
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 28 THÖÔØNG NIEÂN          naêm C ngaøy 10/10/2010    SOÁ: 41
 
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 

( 10/10/2010 ) 
T. Hai:    11/10    Gioan & Maria / OÂB Hieåu.    Maria/AC Rieãn. 
T. Ba:     12/10   Gioan & Maria / OÂB Hieåu.   Maria/AC Rieãn. 
   Vincenteâ,Mar/AC Beù. 
T. Tö:     13/10  Kyû Nieäm Ñöùc Meï hieän ra 

Hoäi vieân/LHÑT.   Gn & Mar/ OÂB Hieåu.   Mar/Rieãn. Pheâ,Mar/Beù. 
T. Naêm:  14/10  Th. Calistoâ I, giaùo hoaøng töû ñaïo 

Gioan,Maria/ OÂB Hieåu.   Maria/ AC Rieãn.   Mar. gioã 1 naêm/AC Beù. 
T. Saùu:   15/10        Th. Teâreâxa Avila, trinh nöõ tieán só 
 Maria/AC Rieãn.    Gn, Mar/OÂB Hieåu. Taï ôn/AC Sôn.   Mar/AC Beù. 
T. Baûy:   16/10    Th.Margarita Maria Alacoque,trinh nöõ 
   Maria/AC Rieãn.  Gioan, Mar/ OÂB Hieåu. 
 

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

 

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 
 

CHUÙA NHAÄT  29 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 16/10/2010 ) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 
   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 
CHUÙA NHAÄT  29 THÖÔØNG NIEÂN   - Năm C  ( 17/10/2010 ) 
 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Voâ Nhieãm   
   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 
 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Loä Ñöùc 
   TTV Thaùnh Theå     Toaùn  III 
 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 18-23/10/2010 ) 
       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Theå      S:  Vui, Ba   /  C:  Taùm 
   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät                 /   C:  Caàn 
 



TIN MUÏC VUÏ
LÖU YÙ GIAO THOÂNG CUÛA TRÖÔØNG GLVN 
    Ñeå baûo veä söï an toaøn cho caùc em tröôøng Giaùo Lyù vaø Vieät 
Ngöõ, cuõng nhö ñeå cho giao thoâng khoâng bò ngaên trôû ôû baõi ñaäu xe 
cuûa hoäi tröôøng Thaùnh Giuse, baét ñaàu tuaàn naøy, loái voâ vaø loái ra 
chæ coù moät chieàu maø thoâi.  Loái voâ seõ voâ moät chieàu ôû 2 cöûa hoâng 
ñöôøng soá 8th St. , vaø loái ra seõ ra moät chieàu ôû ñöôøng soá 9th Ave.  
Xin quyù phuï huynh vaø quyù vò löu yù khi ñöa röôùc con chaùu hay 
khi ñaäu xe ôû baõi ñaäu xe hoäi tröôøng moãi Chuùa Nhaät, xin quyù vò 
ñöøng ñaäu xe chaën ngang ñöôøng löu thoâng ra vaøo, vaø xin voâ vaø ra 
loái ñaõ chæ ñònh treân. 
 
CAÙM ÔN 
    Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn anh Khaûi, anh Huøng, anh Boán, vaø 
caùc anh ñaõ giuùp söûa ñieän coâng tröôøng.  Giaùo Xöù cuõng caùm ôn 
oâng baø Huyønh uûng hoä $100 vaø chò An ñaõ may aùo cho caùc em 
daâng traøng Maân Coâi tuaàn vöøa qua.  Nguyeän xin Chuùa vaø Meï 
Maria traû coâng boäi haäu cho quyù vò vaø gia ñình. 
 
TRÖÔØNG VIEÄT NGÖÕ KÍNH MÔØI 
    Tröôøng Vieät Ngöõ ñöôïc pheùp Cha Chaùnh Xöù, ñaõ môøi giaûng sö 
Quyeân Di töø Cali veà giuùp Tröôøng oân laïi sö phaïm, vaø tìm hieåu 
roäng theâm veà ngoân ngöõ Vieät Nam.  Tröôøng kính môøi taát caû quyù 
oâng baø anh chò em ñeán tham döï buoåi thuyeát trình vaøo ngaøy Thöù 
Baûy ngaøy 30 thaùng 10 naêm 2010.  Ñaây laø cô hoäi hieám coù ñeå 
hoïc hoûi veà söï ña daïng cuûa ngoân ngöõ Vieät Nam.  Chöông trình vaø 
ñeà taøi goàm coù: 
- 8:00AM – 8:45AM      Nhöõng ñieàu caên baûn veà chöõ Quoác Ngöõ I 
- 8:55AM – 9:40AM      Nhöõng ñieàu caên baûn veà chöõ Quoác Ngöõ II 
- 9:50AM – 10:35AM    Caùch daïy ñoïc chöõ Quoác Ngöõ 
- 10:45AM - 11:30AM   Nhöõng chöõ hay duøng sai, duøng laãn 
- 11:40AM - 12:25AM   Aên tröa 
- 12:25PM - 1:10PM      Tieáng ñoâi trong Vieät Ngöõ 
- 1:20PM – 2:00PM        Chính taû Vieät Ngöõ I 
- 2:10PM – 2:40PM        Chính taû Vieät Ngöõ II 
- 2:50PM – 3:24PM        Ca dao tuïc ngöõ Vieät Nam 
- 3:45PM – 4:30PM        Duøng thô ñeå daïy tieáng Vieät 
- 4:30PM            Keát khoùa 
 
