
BAÛN TIN MUÏC VUÏ 
  Giaùo Xöù Nöõ Vöông Vieät Nam 

801 Ninth Ave. 
Port Arthur, TX 77642 

Linh Muïc Chaùnh Xöù:  Phanxicoâ Vuõ Höõu Muïc, CMC 
Linh Muïc Phoù Xöù:  Martin Traàn Duõng Löïc, CMC 

 

CN II PHUÏC SINH (LEÃ CHUÙA TÌNH THÖÔNG) naêm C ngaøy  11/ 04 / 2010    SOÁ: 15
 
THAÙNH LEÃ:  Thöù Hai: 07g00 saùng khoâng coù leã chieàu 
 Thöù Ba - Baûy: 07g00 saùng 05g00 chieàu 
 Chuùa Nhaät: 08g00  -  10g00  -   12g00  
 
Töø CN ñaàu thaùng 5 ñeán CN thaùng 8 khoâng coù leã 12g00  
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 
- 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 Giuse: A. Chung 983-6563 
TK LoäÑöùc: B Huyønh:724-7007.  TK Maân Coâi: A. Khaûi 460-1478 
TK ThaùnhGia:A.Höng:549-6361.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- 9900 
Giaùo Lyù: Chò Kim: 729- 4226  Vieät Ngöõ: Anh Tieán: 735- 8271 

    
THAÙNH LEÃ TRONG TUAÀN 

(12-17 / 04 / 2010 ) 
T.Hai:  12-4 Pheâ/baø Ryõ.  Maria/OÂB Hieåu & con chaùu 
   Dominicoâ/baùc Hinh. Pheâ/baø Hieàn & con chaùu. YÙ chæ. 
T.Ba:  13-4             Maria/OÂB Hieåu & con chaùu. Pheâ/baø Hieàn&con chaùu.     
(Th. Marinoâ I giaùo hoaøng töû ñaïo)Dominicoâ/baùc Hinh. Pheâ/baø Ryõ. cLh&cLhmc\cuïHöông.  
T. Tö: 14-4   Pheâ/baø Ryõ.   Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.      
  Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.  YÙ chæ. 
T. Naêm: 15-4  Pheâ/baø Ryõ.   Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.      
         2 Pheâ/baø Huøng. Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.   YÙ chæ.              
T. Saùu:  16-4   Pheâ/baø Ryõ.   Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.      
                2 Pheâ/baø Huøng. Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.   YÙ chæ.               
T. Baûy: 17-4   Pheâ/baø Ryõ. Maria/OÂB Hieåu & con chaùu.      
                Pheâ/baø Hieàn & con chaùu.    YÙ chæ.                                        
                                           

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

CHUÙA NHAÄT II PHUÏC SINH  -  Naêm C - ( 10/  04/ 2010) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö Baø Minh, OÂng Bích 
   TTV Thaùnh Theå  Hoaøng, Caàn 
CHUÙA NHAÄT II PHUÏC SINH  -  Naêm C ( 11 / 04 / 2010) 
 Leã 08g00  Pheâroâ Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 
 Leã 10g00 Voâ Nhieãm Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå   Toaùn  III 
 Leã 12g00 Thieáu Nhi TT Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå Toaùn IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 12 - 17/ 04 / 2010) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö S:  Cöông, Hieáu   /  C: AÙnh 
   TTV Thaùnh Theå S: Baûn                   /  C: Rieãn 
 
CHUÙA NHAÄT III PHUÏC SINH  -  Naêm C - ( 18/  04/ 2010) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö Coá Bính, OÂng Thuïy 
   TTV Thaùnh Theå  Hoaøng, Caàn 
CHUÙA NHAÄT III PHUÏC SINH  -  Naêm C ( 18 / 04 / 2010) 
 Leã 08g00  Loä Ñöùc Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 
 Leã 10g00 Ñaïi Ñoàng Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå   Toaùn  II 
 Leã 12g00 Thieáu Nhi TT Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå Toaùn IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 19 - 24/ 04 / 2010) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö S: Huyønh, Phöông  /  C:Rieãn 
   TTV Thaùnh Theå S: Bích                   /  C: Hoaøng 
   



 

