
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 32 THÖÔØNG NIEÂN          naêm C ngaøy 07/11/2010    SOÁ: 45
 
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 

( 08-13/11/2010 ) 
T. Hai:    08/11     
   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 9 ngöôøi xin. 
T. Ba:     09/11  Leã Cung Hieán Ñeàn Thôø Th. Gioan Lateâranoâ 
   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 10 ngöôøi xin. 
T. Tö:     10/11  Thaùnh Leâoâ Caû, giaùo hoaøng tieán só 
   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 8 ngöôøi xin. 
T. Naêm:  11/11  Th.Martinoâ thaønh Tours, giaùm muïc 
   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 7 ngöôøi xin. 
T. Saùu:   12/11        Thaùnh Giosaphaùt, giaùm muïc töû ñaïo 
   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 6 ngöôøi xin. 
T. Baûy:   13/11   Th. Phanxica Xavier Cabrini, trinh nöõ 
   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 5 ngöôøi xin. 
      

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

 

CHUÙA NHAÄT  32 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 06/11/2010 ) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Baø Minh, OÂng Bích 
   TTV Thaùnh Theå  Chöû, Caàn 
CHUÙA NHAÄT  32 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 07/11/2010 ) 
 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG   
   TTV Thaùnh Theå      Toaùn II 
 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Pheâroâ   
   TTV Thaùnh Theå    Toaùn  III 
 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå    Toaùn  IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 08-13/11/2010 ) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö      S:  Hoa, Höôøng   /  C:  Hoaøng 
   TTV Thaùnh Theå     S:  Boán               /   C:  Hoaøng 
 

CHUÙA NHAÄT  33 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 13/11/2010 ) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 
   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 
CHUÙA NHAÄT  33 THÖÔØNG NIEÂN   - Năm C  ( 14/11/2010 ) 
 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  ( 15-20/11/2010 ) 
       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Theå      S:  Vui, Ba  /  C:  Taùm 
   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät                /   C:  Chöû 



TIN MUÏC VUÏ
 

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 128 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. 

 

NHAÄN CAÉM HOA 
    Giaùo xöù coù moät soá chò em thieän chí thuoäc nhoùm "Hoa Nöõ 
Vöông" seõ nhaän caém hoa trong nhöõng dòp Ñaùm Cöôùi, Leã Gioã, 
Ñaùm Tang, Leã Theâm Söùc, Röôùc Leã Laàn Ñaàu, vv.. ñeå gaây quyõ 
cho Giaùo Xöù.  Moïi chi tieát, xin lieân laïc Tröôûng Nhoùm - Chò Thuûy 
Ñ.T. 293-0035, Phoù Nhoùm - Chò Möøng Ñ.T. 853-2154, hoaëc vaên 
phoøng Giaùo Xöù. 

 

THAÙNG CAÙC LINH HOÀN - CAÀU NGUYEÄN CHO NGÖÔØI 
QUAÙ COÁ 
Nhöõng phöông theá naøo coù theå cöùu giuùp caùc linh hoàn sôùm ñöôïc 
giaûi thoaùt khoûi luyeän nguïc?  

Coâng ñoàng Lyon naêm 1247 vaø Coâng ñoàng Florence tuyeân 
ngoân raèng: "Ñeå laøm giaûm bôùt caùc hình phaït caùc linh hoàn khoán 
khoå phaûi chòu trong Luyeän nguïc. Lôøi caàu nguyeän, vieäc laøm phuùc 
boá thí, vaø caùc vieäc laønh khaùc maø caùc giaùo daân quen laøm nhö 
Giaùo hoäi daïy (Ñoïc Kinh Maân Coâi, aên chay, haõm mình, soáng baùc 
aùi, tha thöù, laøm phuùc boá thí, giuùp vieäc töø thieän, röôùc leã, vieáng 
ñaøng Thaùnh giaù, raûy Nöôùc Thaùnh, laøm caùc vieäc hay ñoïc caùc kinh 
ñeå laõnh aân xaù) nhaát laø Thaùnh leã Misa, coù theå giaûm bôùt hình khoå 
cho caùc linh hoàn Luyeän Nguïc" (D. 464,693). 

