
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 

 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN    naêm A    ngaøy 23/10/2011    SOÁ: 43

 

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 6 ñeán CN thaùng 9 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: Thöù  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 Nguyeãn Vaên Ruaãn:  728-2559 

 

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 

Ban Giuùp Leã – Coâ Mai:  409-779-0449 

   THAÙNH LEÃ TRONG TUAÀN 

(24-29/10/2011) 

T. Hai:  24/10 Th. Antoân Claret, gm 

  YÙ Leã caàu cho Pheâroâ, Vicenteâ, Ñeàn Toäi, Maria 

T. Ba:    25/10      

   YÙ Leã caàu cho Maria, Vicenteâ, Ñeàn Toäi 

T. Tö:    26/10   

   YÙ Leã caàu cho Maria, Vicenteâ, Ñeàn Toäi 

T. Naêm:  27/10 

   YÙ Leã caàu cho Maria, Vicenteâ, Ñeàn Toäi 

T. Saùu:   28/10 Th. Simon & Tañeâoâ, TD – Leã Kính 

  YÙ Leã caàu cho Maria, Vicenteâ, Ñeàn Toäi 

T. Baûy:   29/10   

     YÙ Leã caàu cho Maria, Vicenteâ, Ñeàn Toäi 

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

CHUÙA NHAÄT 30 THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (22/10/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, Anh Tröôøng 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT 30 THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (23/10/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Ñaïi Ñoàng 

   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 (24-29/10/2011) 

       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Thö      S:  Tröôøng, Hieáu / C: AÙnh 

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích                / C: Khoâi 

 

 

CHUÙA NHAÄT 31 THÖÔØNG NIEÂN   - Naêm A      (29/10/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Daønh rieâng 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT 31 THÖÔØNG NIEÂN   - Naêm A      (30/10/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Pheâroâ 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (30/10-5/11/2011) 

       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Thö      S:  Hueä, Huyønh         / C: Rieãn 

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi          / C: Chöû



TIN MUÏC VUÏ

KIEÄU ÑÖÙC MEÏ BEÁ MAÏC THAÙNG MAÂN COÂI 

     Thöù Baûy ngaøy 29 thaùng 10, chuùng ta seõ coù Kieäu Ñöùc Meï taïi 

Coâng Tröôøng luùc 5g30 chieàu, sau Kieäu seõ coù Thaùnh Leã Kính 

Ñöùc Meï.  Thaùnh Leã naøy seõ thay theá cho Leã Thöù Baûy 5g00 chieàu.   

    Kính môøi toaøn theå oâng baø anh chò em ñeán tham döï ñoâng ñuû ñeå 

toû loøng toân kính vaø bieát ôn Ñöùc Meï.  Xin quyù anh chò em trong 

caùc Hoäi Ñoaøn maëc ñoàng phuïc.    

LEÃ CAÙC THAÙNH NAM NÖÕ 

     Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ laø Leã buoäc cuûa Giaùo Hoäi, vì vaäy xin 

quyù oâng baø anh chò em tôùi thu xeáp thôøi gian ñeán tham döï ñoâng 

ñuû vaø soáng saùng moät trong nhöõng Thaùnh Leã sau: 

     -Thöù Hai ngaøy 31/10/11 6g00 chieàu (Leã aùp) 

     -Thöù Ba ngaøy 1/11/11  7g00 saùng vaø 6g00 chieàu 

THAÙNG CAÙC LINH HOÀN 

     Thaùng Caùc Linh Hoàn laø thôøi gian ñaëc bieät ñeå chuùng ta laøm ôn 

phuùc cho caùc linh hoàn qua vieäc hy sinh, tham döï Thaùnh Leã, vaø 

xin Leã.  Xin kính môøi toaøn theå anh chò em tôùi tham döï ñoâng ñuû 

caùc Thaùnh Leã sau ñaây ñeå caàu cho caùc linh hoàn, ñaëc bieät cho 

nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa chuùng ta ñaõ qua ñôøi. 

     Thöù Tö ngaøy 2 thaùng 11 laø ngaøy Caàu cho Caùc Linh Hoàn, seõ 

coù Thaùnh Leã luùc 7g00 saùng vaø 5g00 chieàu nhö thöôøng leä.   

     Thöù Baûy ngaøy 5 thaùng 11 luùc 4g00 chieàu, seõ coù Thaùnh Leã taïi 

Nghóa Trang ñeå caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi ñaõ qua ñôøi trong 

Giaùo Xöù, löu yù hoâm ñoù seõ khoâng coù Thaùnh Leã luùc 5g00 chieàu. 