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 gia ñình 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.   

HOÄI CHÔÏ SÖÙC KHOÛE MIEÃN PHÍ CUÛA THAØNH PHOÁ 
    Thaønh phoá Port Arthur toå chöùc Hoäi Chôï Söùc Khoûe mieãn phí 
vaøo Thöù Baûy ngaøy 16/10/2010 töø 9g00 saùng tôùi 1g00 tröa, taïi 
Port Arthur Civic Center (sau Thö Vieän), 3401 Cultural Center 
Drive.  Ñaùp laïi lôøi môøi cuûa Thaønh Phoá, Giaùo Xöù chuùng ta cuõng 
seõ tham gia vaøo chöông trình naøy.  Xin kính môøi quyù oâng baø vaø 
anh chò em tôùi tham döï. 
 
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 hoâm nay 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 phuï huynh cuûa caùc em Lôùp Theâm Söùc III ñeán 
tham döï buoåi hoïp ñaàu naêm vaøo luùc 11g00 saùng Chuùa Nhaät hoâm 
nay 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 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 Traàn Vaên Lieãn, ñòa chæ 
3535 10th St.  Port Arthur.  ÑT: 985-9517. 
    *Kính môøi quyù anh chò trong phong traøo Cursilloâ coá gaéng tôùi 
tham döï buoåi Ultreaya chieàu Chuùa Nhaät ngaøy 17 thaùng 10 luùc 
4g00 chieàu, xin quyù anh chò tôùi ñoâng ñuû ñeå chaøo ñoùn caùc  anh chò 
Cursillitas môùi. 

RAO HOÂN PHOÁI 
     Anh Pheâroâ Phaïm Vaên Phöôùc con oâng baø Phaïm Văn Söû (Boán), 
Port Arthur, TX seõ keát hoân vôùi chò Teâreâsa Nguyeãn Thò Haèng con 
oâng baø Nguyeãn Vaên AÙi , Beaumont, TX . (1) 
     Ai bieát anh chò rao treân coù ngaên trôû theo luaät giaùo hoäi xin 
trình cho Cha Xöù bieát. 

QUAÙN THAÙNH GIA     
    Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Baùnh Xeøo, Tieát Canh 
Deâ, Huû Tieáu Mì, vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp 
daãn.  Ñaëc bieät coù baùn caù Haùnh töôi ñaõ laøm saïch.  Xin quyù oâng baø 
vaø anh chò em tieáp tuïc uûng hoä vaø chieáu coá ñeå giuùp vaøo quyõ sinh 
hoaït cuûa giaùo xöù.  Xin chaân thaønh caùm ôn quyù oâng baø anh chò em 
thieän chí vaø toaøn theå quyù vò. 
 
BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  
    Buøi Chung      #2076 
Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong giaùo xöù.   
 
TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT   Ngaøy 03/10/2010    $3,296 



 
 

CÁI NHÌN SÂU XA HƠN CỦA SỰ BIẾT ƠN 
McCarthy 

 
 

"Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu?" (Lc 17:17) 

Chín người phong hủi không thể diễn tả lòng biết ơn. Sự vô ơn ấy nói với chúng ta điều gì? Điều đó nói lên 
rằng họ chỉ lành lặn ở ngoài da. Bệnh phong hủi đã hết, nhưng không có gì khác nơi họ đã thay đổi. Sau kinh 
nghiệm cay đắng ấy, họ trở về với những thái độ cũ, những tập quán, mục tiêu của họ và sự nông cạn của cuộc 
đời. Họ đã không học được gì từ đau khổ của họ. Đây là một bi kịch thật sự. 