Muoán cho caùc vieäc chuùng ta laøm sinh ôn ích cöùu roãi caùc linh 
hoàn, theo yù kieán cuûa Thaùnh Toâma Aquinoâ caàn 3 ñieàu sau: 

1. Phaûi coù yù nhöôøng coâng phuùc vieäc laønh mình laøm cho linh 
hoàn naøo ñoù, hoaëc cho caùc linh hoàn moà coâi. Neáu khoâng coù yù 
nhöôøng thì coâng phuùc vieäc laønh vaãn thuoäc veà ngöôøi laøm. 

2. Phaûi laøm vieäc coù tính caùch ñeàn toäi, vì tuy laø vieäc laønh 
nhöng sinh coâng hieäu khaùc nhau: coâng hieäu kinh Maân Coâi khaùc 
coâng hieäu Thaùnh leã. Vaø tuøy ngöôøi laøm caùch soát saéng hay khoâ 
khan. 

3. Phaûi laøm khi coù ôn nghóa Chuùa, nghóa laø saïch toäi troïng. 
Khoâng keå nhöõng vieäc laønh nguyeân töï noù phaùt sinh coâng hieäu nhö 
Thaùnh leã, duø ngöôøi döï hay xin leã khoâng coù ôn nghóa Chuùa, thaùnh 
leã vaãn sinh coâng hieäu cho caùc linh hoàn. 
 
CHUÙC MÖØNG THAØNH HOÂN 
     Giaùo Xöù chuùc möøng anh Pheâroâ Phaïm Vaên Phöôùc vaø chò 
Teâreâsa Nguyeãn Thò Haèng vöøa môùi keát duyeân vôùi nhau neân nghóa 
vôï choàng.  Xin Thieân Chuùa chuùc phuùc cho anh chò trong ñôøi soáng 
môùi, luoân hoøa thuaän thöông yeâu nhau, bieát noi göông gia ñình 
Thaùnh Gia, vaø trung thaønh vôùi lôøi Giao Öôùc Hoân Phoái. 

 

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 5g00 
chieàu Chuùa Nhaät hoâm nay taïi tö gia anh Phạm Thức địa chỉ 2321 
Duff Dr., P.A. ÑT: 963-1360.  

 

LITTLE FLOWER'S CHRISTMAS TREASURERS 
     St. Theresa Little Flower Catholic Church would like to invite 
you, your family and friends to come and enjoy our Holiday 
Store on Saturday, November 20, 2010 from 9:00 a.m – 6:00 p.m, 
at 6412 Garnet Ave, Port Acres., phone 409-736-1536. 

 

RAO HOÂN PHOÁI 
     Anh Luca Nguyeãn Huy Hoaøng con oâng baø Nguyeãn Vaên 
Quyønh, Port Arthur, TX seõ keát hoân vôùi chò Maria Nguyeãn Thò 
Thu Hieàn con oâng baø Nguyeãn Vaên Vuï, Vieät Nam (2) 
     Anh Ñoâminicoâ Nguyeãn Duy David con oâng baø Nguyeãn Vaên 
Trung, Port Arthur, TX  seõ keát hoân vôùi chò Maria Tröông Tuyeát 
Nhi Teresa con oâng baø Tröông Minh Sang, Port Arthur, 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     
      Nhôø söï uûng hoä taän tình cuûa quyù oâng baø anh chò em, trong 
thaùng 10 Quaùn Thaùnh Gia thu ñöôïc soá tieàn lôøi laø $6,710.  Xin 
Thieân Chuùa traû coâng boäi haäu cho quyù anh chò thieän chí vaø toaøn 
theå quyù vò.  Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Tieát Canh, 
Buùn Boø Hueá, Bánh Bèo vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc 
vaø haáp daãn.  Xin quyù vò chieáu coá!!!   