CHA XÖÙ VEÀ VIEÄT NAM 

     Cha Xöù seõ veà Vieät Nam ñeå tham döï nhöõng ngaøy hoïp cuûa nhaø 

doøng vaø thaêm gia ñình töø ngaøy 24 thaùng 10 cho tôùi ngaøy 25 thaùng 

11.  Trong thôøi gian Cha Xöù ñi vaéng, caùc giôø Leã vaãn bình 

thöôøng, neáu quyù vò coù gì caàn, xin lieân laïc vôùi Cha Phoù.  Xin quyù 

vò theâm lôøi caàu nguyeän cho Cha Xöù ñi veà bình an. 

THOÂNG BAÙO 

    *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 oâng Phaïm Rieãn, ñòa chæ   

3121 Cannal, Groves.  ÑT:  963-0543. 

    *Kính môøi quyù anh chò em trong phong traøo Cursillo ñeán 

tham döï ñoâng ñuû buoåi Ultreya luùc 4g00 chieàu Chuùa Nhaät 

ngaøy 30/10/11. 

 

CHUÙC MÖØNG THAØNH HOÂN 

    Giaùo Xöù chuùc möøng anh Lyù Dieäu Töôøng vaø chò Nguyeãn Thanh 

Thuùy Erica môùi keát duyeân vôùi nhau neân nghóa vôï choàng.  Xin 

Chuùa chuùc laønh cho caùc anh chò trong ñôøi soáng vôï choàng, luoân 

hoaø thuaän yeâu thöông nhau vaø bieát noi göông gia ñình Thaùnh 

Gia. 

UÛNG HOÄ HOA THAÙNG MAÂN COÂI 

GÑ AC Giang & caùc con $200 

AC Vuõ Thuûy   $100 

Traàn Anh Tuaán  $100 

AÅn danh   $60  

   AC Toaûn Meán   $200 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     Baø Phuïng   $100 

 

GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO & CAÙC CHA HÖU TRÍ VN 

     AC Chaâu Vaân  $100 

     AÅn danh   $100 

     Hoäi Doøng 3 Ñaminh  $200 

     Hoäi Leâgioâ   $515 

 

UÛNG HOÄ GIAÙO XÖÙ 

     Chò Naêm Baèng $200 

NOÁI KEÁT DAÂY SÖÏ SOÁNG 

    Vaøo ngaøy 30 thaùng 10 naêm 2011, töø 2:30 p.m – 3:30 p.m., 

UÛy ban Baûo Veä Söï Soáng seõ coù moät giôø caàm baûng bieåu tình ñeå 

yeâu caàu chaám döùt vieäc phaù thai trong caû nöôùc.  Giôø bieåu tình 

naøy seõ dieãn ra khaép nôi trong vuøng Ñoâng Nam Texas, ñeå coù 

tieáng noùi maïnh cho vieäc choáng phaù thai, xin quyù vò neáu coù 

thôøi gian nhaát laø caùc baïn treû, xin tôùi moät trong nhöõng ñòa 

ñieåm sau ñeå cuøng nhau noái keát daây söï soáng.   

     -Beaumont – Dowlen Road (lieân laïc Victor hay Karen 

Soares @ 409-866-8652) 

     -Hamshire – Fannett – Hwy 124 & 365 (lieân laïc Rhonda 

Dismukes @ 409-794-1725) 

     -Kirbyville – 105 N. Barrow Ave. (lieân laïc Rev. Charles 

Burchett @ 409-423-2739) 

     -Lumberton – Hwy 69 @ Hwy 421 (lieân laïc Jim & Jeanette 

Venable @409-755-6532) 

     -Nederland/ Port Arthur – Hwy 365 Central Mall (lieân laïc 

Derick Drummond @ 409-722-3413) 

     -Orange – 16
th

 Street (lieân laïc Martha Kirkland @ 409-

886-4318) 

     -Silsbee – 1360 Hwy 327 E (lieân laïc Kenny Simmons @ 

409-656-9196) 

     -Vidor – Main Street (lieân laïc Connie Midkiff @ 409-769-

4339) 

RAO HOÂN PHOÁI 

     Anh Giuse Hoaøng Vaên Khöông con oâng baø Hoaøng Maïnh, 

Port Arthur, TX seõ keát hoân vôùi chò Maria Traàn Thò Höông Lan 

con oâng baø Traàn Truùc, Beaumont, TX. (2) 

     Ai bieát caùc 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 Huû Tieáu Mì, Beâ 

Thui, 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, vaø 

chaân thaønh caùm ôn toaøn theå quyù vò. 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT     Ngaøy 16/10/11    $3,599 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

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



     LÀM SAO ĐỂ YÊU THƯƠNG THA NHÂN NHƯ CHÍNH MÌNH? 

