
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 II MUØA VOÏNG         naêm A   ngaøy 05/12/2010    SOÁ: 49

 

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 

    ( 06-11/12/2010 ) 

T. Hai:   6/12    Th. Nicoâla, giaùm muïc 

   Caàu cho caùc  yù chæ cuûa 3 ngöôøi xin. 

T. Ba:     7/12  Th. Ambroâsioâ 

   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 4 ngöôøi xin. 

T. Tö:     8/12  Leã Ñöc Meï Leân Trôøi    ( Leã Buoäc ) 

   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 5 ngöôøi xin. 

T. Naêm:  9/12  Th. Juan Ñieâgoâ 

   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 4 ngöôøi xin. 

T. Saùu:   10/12         

   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 4 ngöôøi xin. 

T. Baûy:   11/12   Th. Ñamasoâ I, giaùo hoaøng 

   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 4 ngöôøi xin. 

      

PHUÏC  VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã ) 

 

CHUÙA NHAÄT  II MUØA VOÏNG  - Naêm A   (04/12/2010 ) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT  II MUØA VOÏNG   - Năm A  (05/12/2010 ) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG 

   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  (06-11/12/2010 ) 

       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Theå      S:  Hoa, Höôøng /  C:  Hoaøng 

   TTV Thaùnh Theå      S:  Boán              /   C:  Khoâi 

 

CHUÙA NHAÄT III MUØA VOÏNG  - Naêm A   ( 11/12/2010 ) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö        Baø Bính, OÂng Thuïy  

   TTV Thaùnh Theå        Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT III MUØA VOÏNG  - Naêm A   ( 12/12/2010 ) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät         Maân Coâi  

   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  ( 13-18/12/2010 ) 

 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö      S:  Vui, Ba    /  C:  Taùm 

   TTV Thaùnh Theå     S:   Thuaät                 /   C:  Rieãn 



TIN MUÏC VUÏ

LEÃ ÑÖÙC MEÏ VOÂ NHIEÃM (8/12/2010) – LEÃ BUOÄC 

     Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm laø Leã Buoäc vaø cuõng laø ngaøy Quan 

Thaày cuûa Giaùo Hoäi Hoa Kyø.  Xin toaøn theå quyù vò thu xeáp thôøi 

giôø vaø coâng vieäc laøm ñeå ñeán tham dö moät trong nhöõng Thaùnh Leã 

sau: 

     Thöù Ba 7/12/10:      6g00 chieàu-    Leã AÙp 

     Thöù Tö 8/12/10:      7g00 saùng- Thaùnh Leã kính Ñöùc Meï 

                                      6g00 chieàu     Thaùnh Leã kính Ñöùc Meï  

XÖNG TOÄI MUØA VOÏNG VAØ NGAØY HOAØ GIAÛI CHUNG  

     Ñeå chuùng ta coù moät taâm hoàn xöùng ñaùng cho Chuùa Haøi Nhi 

Gieâsu, xin quyù oâng baø anh chò em thu xeáp thôøi giôø ñi xöng toäi 

ngay töø ñaàu Muøa Voïng, xin ñöøng ñeå doàn nhieàu quaù vaøo nhöõng 

ngaøy saùt Giaùng Sinh.  Trong caùc Thaùnh Leã Chuùa Nhaät tröôùc 30 

phuùt, luoân coù Linh Muïc ngoài toaø.  Tuy nhieân, Giaùo Xöù coù môøi 

moät soá Linh Muïc tôùi giaûi toäi cho Ngaøy Hoaø Giaûi chung  vaøo 

 toái Thöù Saùu ngaøy 10 thaùng 12, töø 6g00- 8g00 toái.  Xin quyù vò tôùi 

sôùm, ñöøng doàn vaøo nhöõng giôø phuùt cuoái.  Neáu ai caàn xin toäi 

ngoaïi leä, xin laøm heïn vôùi Quyù Cha. 

DANH SAÙCH GIA ÑÌNH GIAÙO XÖÙ 

    Ñeå Giaùo Xöù luoân coù nhöõng danh saùch gia ñình chính xaùc, vaøo 

nhöõng ngaøy ñaàu naêm 2011, Vaên Phoøng Giaùo Xöù seõ gôûi tôùi caùc 

gia ñình nhöõng phong bì cuøng vôùi soá danh boä cuûa moãi gia ñình. 

Neáu trong voøng saùu thaùng lieân tuïc, 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.  Neáu quyù vò coù ñòa chæ môùi, xin ñieàu chænh tröôùc khi gôûi laïi 

cho Giaùo Xöù. 