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT    

       Ngaøy 31/10/10 $3,420 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  
   Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong giaùo xö. 

 

 

 

 

 

 



VĨNH HẰNG  

T.s. Trần Quang Huy Khanh 

Một thiếu phụ trải qua bẩy đời chồng, và mỗi người đều có cưới hỏi đàng hoàng. Nói một cách thực tế theo từ ngữ hiện 
thời, nàng đã lên xe hoa bẩy lần. Như vậy, trên nơi vĩnh hằng nàng sẽ là vợ ai? Ai sẽ là chồng của nàng? Nhóm Sađốc 
đã đưa ra câu hỏi này nhằm thách thức Chúa Giêsu, và ngụ ý chối bỏ sự sống lại, sự sống vĩnh hằng. Vì không lẽ ở trên 
Thiên Đàng, và ở đời sau người ta cũng cưới vợ, gả chồng, sinh con, đẻ cái; hoặc tranh dành vợ chồng với nhau sao?  

Chối bỏ đời sau, không tin nhận giá trị của sống lại, cũng có nghĩa là chôn bám và chấp nhận giá trị của vật chất, của thế 
giới hữu hình. Đây có lẽ cũng là quan niệm và lối sống của nhiều người không riêng gì mấy người theo nhóm Sađốc. 
Tuy nhiên, một mặt nói là không tin có đời sau, nhưng dường như họ vẫn không chối bỏ sự hoài nghi về đời sau, nên họ 
đã muốn dùng hình ảnh người thiếu phụ với bảy đời chồng ấy, để dò hỏi, và để xem Chúa giải quyết cách nào nếu như 
thật sự có đời sau. Hiểu được tâm lý hụt hẫng, hoang mang, và nghi ngờ ấy, Chúa Giêsu đã nói với họ và cho tất cả 
những ai đang có cùng một thắc mắc về vĩnh hằng, rằng: “Con cái đời này lấy vợ, gả chồng, nhưng những ai được tuyển 
chọn và sống lại từ cõi chết không lấy vợ, gả chồng. Họ cũng không chết, mà là giống như các thiên thần. Là con cái của 
sự sống lại, họ cũng là con cái Thiên Chúa” (Lc 20:34-36). Vì theo Chúa Giêsu thì: “Thiên Chúa không phải là Chúa kẻ 
chết nhưng là Chúa của kẻ sống vì tất cả đều sống cho Ngài” (Lc 20:38). Câu trả lời của Chúa Giêsu đã đem lại một cái 
nhìn đầy xác tín về đời sau, về vĩnh hằng.  

Trước hết, nó mở ra một nhãn quan về vĩnh hằng, và cho thấy rằng sự sống đời sau, Thiên Đàng và hỏa ngục là có 
thật., khi Ngài gọi những người được lên nơi cao xanh ấy là “những người được tuyển chọn và sống lại từ cõi chết”. Điều 
này cho thấy rằng là mọi người đều sống lại, tuy nhiên, chỉ có những ai được tuyển chọn mới sống lại để sống với Ngài 
mà thôi. Và lý do để ta có thể xác tín được điều này, chính là vì: “Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết nhưng là 
Chúa của kẻ sống”.  