 
     Là Kitô hữu, chúng ta không ít lần được nghe diễn giải về giới luật yêu thương là mến Chúa và yêu người. Đã từng có nhiều vị, 
vì muốn nhấn mạnh đến mối liên hệ hổ tương giữa đạo mến Chúa và việc yêu thương tha nhân nên đã dùng hình ảnh hai mặt của 
một đồng tiền. Là hình ảnh minh hoạ dĩ nhiên vẫn có đó sự khập khiễng cần chấp nhận. Tuy nhiên cái hình ảnh hai mặt của một 
đồng xu xem ra không chỉ khập khiễng mà còn lệch chuẩn. 
     Chúa Kitô đã khẳng định : Người hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 
Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất” ( Mt 22,38 ). Đã là điều răn đứng đầu và trọng nhất thì chỉ có một. Xét như loài thụ 
tạo thì nghĩa vụ thờ phượng Đấng tạo thành là nghĩa vụ hàng đầu và không có gì có thể thay thế. Nếu nhìn nhận mọi sự ta đang 
có, mọi sự đang là, đều do bởi lãnh nhận từ trên cao, thì việc thần phục đấng tạo Thành là chuyện mang tính sống còn. Nếu Chúa 
rút hơi lại thì không có loài nào được tồn tại. 
     Thiên Chúa ta thờ không chỉ là Đấng tạo thành mọi sự mà còn là Cha chí ái. Người không chỉ nhận ta làm con theo nghĩa được 
dựng nên giống hình ảnh của Người mà còn nhận chúng ta làm nghĩa tử trong Con Một chí ái của Người làm người là Đức Giêsu 
Kitô. Con người là chi mà Chúa đoái trông. Loài người là gì mà Chúa lại phó ban Con Một. Tất thảy chỉ vì Chúa muốn thông phần 
hạnh phúc cho chúng ta mà thôi. Như thế bổn phận yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực là bổn phận liên hệ đến 
phần phúc loài người chúng ta.  
     Điều răn thứ hai là yêu thương tha nhân như chính mình. Chúa Kitô nói điều răn thứ hai “cũng giống” điều răn thứ nhất. Cái từ 
“giống” rất dễ bị hiểu lầm là tương đương, là ngang bằng. Tuy nhiên khi nói đến trạng thái “giống” là nói đến một sự phản ánh có 
điểm quy chiếu. Người ta nói cái hình, cái ảnh giống với người, với vật, với cảnh, chứ không nói ngược lại rằng người, vật, cảnh 
giống với hình, với ảnh. Tương tự như thế, người ta nói đứa con giống người cha chứ không bao giờ nói người cha giống đứa con. 
Như thế người cha là nguồn, là điểm quy chiếu của sự được gọi là “giống”. 
     Với hệ luận như trên thì điều răn thứ nhất là yêu mến Thiên Chúa chính là nguồn, là điểm quy chiếu cho giới răn thứ hai là yêu 
người. Chính nhờ yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, vì Người là Cha toàn năng chí ái nên ta mới có thể yêu mến 
nhau như anh chị em. Trong tình yêu mến Thiên Chúa, nhờ lòng yêu mến Thiên Chúa và bởi việc yêu mến Thiên Chúa, chúng ta 
mớ có thể yêu thương tha nhân cho dù họ dễ thương hay đáng ghét, cho dù làm ơn, làm phước cho ta hay làm hại và thù ghét 
ta…( x. Mt 5,43-48 ). 
     Điều răn thứ nhất là nguồn, là nền tảng của điều răn thứ hai. Sư thường, trên nguồn đầy nước thì hạ lưu sẽ có nước chảy. 
Dòng sông không bị ngăn chặn, nếu hạ lưu không có nước chảy thì chắc chắc trên nguồn đang thiếu nước hay không có nước. 
Theo lôgich này thì ta hiểu được lời của Thánh Gioan Tông đồ : Khi ta không giữ giới răn thứ hai là yêu người thì chắc chắn ta 
không giữ giới răn thứ nhất là mến Chúa ( x.1Ga 4,20 ). 
     Có thể có nhiều người diễn giải rằng tuân giữ giới răn thứ nhất là mến Chúa thì dễ còn giữ giới răn thứ hai là yêu người thì rất 
khó. Một sự diễn giải như gần đời thường và có vẻ mang tình hiện sinh nhưng lại hơi lệch chuẩn. Sự lệch chuẩn ở đây là nơi cách 
hiểu về đạo mến Chúa, vì người ta những tưởng rằng tuân giữ một vài hành vi tế tự, một vài nghi lễ thờ phượng bên ngoài là giữ 
đạo mến Chúa. ( vd : đọc kinh, tham dự Thánh Lễ…) 
     Quả thật, trong thực tế, sống đạo yêu người không phải dễ dàng. Ta có thể không ngược đãi và áp bức khách ngoại kiều, mẹ 