TIN MUÏC VUÏ
NGAØY KYÛ NIEÄM 30 THAÙNG 4 NAÊM 2010 TAÏI  
COÂNG VIEÂN PLEASURE ISLAND  
    Theo thoâng leä toát laønh nhieàu naêm qua, Giaùo Xöù toå chöùc Thaùnh 
Leã ñeå caàu nguyeän cho Giaùo Xöù vaø queâ höông Vieät Nam trong 
dòp Kyû Nieäm 30 thaùng 4 taïi Coâng Vieân Pleasure Island.  Naêm 
nay, Ngaøy Kyû Nieäm naøy seõ ñöôïc toå chöùc vaøo saùng Chuùa Nhaät 
ngaøy 25 thaùng 4 naêm 2010.  Giaùo Xöù seõ coù nhöõng sinh hoaït 
chung ngoaøi trôøi vaø cuõng laø dòp ñeå caùc gia ñình hoïp maët nhau 
chia seû mieáng côm, ly nöôùc, vaø nhöõng giaûi trí laønh maïnh.  Giaùo 
Xöù kính môøi toaøn theå giaùo daân tôùi tham döï ñoâng ñuû trong ngaøy 
Kyû Nieäm ñaëc bieät naøy. 
    Chöông trình Thaùnh Leã Chuùa Nhaät ngaøy 25 thaùng 4 naêm 2010 
nhö sau: 
    8g00 saùng Thaùnh Leã taïi Nhaø Thôø 
    11g00 saùng Thaùnh Leã taïi Pleasure Island Park 
    Khoâng coù Thaùnh Leã 12g00 tröa. 
***Löu YÙ:  Thöù Baûy vaãn coù Thaùnh Leã 5g00 chieàu 

ÑOÙNG GOÙP YÙ KIEÁN 
    Chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù Thöù I ñaõ ñöôïc taïm ñaët ngoaøi Coâng 
Tröôøng Nöõ Vöông Hoøa Bình. Xin quyù oâng baø anh chò em ñeán coi 
vaø cho bieát yù kieán ñeå chuùng ta seõ laøm caùc beä ñaët töôïng cho thích 
hôïp. Neáu ai coù yù kieán gì, xin lieân laïc vôùi OÂng Chuû Tòch Hoäi 
Ñoàng Muïc Vuï hay vaên phoøng Giaùo Xöù. Xin caùm ôn tröôùc söï 
ñoùng goùp cuûa quyù oâng baø anh chò em. 

TRANG MAÏNG LÖÔÙI  RIEÂNG (WEBSITE) CUÛA GIAÙO XÖÙ  
    Baét ñaàu töø Chuùa Nhaät Phuïc Sinh naêm nay, Chuùa Nhaät ngaøy 
muøng 4 thaùng 4 naêm 2010, Giaùo Xöù chuùng ta seõ coù maïng löôùi 
rieâng (website) vôùi nhöõng tin töùc, hình aûnh, veà lòch söû, toå chöùc, 
chöông trình, sinh hoaït cuûa Giaùo Xöù thaät soáng ñoäng vaø soát deûo. 
Ngoaøi ra, trong maïng löôùi rieâng naøy, coøn coù nhöõng muïc khaùc raát 
ích lôïi cho nhöõng ai muoán bieát veà Giaùo Xöù vaø caùc dòch vuï cuûa 
Giaùo Xöù. Xin quyù oâng baø anh chò em tích cöïc môû trang maïng 
löôùi rieâng cuûa Giaùo Xöù www.gxnuvuongportarthur.org ñeå tìm 
hieåu, vaø ñeå khuyeán khích moät nhoùm anh chò em ñaõ raát chòu khoù 
hy sinh nhieàu thôøi giôø coâng söùc, saùng kieán ñeå hoaøn thaønh trang 
maïng löôùi naøy. 
    Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn caùc anh chò trong ban thoâng tin kyõ 
thuaät.  Nhaát laø anh Hieäp ñaõ boû raát nhieàu thôøi giôø trong ba thaùng 
qua ñeå hoaøn thaønh chöông trình thoâng tin treân maïng löôùi 
(website). 

  Caùc thaønh vieân ban website. 
Thieát keá vaø baûo trì maïng löôùi Anh Buøi Quang Hieäp 
   Phuï taù    Chò Phaïm Thò Möøng 
Taøi lieäu hình aûnh   Anh Traàn Vieát Thö 
   Phuï Taù   Anh Nguyeãn Nhö Khieåm 
Ñoùng goùp yù kieán: 
  Bieân taäp   Anh Phaïm Höõu Tröôøng 

  Sinh hoaït Giaùo Xöù  Anh Nguyeãn Vaên Laâm 
  Giôùi Treû   Anh Ñaøo Ñöùc Tieán 
  Noäi Vuï    Chò Phaïm Thò Vui 
  Ngoaïi Vuï   Chò Phaïm Thò Möøng 