 

CAÙM ÔN 

    Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn moät soá anh ñaõ hy sinh laøm ñieän 

Giaùng Sinh chung quanh coâng tröôøng.  Nguyeän xin Chuùa Haøi 

Ñoàng Gieâsu, vaø Meï Maria ban muoân phuùc laønh cho caùc anh 

trong muøa Giaùng Sinh naøy.     

 

CHUÙC MÖØNG LEÃ QUAN THAÀY KHU VOÂ NHIEÃM 

   Giaùo Xöù kính chuùc toaøn theå oâng baø anh chò em trong Giaùo Khu 

Voâ Nhieãm, qua lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï Voâ Nhieãm, ñöôïc traøn 

ñaày hoàng aân cuûa Thieân Chuùa, bieát soáng noi theo göông Ñöùc Meï 

luoân giöõ gìn hoàn xaùc trong saïch, vaø haêng say phuïc vuï Chuùa qua 

anh chò em. 

 

VAÊN NGHEÄ TEÁT TAÂN MAÕO 2011 

     Giaùo Xöù seõ coù ñeâm vaên ngheä möøng Teát Taân Maõo 2011 vaøo 

naøy 5 thaùng 2 naêm 2011, töùc Muøng 3 Teát.  Ñeâm Vaên Ngheä naêm 

naøy seõ raát ñaëc saéc vôí caùc ca só nhö Y Phuïng, Löông Tuøng 

Quang, Thuøy Vaân, Band nhaïc Houston vaø Kenny Thaùi, cuøng vôùi 

caùc maøn vuõ khuùc raát duyeân daùng vaø thu huùt.  Ñaëc bieät naêm nay 

seõ coù chöông trình Thi Hoa Haäu cho caùc em töø 8-12 tuoåi.   

    Giaùo Xöù keâu môøi nhöõng Maïnh Thöôøng Quaân baûo trôï cho cacù 

ca só, vaø Band nhaïc, vaø Giaùo Xöù cuõng khuyeán khích caùc phuï 

huynh cho con em mình tham döï cuoäc Thi Hoa Haäu ñeå theâm 

phaàn haøo höùng trong ñeâm Vaên Ngheä.  Neáu anh chò em naøo muoán 

baûo trôï cho ca só vaø Band nhaïc, hay muoán ghi danh cho caùc em 

Thi Hoa Haäu, xin lieân laïc vôùi Anh Phuùc, hay Vaên Phoøng Giaùo 

Xöù.  Chaân thaønh caùm ôn söï coäng taùc cuûa taát caû quyù vò.     

CHÖÔNG TRÌNH BISHOP FAITH'S APPEAL & CHIEÁN DÒCH 

CAPITAL CAMPAIGN 

    Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn caùc gia ñình ñaõ haêng say ñoùng 

goùp cho chöông trình Bishop Faith's Appeal vaø chieán dòch 

Capital Campaign.  Nguyeän xin Chuùa vaø Meï Maria traû coâng boäi 

haäu cho gia ñình quyù vò.  Tuy nhieân, hieän nay ñaõ gaàn cuoái naêm, 

nhöng vaãn coøn 120 gia ñình chöa ñoùng goùp cho 2 quyõ naøy. Xin 

quyù vò quaûng ñaïi hy sinh ñoùng goùp, vì neáu quyù vò khoâng ñoùng 

goùp ñuû soá tieàn Ñòa Phaän ñaõ aán ñònh thì Giaùo Xöù seõ phaûi buø ra soá 

tieàn thieáu huït naøy. 

 

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 ñoaøn vieân Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm thu 

xeáp thôøi giôø ñeán Toân Vöông Thaùnh Taâm Chuùa vaøo luùc 4g00 

chieàu Chuùa Nhaät hoâm nay taïi tö gia anh Nguyeãn Minh Hoaøn địa 

chỉ 3626 11
th
 St., Port Arthur.  ÑT: 982-1672.  

    *Kính môøi quyù vò trong Hoäi Doøng Ba Ñaminh thu xeáp thôøi giôø 

ñeán tham döï Thaùnh Leã 7g00 saùng ñaàu thaùng Thöù Ba ngaøy 7 

thaùng 12 cho ñoâng ñuû, xin maëc ñoàng phuïc.  Sau Thaùnh Leã, xin 

quyù hoäi vieân tham döï buoåi hoïp. 