goá, con côi. Ta có thể cho vay mượn mà không kiếm lãi. Ta có thể trả áo choàng người nghèo cầm cố trước khi đêm về để họ có 
cái mà đắp ấm. Ta cũng có thể gặt lúa, hái cà phê mà không mót phần rơi vải, nhằm để cho người nghèo mót lượm. Tuy nhiên, để 
yêu thương người không mấy dễ thương, yêu thương người hành khổ, thù ghét, làm hại chúng ta thì không dễ chút nào. Người ta 
độc chiếm quyền lực, nguời ta ra sức vơ vét của cải cách bất công, người ta không màng chi đến người nghèo, không nghĩ chi đến 
tương lai dân tộc, người ta lại còn gian xảo bôi nhọ các Đấng bậc trong Hội Thánh và qua đó phỉ báng đạo thánh Chúa…, thì làm 
sao ta có thể yêu thương họ như chính mình đây ? Ngay cả những người cùng chung niềm tin, cùng một Hội Thánh mà vẫn không 
thiếu người thú nhận rằng đạo thì con giữ đạo nhưng con không thể làm hoà hay tha thứ cho mấy cái người làm hại con, làm hại 
gia đình con…Thử hỏi có bao nhiêu bà mẹ sẵn sàng nhận người giết con trai của mình làm con nuôi ? Thử hỏi số vị thánh Tử đạo 
sẵn sàng cầu nguyện và chúc lành cho kẻ giết mình có đến con số một vài triệu ? Vậy thì đại đa số người tín hữu Kitô có thực sự 
giữ giới răn thứ hai là yêu người chưa ? Thật khó trả lời. Nhưng ta có thể khẳng định rằng nếu ta cố tâm giữ giới răn thứ nhất thì 
sẽ có khả năng thực thi giới răn thứ hai. Vấn đề là giữ giới răn thứ nhất như thế nào. 
     Thiên Chúa là Đấng không ai thấy bao giờ. Nhưng Người đã nên hữu hình nơi Đức Giêsu Kitô. Ai thấy Chúa Kitô là thấy Chúa 
Cha ( x. Ga 14,9 ). Và yêu mến Chúa Kitô là yêu mến Thiên Chúa. Yêu mến Chúa Kitô là hãy ở lại trong tình yêu của Người và hãy 
giữ giới răn của Người ( x. Ga 14 23-24 ). 
     Ở lại trong tình yêu của Chúa Kitô nghĩa là hãy để cho Chúa Kitô yêu thương ta. Ở lại trong tình yêu của Chúa Kitô là kết hiệp 
nên một với Người, là nên đồng hình đồng dạng với Người. Một trong những phương thế tuyệt hảo để ở lại trong tình yêu của 
Chúa Kitô đó là liên lĩ cầu nguyện. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên để kết hiệp với Chúa, nên một với Chúa, để nhận biết Chúa 
mà yêu mến Chúa, để biết thánh ý Chúa mà thực thi ý Người. Nên một với Chúa Kitô, nên đồng hình đồng dạng với Người thì ta 
sẽ biết cách yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta ( x. Ga 15,12 ). Và đây là giới răn mới mà Chúa Kitô đã truyền 
lại cho chúng ta ngay đêm Tiệc Ly, trước khi Người chịu khổ nạn. 
     Vì biết cùng chung cha mẹ nên người ta nhận nhau là anh chị em., chứ không phải vì đã nhận nhau làm anh chị em nên mới 
biết mình cùng chung một mẹ cha. Tuy nhiên trong tình yêu, nhiều điều như nghịch lý vẫn hiện hữu. Dù không thể đòi hỏi và không 
có quyền đòi hỏi rằng khi anh chị em thương nhau là đã yêu cha mẹ, nhưng chính cha mẹ tự nhận lấy việc con cái yêu thương 
nhau là cách thế tốt đẹp mà chúng tỏ bày lòng hiếu thảo với mình. Cũng thế, là Tình Yêu, Thiên Chúa đã nhận việc loài người 
chúng ta yêu thương nhau là một phương thế yêu thương Người cách tốt đẹp. Chúa Kitô đã nói rõ chân lý này trong dụ ngôn ngày 
cánh chung ( x. Mt 25,31-46 ). 
     Mến Chúa và yêu người là trọng tâm sứ điệp Kitô giáo. Là Kitô hữu, chúng ta thuộc lòng chân lý này. Tuy nhiên để thực thi đạo 
mến Chúa - yêu người thì cần phải biết Chúa, một sự “biết” theo nghĩa Thánh Kinh đó là gắn bó nên một với Chúa. Ngoài các giờ 
kinh nguyện, ngoài các buổi tham dự Phụng vụ, thì việc giữ tỉnh lặng khoảng năm, mười phút hay lâu hơn trong một ngày sẽ giúp 
ta can đảm và nhiệt thành mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình cách hữu hiệu.  
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa  

