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 27 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 04/10/2020

Số: 40

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 27 THƯỜNG NIÊN 04/10/2020
LỄ 8:00am
 Nhóm Quyên Tiền: 5
 Dâng Lễ Vật: CBMCG
 Thừa Tác Viên Ngoại Lệ:
LỄ 10:00am
 Nhóm Quyên Tiền: 16
 Dâng Lễ Vật: DLMTT
 Thừa Tác Viên Ngoại Lệ:
NGÀY TRONG TUẦN (05/09/2020-09/10/2020)

Lễ 7am—Đọc Thánh Thứ: Tùng
CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN 11/10/2020
LỄ 8:00am
 Nhóm Quyên Tiền: 9
 Dâng Lễ Vật: Vô Nhiễm
 Thừa Tác Viên Ngoại Lệ:
LỄ 10:00am
 Nhóm Quyên Tiền: 2
 Dâng Lễ Vật: Đại Đồng
 Thừa Tác Viên Ngoại Lệ:
NGÀY TRONG TUẦN (12/09/2020-17/10/2020)
 Lễ 7am— Đọc Thánh Thư: Nga, Phượng

TÌM HIỂU LỜI CHÚA TUẦN NÀY
+ Bài đọc 1 : Is 5,1-7.
Tiên tri Isaia đã dùng “bài ca cây nho” để nói lên tình
yêu của Thiên Chúa đã yêu dân Chúa như thế nào và
dân Chúa đã đáp lại ra sao. Trong dụ ngôn này, “vườn
nho” tượng trưng cho dân Israel. Thiên Chúa đã yêu
thương và săn sóc họ; Ngài chỉ muốn cho nó sinh
ra những hoa trái ngon ngọt. Nhưng than ôi ! trước
sự yêu thương và săn sóc của Thiên Chúa, dân Chúa
vẫn bất trung, bạc tình bạc nghĩa giống như vườn
nho chỉ sinh ra những trái nho đắng đót. Vị sự bất
trung ấy, Thiên Chúa đã bỏ mặc dân Israel cho quân
thù giấy xéo, phải làm tôi ngoại bang. bị đi lưu
đầy. Thực tế đã cho thấy những sự việc này đã xẩy ra
trong lịch sự dân Israel.
+ Bài đọc 2 : Pl 4, 6-9.
Gặp những hoàn cảnh khó khăn, nhiều người tỏ ra xao
xuyến ngã lòng; thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu
Philipphê hãy trút bỏ mọi lo âu và hãy tin tưởng vào
Chúa để được bình an trong tâm hồn. Ngài đưa ra cho
tín hữu bí quyết để được sự bình an ấy:
 Hãy cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh:”Anh em cứ
đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bầy
trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh
nguyện”.
 Hãy sống với lương tâm trong sáng và hãy đem ra
thực hành những điều đã được học hỏi nơi thánh
Phaolô.
+ Bài Tin mừng : Mt 21, 33-43.
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn vườn nho để cảnh giác các
nhà lãnh đạo Do thái: vua chúa, luật sĩ, biệt phái và
những tư tế. Thiên Chúa đã giao dân Chúa - là cây nho
qúi - cho những nhà lãnh đạo Do thái, nhưng những
người này lại khai thác cây nho để hưởng lợi riêng,
bách hại những tiên tri, những sứ giả của Thiên Chúa
và giết cả Con của Người.
Đồng thời Chúa Giêsu cũng cảnh cáo dân Do thái: đáng
lẽ dân Do thái phải biết ơn Chúa khi gọi họ vào Nước
Trời, và đáp lại họ phải có một đời sống tốt, như một
phần hoa lợi nộp cho Thiên Chúa là chủ vườn
nho. Nhưng chẳng những họ không làm thế mà còn
giết luôn cả Chúa Giêsu, Con duy nhất của Thiên Chúa.
Do đó, Chúa Giêsu kết luận :”Nước Thiên Chúa, Người
sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân
biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”.