Câu chuyện mười người bị phong hủi có một bài học rất rõ ràng, đó là tầm quan trọng của việc bày tỏ lòng 
biết ơn. Nhưng nó có một bài học khác: Tìm thấy Thiên Chúa qua đau khổ. Đau khổ có thể đưa con người rời 
xa Thiên Chúa hoặc có thể đem họ đến gần Thiên Chúa. Nhiều người trở lại đạo là những tân tòng của Ngày 
Thứ Sáu Tốt Lành: họ vào Nước Chúa qua những cái cổng của đau khổ. Naaman là một gương tốt. 

Vào một giai đoạn của đời mình, ông ở đỉnh cao của ngọn sóng. Ông có một công việc danh giá: chỉ huy 
trưởng đạo quân hùng mạnh của nước Syri. Ông được nhà vua kính nể có quyền lực và danh tiếng. Ông ta 
không cần Thiên Chúa. Tôn giáo không có vai trò nào trong đời sống của ông. Ông là kiểu mẫu của một số 
người thành công hôm nay. Họ dường như không dành chỗ cho Thiên Chúa trong đời họ. 

Tuy nhiên, khi ông đã đạt đến đỉnh cao của quyền lực, ông mắc một chứng bệnh kinh khủng: bệnh phong 
hủi. Thình lình, thế giới của ông bắt đầu tan rã. 

Một phút trước, ông ở đỉnh cao của thế giới. Một phút sau ông rơi xuống vực thẳm. 

Tuyệt vọng về việc chữa trị, ông phải nuốt trửng lòng tự hào và tìm kiếm sự giúp đỡ của ngôn sứ Êlisa ở Do 
Thái, một quốc gia nhỏ bé mà ông đã từng cướp bóc và khinh miệt. Tuy nhiên điều ông tìm kiếm là một “thứ 
thần dược” để ông có thể sớm quay về và đảm nhận đời sống cũ giống như trước đây.  

Nhưng ông đã mau chóng nhận ra rằng không có thứ thần dược ấy; không có sự chữa lành mau chóng và 
không đau đớn. Vì thế ông phải học để trở nên khiêm nhường và nhẫn nại. Ông đã học tuân lệnh để thay đổi. 
Nhưng thời gian ông bỏ ra không uổng công bởi vì ông không chỉ được chữa lành bệnh phong hủi mà còn được 
hoán cải. Ông tìm thấy Thiên Chúa chân thực. Vì thế sau cùng ông có lý do để cám ơn bệnh phong hủi của ông, 
bởi vì qua đó ông đã nhận được ơn đức tin. 

Người ta tự hỏi chín người phong hủi thu được gì từ kinh nghiệm khủng khiếp của họ. Khi họ không tạ ơn 
Thiên Chúa thì không chắc họ đã rút ra được lợi ích tâm linh nào từ kinh nghiệm ấy. 

Giống với ông Naaman trước khi mắc bệnh, trong những thời kỳ tốt đẹp, chúng ta bỏ quên Thiên Chúa, dù 
rằng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Người bằng môi miệng. Nhưng rồi một bệnh tật hoặc một cái gì tương tự bắt 
chúng ta phải quỳ gối, và chúng ta bất ngờ đối diện với sự nghèo nàn, yếu đuối và phải chết của chúng ta. 
Chúng ta nhận ra nền móng mà trên đó chúng ta đã xây dựng bao nhiêu niềm hy vọng sao quá mong manh, 
nông cạn. 

Nếu điều ấy đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn và làm cho chúng ta sống tâm linh hơn thì đó là một sự 
chúc lành trong bộ y phục cải trang. Dường như chỉ một trên mười người phong hủi đã được đưa đến Thiên 
Chúa gần hơn qua bệnh tật và sự bình phục của người ấy. 

Chúng ta không phải lúc nào cũng làm chủ những gì xảy đến với chúng ta, nhưng chúng ta phải làm chủ 
phản ứng của chúng ta khi sự việc xảy đến. Ví dụ như, có hai người bị thương nặng trong một tai nạn. Một 
người chọn cách sống cay đắng kinh nghiệm ấy và bị nó huỷ hoại. Người kia sống kinh nghiệm ấy với lòng biết 
ơn. Người này tin rằng dù sự việc xảy ra là gì, dù nó có đau khổ thì nó vẫn có thể đem lại một điều tốt. Vấn đề 
không phải là quên nó đi mà nhớ đến nó và hội nhập nó vào trong đời sống của mình. 

Ước muốn đền đáp lại một điều gì là một dấu chỉ cao cả của lòng biết ơn. Khi bạn có đầy lòng biết ơn, bạn 
sẽ không có chỗ cho sự cay đắng hoặc căm giận. Mọi người hạnh phúc đều biết ơn. Những người bội bạc 
không thể có hạnh phúc.  

 
 