              



Ñoïc Muïc Vuï ñöøng queân caùc Vaên Phoøng Dòch Vuï vaø Cô Sôû Thöông Maïi 

 

QUICK TAX SERVICE 

  VAÊN PHOØNG KHAI THUEÁ 

Nhaän khai caùc loaïi thueá cho tö nhaân hay thöông maïi, 

nhanh choùng vaø uy tín.  Coù dòch vuï laáy tieàn refunds 

trong voøng 24-48 tieáng. 

Xin lieân laïc Coâ Thaûo Ñinh 

(IRS Authorized Agent) 

3444 Gulfway Drive #B, Port Arthur, TX 77642 

Tel: (409) 984-5644 Cell: (409) 549-6474 

538 9
th

 Ave.                             Lam or Phuc 

Port Arthur, TX 77642        Fax 409-985-3977      

                 Vui Carol Pham-Agent 

                                        Nôi baùn baûo hieåm: 

                                         °Xe   °Nhaø °Thöông Maïi  

                                         °Nhaân Thoï  °Söùc Khoûe 

FARMERS         °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 

 

  

 

Cellectronics 

  “Your Cell Phone Store” 

4941 Gulfway Dr  Port Arthur 
 Phone 985-8259   Fax 985- 8260 
Baùn sæ vaø leû nhöõng duïng cuï ñieän töû 

Manager: Thuøy Nga Maria 

HOA NÖÕ VÖÔNG 

Nhaän caém hoa cho caùc dòp Ñaùm 

Cöôùi, Ñaùm Hoûi, Ñaùm Tang, Leã 

Theâm Söùc, Röôùc Leã Laàn Ñaàu, vv... 

Moïi chi tieát, xin lieân laïc  

Chò Thuûy 409-293-0035  

hoaëc Chò Möøng 409-853-2154    

  Luaät Sö Nguyeãn Anh Tuù 

Chuyeân lo veà tai naïn taïi sôû laøm, taøu beø, 

xe coä.  Tham khaûo mieãn phí. 

Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc boài thöôøng 

   Xin lieân laïc: 713- 662- 3115 

5555 W. Loop  STE 525 

Bellaire, Houston, TX 77401 

www.mycellectronicssuperstoreonline.com 

Phone (409) 727-2779 or (409) 981-1220  
10549 Hwy 69, Port Arthur, TX 77640 

ANH TUY‘N TRˆN 

XIN LIEÂN LAÏC CHUYEÂN VIEÂN HAÕNG XE 

CAÀN MUA XE CUÕ HOAËC MÔÙI 

        NISSAN       HONDA          

TWIN     CITY 

Phone: (409) 985-8886 hay 409-982-3321 

Truøng Thaûo baøo cheá taïi Nhaät Baûn  

Ñaëc bieät coù Thaàn Döôïc Naám Agaricus vaø Ñoâng 

ngaên ngöøa beänh taät. 

 hieám quyù, giuùp taêng cöôøng söùc khoeû,  

Baùn taát caû caùc loaïi döôïc thaûo 

Tiffany’s Fashion 