 

      

ADVENT DAY OF PRAYER 

Saturday, December 11, 2010 - 8:15 am - 2:30 pm 

Holy Family Retreat Center 

9920 North Major Drive 

Beaumont, TX 77713  

Presenters: Fr. Peter C. Funk & Br Michael Gallagher  

The day will begin with Continental Breakfast at 8:15 am and 

end at 2:30 pm. 

Lunch is included.  Cost: 20.00 per person 

 Call 924-4366 to register as soon as possible.  

 

QUAÙN THAÙNH GIA     

      Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Baùnh Beøo, Phôû vaø 

thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp daãn.  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. 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT    

       Ngaøy 28/11/10 $4,518 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

     Phaïm Taân #306 

Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong Giaùo Xöù. 



 

 

CÁC SỨ ĐIỆP CỦA GIOAN TIỀN HÔ 

ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

Các nước đang phát triển có hướng đô thị hóa rất mạnh. Dân quê bỏ đồng ruộng ra thành thị. Chính phủ lo đô thị hóa nông thôn. Càng phát triển, 
người ta càng có khuynh hướng tiêu thụ rất mạnh: ăn sang, mặc đẹp. Vậy mà Phúc Âm hôm nay đưa ra hình ảnh thánh Gioan Tiền Hô, một người 
sống trong sa mạc, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo da thú. Phải chăng là Phúc Âm đã lỗi thời, đi ngược với đà tiến hóa của nhân loại? 

Để trả lời cho vấn nạn này, trước hết ta hãy cùng nhau đào sâu những sứ điệp Phúc Âm được nhắn gửi qua đời sống của thánh Gioan Tiền Hô. 
Thánh Gioan Tiền Hô tự nhận mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Đây không phải là một tiếng kêu vô hồn vô nghĩa. Nhưng là tiếng kêu có nội 
dung, là những sứ điệp gửi đến loài người. 

1) Sứ điệp thứ nhất mà thánh Gioan Tiền Hô muốn nhắn gửi ta, đó là: hãy vào sa mạc. 

Vào sa mạc là sống với thiên nhiên, sống hòa hợp với đất trời, bảo vệ cây cỏ, dã thú. Trong nền văn minh tiêu thụ hiện nay, người ta khai thác tối 
đa nguồn tài nguyên thiên nhiên mà không nghĩ đến tái tạo. Thiên nhiên đang bị hủy diệt, rừng xanh đang lâm nguy, súc vật đang kêu cứu. Trong 
bối cảnh ấy, sứ điệp của thánh Gioan Tiền Hô có giá trị như một thức tỉnh con người trước sức tàn phá của nền văn minh tiêu thụ. 

Vào sa mạc là tìm nơi yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Vì các đô thị lớn đã hoàn toàn bị ô nhiễm: ô nhiễm vì tiếng động, ô nhiễm vì khói xăng, ô nhiễm vì rác 
rưởi, ô nhiễm vì bụi bặm. 

Thế nhưng sứ điệp của thánh Gioan Tiền Hô vượt lên trên những nhu cầu của xã hội, của sức khỏe để nhắm vào đời sống tâm linh con người. 
Nhịp sinh hoạt trong xã hội công nghiệp càng ngày càng tăng tốc độ. Con người luôn luôn vội vã đuổi theo công việc. Vì thế dễ rơi vào tình trạng 
sống hời hợt bề mặt. Không có thời giờ lắng xuống bề sâu. Vào sa mạc tâm linh, tức là tạo cho mình một thời gian và một không gian yên tĩnh. Dứt 
lìa những bận bịu lo toan trong cuộc sống để trở về với mình, đối diện với lòng mình. 

Sa mạc không có đường đi. Nên người đi vào sa mạc sẽ đi theo con đường Chúa chỉ dẫn. Như xưa dân Do Thái lang thang 40 năm trong sa mạc, 
không biết đường đi, chỉ biết đi theo áng mây cột lửa nên đã tìm thấy đường đi về với Chúa, đã gặp được Chúa, đã thành dân của Chúa. Như tiên 
tri Êlia chạy trốn trong sa mạc đã chẳng tìm được đường thoát thân. Nhưng đã được Chúa chỉ cho con đường hy vọng. Như Chúa Giêsu ăn chay 
cầu nguyện 40 đêm ngày, nên đã tìm thấy con đường của Chúa Cha là hy sinh, khiêm nhường, sống trọn tình con thảo.  

Cũng vậy, người vào sa mạc tâm linh sẽ gặp mình và trong sâu thẳm lòng mình sẽ gặp được Chúa. Vì Chúa còn thân thiết với ta hơn chính bản 
thân ta. Vì Chúa còn sâu xa hơn chính nội tâm ta. 