THOÂNG BAÙO 
    *Kính môøi quyù vò Hoäi Ñoàng Muïc Vuï, Hoäi Ñoàng Taøi Chaùnh, 
ban chaáp haønh caùc Giaùo Khu, ñaïi dieän caùc Ban Nghaønh, Hoäi 
Ñoaøn, Ñoaøn Theå tôùi tham döï buoåi hoïp thöôøng kyø luùc 11g30 
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 5g00 
chieàu Chuùa Nhaät hoâm nay taïi tö gia anh Traàn Ñình Khaûi ñòa chæ 
929 9th Ave.  ÑT: 985-6540.   
    *Kính môøi quyù vò Thöøa Taùc Vieân Thaùnh Theå tôùi tham döï 
buoåi hoïp vaøo Chuùa Nhaät ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2010 sau Thaùnh 
Leã 10g00 saùng taïi hoäi tröôøng Thaùnh Giuse.    
    *Kính môøi quyù vò trong Ban Thaùnh Thö ở laïi sau caùc Thaùnh 
Leã 5g00 chieàu Thöù Baûy ngaøy 17 thaùng 4, Leã 8g00 vaø 10g00 saùng 
Chuùa Nhaät ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2010 ñeå Cha Phoù giuùp quyù vò 
veà ñoïc saùch. 
    *Hoïp Phuï Huynh Lôùp Theâm Söùc III.  Ñeå chuaån bò cho vieäc 
toå chöùc ngaøy leã cuûa caùc em Theâm Söùc ñöôïc soát saéng vaø chu ñaùo, 
chuùng toâi xin kính môùi quyù phuï huynh cuûa caùc em Theâm Söùc III 
ñeán tham döï buoåi hoïp phuï huynh vaøo 11:00 saùng Chuùa Nhaät 
ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2010 taïi phoøng hoïc caùc em ( phoøng soá 
111). Söï hieän dieän cuûa quyù vò noùi leân söï quan taâm ñoái vôùi con 
em mình.   

UÛNG HOÄ THAÙNG HOA ÑÖÙC MEÏ 
    Thaém thoaùt, Thaùng Hoa Meï laïi saép veà vôùi chuùng ta.  Trong 
Thaùng Hoa Meï, Giaùo Xöù caàn nhieàu hoa ñeå tröng baøy trong Nhaø 
Thôø hay Coâng Tröôøng, vaø ñaây cuõng laø caùch toát ñeïp ñeå chuùng ta 
baøy toû loøng yeâu meán Chuùa vaø suøng kính Meï Maria!  Vaäy quyù 
oâng baø anh chò em naøo muoán uûng hoä hoa cho Thaùng Hoa Meï, xin 
lieân laïc vôùi Vaên Phoøng, hoaëc Chò Rieãn soá ñieän thoaïi (409) 543-
4839. 

QUAÙN THAÙNH GIA     
     Hoâm nay Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Phở, Gỏi Cá, Chả Cá 
vaø nhieàu moùn aên 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 Chuùa vaø Ñöùc Meï traû coâng boäi haäu cho quyù anh 
chò thieän chí vaø quyù oâng baø vaø anh chò em ñaõ coù loøng naâng ñôõ 
giaùo xöù. 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN 
    Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong giaùo xöù. 
       OÂng Buøi Hieàn  #AM314            Em Quyønh Nhö Phaïm  #5080  

 
 
 
 



Chúa Nhật II Phục Sinh - Về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa 
 

XEM TẬN MẮT BẮT TẬN TAY 

ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 

Mỗi khi nói đến Tông đồ Tôma, người ta thường kèm theo biệt hiệu “Cứng lòng tin”. 

Thật ra Tôma không cứng lòng tin hơn các Tông đồ khác. Khi Chúa đã chết rồi, các ngài hoang mang sợ hãi. Khi nghe 
tin Chúa sống lại, các ngài bàng hoàng bỡ ngỡ nhưng nửa tin nửa ngờ. Vì thế hai môn đệ đi đường Emmau vẫn còn 
buồn bã. Dù đã nghe các phụ nữ tường thuật việc Chúa sống lại, các ngài vẫn không tin, nên muốn bỏ về làng cũ. Vì 
thế, Chúa phải hiện ra nhiều lần. Và mỗi lần hiện ra, Người phải trấn an các ngài, cho các ngài xem các vết thương, 
cùng ăn uống để các người tin tưởng. 

Tuy các môn đệ chưa hoàn toàn tin nhưng không ai trong các ngài phát biểu câu nào. Chỉ có Tôma nói một câu quyết 
liệt: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh 
sườn Người, tôi chẳng có tin”. Chính vì câu nói mạnh mẽ này mà ông bị mang biệt danh “Cứng lòng tin”. 

