 

Vài năm sau, vị ẩn tu đang hấp hối trên giường bệnh, các đệ tử hỏi ngài như sau: 

- Thưa cha, hẳn cha còn nhớ ngày nọ khi chúng ta gặp một con rắn rất lớn, tất cả mọi người đều sợ hãi và bỏ chạy. 
Chúng con không hiểu tại sao cha cũng bỏ chạy. Phải chăng cha cũng run sợ như chúng con. 

Con người thánh thiện ấy trả lời như sau: 

- Không! Cha không hề sợ hãi trước con vật ấy. Thế tại sao cha cũng bỏ chạy như chúng con. 

Vị ẩn tu đang hấp hối giải thích như sau: 

- Lúc ấy cha nghĩ rằng, thà bỏ chạy còn hơn là dung dưỡng cho tính kiêu ngạo sẽ chồi lên trong cha sau này. 

Kitô giáo đề cao sự khiêm nhượng như một trong những nhân đức nền tảng mà người tín hữu Kitô phải luôn trang bị 
cho mình. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn các môn đệ đề cao cảnh giác trước tính kiêu ngạo của 
những người biệt phái và luật sĩ. Họ quan niệm Thiên Chúa như một chủ chăn hà khắc, chi li, thưởng phạt tùy theo 
công đức của mỗi người. Chính vì thế mà họ coi những việc lành phúc đức như ăn chay, cầu nguyện, hãm mình, bố 
thí… là những việc lành mà Thiên Chúa sẽ ân thưởng bội hậu cho họ. 

Sự giàu có và địa vị cao trọng của họ trong xã hội được họ xem như là một thứ ân thưởng rất công bình và hợp lý 
mà Thiên Chúa dành cho họ. Đánh giá như thế về công nghiệp của mình, nên những người biệt phái và giàu có sẽ 
nhìn những người nghèo khổ bần cùng trong xã hội như những người tội lỗi bị bàn tay công thẳng của Thiên Chúa 
đang đè nặng trên họ. 

Đối lại với những tính toán khôn lường và khôn ngoan ấy của những người biệt phái và giàu có, Chúa Giêsu đề ra 
lòng tin tưởng vô điều kiện mà con người phải có đối với Thiên Chúa. Qua hình ảnh của người đầy tớ sau khi đã vất 
vả nhọc nhằn suốt ngày ở đồng áng, để rồi khi về nhà còn phải hầu hạ phục vụ ông chủ, Chúa Giêsu có ý nói rằng, 
tương quan giữa con người và Thiên Chúa là một tương quan chủ tớ. 

Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho chúng ta là một người Cha yêu thương, nhân từ. Một Thiên Chúa là 
Cha yêu thương chỉ muốn con người luôn đặt tin tưởng phó thác nơi Ngài mà thôi. Sau khi đã làm hết phận sự của 
mình, người đầy tớ chỉ có thể thốt lên: “Tôi chỉ là một đầy tớ vô dụng”. 

Hình ảnh của người đầy tớ tự cho mình là người vô dụng mà Chúa Giêsu sử dụng trong mạch văn này có ý nói rằng, 
con người không có bất cứ quyền nại đến công nghiệp nào của mình để buộc Thiên Chúa ban ơn cho mình. Thiên 
Chúa ban ơn cho con người một cách nhưng không, và để đáp lại ân huệ của Ngài, con người chỉ có thể nói lên lòng 
tri ân và phó thác mà thôi. Tất cả cuộc sống của mình, tất cả những gì mình làm được, con người chỉ có thể và dâng 
lên Thiên Chúa như một đáp đền và phó thác. 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh lại quan niệm về Thiên Chúa mà chúng ta đang có, cũng như cách 
diễn tả niềm tin của chúng ta. Phải chăng chúng ta đã không tính toán so đo với Chúa trên cách sống đạo của chúng 
ta?  Phải chăng chúng ta đã không giơ tay cầu nguyện, xin lễ, ăn chay, hãm mình, còn làm bao nhiêu những việc 
lành phúc đức khác, để cốt Thiên Chúa trả công và chúc lành cho những công việc làm ăn và cuộc sống của chúng 
ta?  Phải chăng có những lúc chúng ta tự phụ rằng, những thành công và may mắn chúng ta đang có là một ân 
thưởng mà Thiên Chúa đã ban tặng vì công nghiệp và hy sinh của chúng ta? 

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa. Tình yêu đích thực không bao giờ 
so đo tính toán hơn thiệt. Tình yêu đích thực luôn mời gọi niềm tin tưởng và phó thác. Qua đó, con người mới thể 
hiện được chính lòng khiêm nhượng đích thực của Kitô giáo. Cùng với thánh Phaolô, chúng ta hãy luôn tâm niệm: 
“Nếu phải vênh vang thì tôi chỉ vênh vang về những yếu hèn của tôi mà thôi, nhưng nhờ đó mà quyền năng của 
Thiên Chúa được tỏ hiện”. 

  