2) Sứ điệp thứ hai mà thánh Gioan Tiền Hô muốn nhắn gửi ta, đó là: hãy sống khổ hạnh. 

Ta tưởng sống khổ hạnh đã đi vào quá khứ. Thực ra các nước văn minh đang đi vào con đường của thánh Gioan Tiền Hô. Một trong các vấn đề 
lớn của người phương tây hiện nay là giữ sao cho khỏi lên cân, để khỏi bị cholesterol, để khỏi bị chứng bệnh xơ cứng động mạch, để ngăn chặn 
bệnh tiểu đường, để khỏi bị mỡ bao tim, người ta đã phải kiêng ăn, bớt uống. 

Ăn uống đơn sơ đạm bạc không những có lợi cho sức khỏe mà còn giúp ta tiết kiệm để chia sớt với những vùng thiếu ăn, thiếu mặc. Nhưng vượt 
lên trên tất cả sức khỏe thân xác lẫn đạo đức liên đới xã hội, nếp sống khổ hạnh trước hết và trên hết nhắm phục vụ đời sống tâm linh. Ăn uống là 
nhu cầu căn bản của con người. Nó thuộc về bản năng sinh tồn. Ăn uống đứng đầu các khoái lạc. Khi làm chủ được ăn uống, người  khổ hạnh cũng 
dễ tiến tới làm chủ được bản thân. Chế ngự được bản năng ăn uống, ta sẽ dễ chế ngự được tham, sân, si khác trong con người. Đó là bước khởi 
đầu trên con đường đức hạnh dẫn ta đến gặp Chúa và trở nên thân thiết với Chúa. 

3) Sứ điệp thứ ba mà thánh Gioan Tiền Hô muốn nhắn gửi ta, đó là: hãy sám hối. 

Phải sám hối vì con người là lầm lỗi, là xa lạc. Các thánh chính là những vị không ngừng sám hối để đổi mới bản thân cho phù hợp với những đòi 
hỏi của Tin Mừng. 

Phải sám hối vì đó là điều kiện tiên quyết để đón nhận Tin Mừng, để được vào Nước Trời. 

Có hai đặc tính giúp xác định một sám hối đúng nghĩa: 

Đặc tính thứ nhất là triệt để. Sám hối không phải là ngồi đó mà than khóc. Nhưng là thay đổi đời sống. Không phải thay đổi một phần mà thay đổi 
trọn vẹn. Là đổi mới hoàn toàn. Sám hối phải triệt để như dân thành Ninivê, bỏ hết việc ăn chơi, bỏ đàn hát, đọc kinh cầu nguyện, xức tro, mặc áo 
nhặm. Sám hối phải triệt để như Phaolô, bỏ hẳn ngựa, gươm, bỏ hẳn nếp sống cũ, bỏ hẳn con đường cũ, để tin nhận Đức Kitô, sống một nếp sống 
hoàn toàn mới. Sám hối phải triệt để như Giakêu, bán hết gia tài, đền bồi gấp bốn, chia sẻ với người nghèo…  

Đặc tính thứ hai là cấp bách. Không từ từ do dự vì thời giờ đã tới hồi cấp bách. Cái rìu đã đặt sẵn ở gốc cây. Cái sàng đã đặt sẵn ở sân lúa. Cây 
không sinh trái sẽ bị đốn ngay. Trấu sẽ bị sàng lọc ra ngoài. 

Như vậy, con người và sứ điệp của thánh Gioan Tiền Hô không hề lỗi thời. Những sứ điệp sa mạc, sứ điệp khổ hạnh và sứ điệp sám hối vẫn luôn 
hiện thực. Những sứ điệp ấy soi sáng con đường ta đi, phải tu sửa để gặp được Thiên Chúa Cứu Độ. Cuộc đời gương mẫu của thánh nhân là sức 
nóng vừa lôi cuốn vừa thúc giục ta. Vì thế Chúa Giêsu đã khen Ngài là “ngọn đèn chiếu sáng và tỏa nóng”. Ánh sáng của Ngài báo hiệu một bình 
minh chói lọi huy hoàng. Sức nóng của Ngài dẫn ta đến tận nguồn lò lửa. Lò lửa ấy sẽ chiếu sáng, sẽ đốt cháy mọi trái tim trong tình yêu và sẽ 
thanh luyện ta nên tinh tuyền. Bình minh ấy, lò lửa ấy chính là Mặt Trời Công Chính, là Chúa Giêsu mà chúng ta đang chờ mong trong đêm tối cuộc 
đời này. Amen. 

 