Tôma đại diện cho những người thời nay, cái gì cũng muốn xem tận mắt, bắt tận tay. Chỉ tin những gì thấy được. Chỉ 
chấp nhận những gì sờ được. Đòi kiểm nghiệm tất cả. Đòi tự mình chứng nghiệm tất cả. Không chỉ tin vào lời nói suông. 

Nhưng ta phải cám ơn thánh Tôma, vì nhờ Ngài mà các môn đệ khác được chứng kiến tỏ tường Chúa sống lại, được 
nhìn thấy những vết thương ở tay chân và cạnh sườn Người. Vì nhờ ngài mà Đức Giêsu lại hiện ra một lần nữa. Và 
nhất là nhờ ngài mà ta được nghe mối phúc cuối cùng Chúa hứa cho ta: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. 

Việc thánh Tôma đòi xem vết thương ở tay chân và cạnh sườn Chúa đặt ra cho ta những tiêu chỉ mới cho việc truyền 
giáo hôm nay. 

Người thời nay không còn tin vào những lý thuyết đẹp, những lời nói hay, những hứa hẹn xa vời thực tế. Những lý 
thuyết đẹp phải được kiểm nghiệm bằng những kết quả đẹp. Những lời nói hay chỉ có giá trị khi đi đôi với những việc 
làm tốt. 

Vì thế, muốn làm chứng cho Chúa, người tín hữu phải có một đời sống đạo gương mẫu. Đời sống đạo gương mẫu 
không phải chỉ là siêng năng đi đọc kinh, đi lễ. Nhưng nhất là phải gương mẫu trong cách ăn nết ở. 

Làm sao người ngoài đạo mến đạo nếu những người trong đạo cũng chia rẽ bất hoà? Làm sao đạo có sức thuyết phục 
khi người theo đạo vẫn còn ham hố danh vọng chức quyền đến nỗi bán rẻ cả lương tâm của mình và tìm cách chà đạp 
bôi nhọ người khác? Làm sao làm chứng được đạo là tốt trong khi những người tin đạo vẫn còn bất công, gian tham của 
cải không phải là của mình. 

Thỉnh thoảng tôi có dịp gặp một ông trùm xứ Long Châu. Long Châu là một giáo xứ thuộc giáo phận Nam ninh. Trước 
đây, chỉ có gia đình ông tin Chúa. Gia đình ông tích cực rao giảng Lời Chúa. Kết quả là sau 20 năm hầu như cả làng gần 
500 khẩu đã tin theo Chúa. Cứ mỗi dịp lễ Phục Sinh và Giáng Sinh có khoảng 20 người xin rửa tội. Tôi hỏi ông nhờ bí 
quyết nào mà việc truyền giáo của ông có kết quả tốt đẹp như thế. Ngẫm nghĩ một lát, ông trả lời: “Nhờ đời sống gia 
đình”. Bên Trung quốc, đời sống gia đình trong thời đại mới đang gặp khủng hoảng. Vợ chồng bất hoà với nhau. Con cái 
không vâng lời cha mẹ, có khi còn hành hung cả cha mẹ. Số gia đình tan vỡ ngày càng tăng lên. Trong khi đó gia đình 
ông trùm vẫn trên thuận dưới hoà, vợ chồng thương yêu kính trọng nhau, con cái vâng lời cha mẹ, anh chị em thương 
yêu đùm bọc lẫn nhau. Thấy thế, người trong làng bảo nhau: “Đây là đạo tốt vì có thể gìn giữ được hạnh phúc gia đình”. 
Nhờ tấm gương sống đạo của gia đình ông trùm mà mọi người trong làng tin theo Chúa. 

Những anh em ngoài Công giáo cũng nhìn vào đời sống của chúng ta. Nếu người Công giáo thật sự sống tốt thì không cầ
Đời sống công bình bác ái, khiêm nhường nhịn nhục, đoàn kết yêu thương có sức thuyết phục hơn tất cả mọi lời nói hay đẹ

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 

1. Chứng kiến cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, niềm tin của các Tông đồ bị chao đảo. Đời bạn cũng đã gặp nhiều 
thử thách, niềm tin của bạn có bị chao đảo không? 

2. Lời nói hay và việc làm tốt, đàng nào có sức thuyết phục hơn? 

3. Trong mùa Phục Sinh này, bạn quyết định làm gì để góp phần vào việc truyền giáo? 