+++++++++++

Anh chị em thân mến! Phụng Vụ Chúa Nhật hôm nay
trình bày dụ ngôn về những người làm thuê vườn nho
cho ông chủ (Mt 21,33-43). Ðể kiểm chứng lòng trung
thành của các tá điền, ông chủ đã trao cho họ vườn
nho, để họ chăm sóc, bảo vệ và làm sinh lợi hoa màu.
Khi vụ mùa đến, ông chủ sai các đầy tớ đến thu hoạch.
Nhưng các tá điền muốn chiếm lấy vườn nho và hoa
màu. Họ đánh người này, giết người nọ. Ông chủ tỏ ra
kiên nhẫn và tiếp tục sai các người khác đến với
những kẻ thuê vườn nho, và kết cục vẫn tệ hại như
thế. Cuối cùng, ông chủ quyết định sai chính con trai
của mình đến, nhưng bọn tá điền đã giết đứa con
thừa tự ấy để mong chiếm lấy gia tài.
Dụ ngôn này trách cứ cách đối xử mà dân đã làm với
các ngôn sứ trong lịch sử của Israel. Ðây cũng là câu
chuyện của chúng ta trong giao ước Thiên Chúa muốn
thiết lập với loài người. Thiên Chúa mời gọi tất cả
chúng ta tham gia giao ước ấy. Dụ ngôn này cũng là
câu chuyện tình yêu, có khoảnh khắc tích cực diễn tả
cách phản ứng khi đứng trước sự phản bội. Ðể hiểu
cách hành xử của Thiên Chúa Cha trước những kẻ từ
chối tình yêu của Ngài, chúng ta hãy nghe câu hỏi
được đặt ra: "Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm
gì với bọn tá điền?" (c.40). Câu hỏi này nhấn mạnh
rằng, dù Thiên Chúa thất vọng trước tội ác của con
người, nhưng đó vẫn chưa phải là câu trả lời cuối
cùng. Ðây là sự vĩ đại của Thiên Chúa: cho dù con
người phản bội, cho dù con người sai lầm, cho dù con
người tội lỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn một lòng giữ giao
ước, Thiên Chúa không tìm cách báo thù!
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không trả thù! Thiên
Chúa là Ðấng yêu thương, Ngài không trả thù, nhưng
chờ đợi chúng ta để tha thứ, để cứu vớt chúng ta.
Nhờ tảng đá bị loại bỏ, nhờ Chúa Kitô, Thiên Chúa cứu
chúng ta, cho dù chúng ta yếu đuối và tội lỗi. Thiên
Chúa tiếp tục sản xuất ra rượu mới từ vườn nho của
Ngài. Rượu mới ấy là lòng thương xót. Rượu mới của
Thiên Chúa là lòng từ bi xót thương. Ðứng trước sức
mạnh và lòng từ nhân của Chúa, chỉ có một điều ngăn
trở chúng ta, đó là lòng ngạo mạn và hay xét đoán,
ngay cả đôi khi biến thành bạo lực! Khi đối diện với sự
cứng lòng của những kẻ đang nghe, Chúa Giêsu đã nói
cách mạnh mẽ rằng: "Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ
lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân
biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi" (c. 43).
Trước lời mời gọi của Chúa, mời gọi chúng ta trở
thành vườn nho của Chúa, chúng ta cần đáp lại bằng
đời sống sinh nhiều hoa trái. Tính khẩn thiết của hành
vi đáp lại ấy giúp chúng ta hiểu được đức tin Kitô cách
mới mẻ và tinh tuyền. Ðức tin ấy không phải là một bộ

những quy luật luân lý, nhưng trên hết, đó là tình yêu
của Thiên Chúa tỏ hiện nơi Chúa Giêsu, diễn tả nơi
những gì Chúa đã làm và tiếp tục làm cho con người.
Ðó là lời mời gọi đi vào câu chuyện tình yêu, trở thành
trái nho tươi đẹp tốt lành cởi mở, sinh ích lợi và hy
vọng cho mọi người. Một trái nho khép kín có thể bị
biến thành trái nho hoang dại và cũng có thể nảy sinh
những trái nho dại khác. Chúng ta cũng được mời gọi
ra khỏi vườn nho của mình, để đặt mình vào việc phục
vụ những anh chị em không giống chúng ta, để chúng
ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, khuyến khích nhau trở
thành vườn nho của Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho
dù có những hoàn cảnh xa xôi và khó khăn nhất.
Anh chị em thân mến! Xin Ðức Maria rất thánh cầu
thay nguyện giúp chúng ta, xin Mẹ nâng đỡ chúng ta
trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt tại các vùng ngoại biên
của xã hội, tại những vườn nho mà Chúa đã trồng, để
sinh ích lợi cho mọi người, và để mang lại "rượu mới"
là lòng Chúa xót thương.
Đức Thánh Cha Phanxicô

+++++++++++
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.

Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam xin dâng
tháng 10, tháng Mân Côi để:
 Tôn Kính Đức 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
 Xin cho cuộc bầu cử tháng 11 diễn ra tốt đẹp

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.

THÔNG TIN VỀ VIỆC BẦU CỬ 2020
Hạn chót để đang ký đi bầu: Ngày 05/10/2020
Khi đi bầu xin nhớ mang theo bằng lái xe hoặc thẻ Căn
Cước. Số Thông Hành.v.v.v.
BỎ PHIẾU SỚM bắt đầu từ ngày 13/10/20 và kết
thúc ngày 30/10/20.
Tại hai địa điểm:
1. Thư viện thành phố Port Arthur ( góc 9th Ave & 73)
2. Chi nhánh Toà án Quận hạt Jefferson, phía sau Port
Arthur City Hall.
Những ai cần giúp đỡ về phương tiện di chuyển, xin
liến lạc Anh Học hoặc Vân Phòng Giáo Xứ
BỎ PHIẾU CHÍNH NGÀY: Thứ Ba 03/11/20, tại
hội Trường Giáo Xứ. Từ 7:00am-7:00pm. Sẽ có
thiện nguyện viên người Việt gíup hưỡng dẫn.
Trong ngày bầu cử chính ngày, ai chưa bầu sớm phải
bầu tại địa diểm dã được ấn định trên thẻ Cử Tri.
ỦNG HỘ BẢO HIỂM
Ac Hưởng
$100
Ac Sang
$100
Ac Năng Long
$100
Ac Học Thủy
$200
ỦNG HỘ HOA ĐỨC MẸ
Ôb Khoát
$100
ỦNG HOA CHÚA NHẬT
Ông Vọng và các con
$200
Khu Mân Côi ủng hộ kiệu Hoa
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.
Quyên tiền lần 2 tuần này cho Hội Bác Ái Công Giáo tại
giáo phận Beaumont để phục vụ cho anh chị em tại địa
phương. Xin quí vị quảng đại ủng hộ.
The second collection on the weekend of October 3-4
is for the benefit of our local Catholic Charities. All
funds received by the agency stay here to serve our
local community. Please give generously to this
collection so they can continue providing help and
creating hope for our neighbors in need.
Dâng cúng trong các thánh lễ tuần trước: $3,986.

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