Nhưng sống lại rồi người ta sẽ làm gì trên chốn vĩnh hằng. Liệu rồi có diễn lại cảnh lấy vợ, gả chồng, sinh con, đẻ cái 
nữa không? Để trả lời câu hỏi này, Chúa Giêsu đã hé mở cho ta biết về sinh hoạt của con người trên nơi cao xanh ấy 
bằng một lối diễn tả cũng rất “cao xanh”, khi so sánh đời sống, và sinh hoạt của họ với các thần trời: “Người ta sống với 
nhau như các thiên thần”. Như vậy, trên nơi vĩnh hằng, con người vẫn là con người, vẫn có tình cảm, tình thương. Họ 
vẫn có trách nhiệm, vẫn có những ràng buộc liên đới với nhau, và vẫn trao đổi, thông cảm với nhau. Tuy nhiên, sinh hoạt 
của họ, tình cảm của họ, và cách thức trao đổi của họ không giống như con người tự nhiên qua lối diễn tả của xác thịt, 
của cái nhìn vật chất, đầy tính thế tục. Những hành động trực tiếp liên quan đến thân xác, hay việc làm vật chất như con 
người vẫn thường đối xử với nhau trong thế giới hữu hình không thể mang áp dụng nơi thế giới siêu hình. Tóm lại, Chúa 
Giêsu qua câu trả lời cho nhóm người Sađốc, đã vẽ cho chúng ta một bức tranh về hoạt động và sinh hoạt của con 
người ở thế giới siêu hình. Các thiên thần giao tiếp, thông cảm, chia sẻ, trao đổi với nhau như thế nào, con người sau 
khi đã lên nơi cao xanh ấy, cũng giao tiếp, trao đổi, và thương yêu nhau như vậy.  

Quan niệm về đời sau, về cuộc sống vĩnh hằng nếu đem áp dụng vào sinh hoạt tâm linh của người Việt Nam, chúng ta 
cũng thấy rất gần gũi. Tuy không đồng nhất về quan niệm tín lý và thần học, nhưng phần đông mỗi người Việt Nam đều 
có một ý niệm về đời sau. Tại mỗi gia đình đều có bàn thờ tổ tiên. Họ cúng quả hàng ngày, đặc biệt vào những dịp giỗ 
lạt. Họ tảo mộ, họ dâng hương, đốt tiền mã, đồ dùng giả ngụ ý giử về bên kia thế giới cho người thân mình tiêu dùng. 
Hành động như vậy, vì họ tin rằng ông bà, cha mẹ, anh chị em họ đang sống bên kia thế giới, và đang cần những thứ ấy. 
Bằng con mắt tâm linh, họ luôn nhắc về người quá cố, cầu xin với người quá cố. Như vậy, là chúng ta đã tin nhận có đời 
sau, có cuộc sống bên kia thế giới. Và nếu đem tâm tình sống ấy lồng vào niềm tin Kitô Giáo, và cho tâm tình ấy một cái 
nhìn đời đời qua sự tin nhận Chúa Kitô, chúng ta sẽ không thấy khó khăn gì khi chấp nhận sự sống lại, và đời sống vĩnh 
hằng. 

Nhưng một khi đã tin nhận đời sau, đã tin vào Chúa Kitô thì niềm tin ấy phải đi tới chỗ thực hành: “Đức tin không việc 
làm là đức tin chết” (Giacôbê 2:17). Và một khi áp dụng thực hành niềm tin của mình, người Kitô hữu phải làm sao để 
phản ảnh đầy đủ khuôn mặt của Chúa Cứu Thế trong mọi khía cạnh của cuộc đời mình cách thành thật, đơn sơ, nhưng 
đầy xác tín.  

Con cái đời này cưới vợ, gả chồng, nhưng con cái đời sau thì lại đối xử với nhau như các thiên thần. Đó là hai mặt của 
một đồng tiền, hai mặt của một bàn tay, hai cách nhìn và lối sống của người Kitô hữu trong khi còn ở trần thế và sau khi 
đã về Thiên Đàng. Trong lúc còn sống trên thế gian này, họ phải hoàn tất vai trò và trách nhiệm của mình như một phần 
tử của gia đình, của cộng đoàn, và của xã hội. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho sự sống đời sau, thì họ phải làm sao để 
những việc làm ấy mang lại những giá trị đời đời, bằng cách như Đúc Thánh Cha Gioan Phaolô II đã diễn tả khi nói về 
sự thánh thiện, là phô diễn gương mặt Chúa Cứu Thế qua những biến cố của đời mình khi vui cũng như khi buồn, khi 
gặp gian nan thử thách, cũng như khi được may mắn, và an ủi. Và đó cũng là đời sống của một Kitô hữu biết tin tưởng, 
và xác tín về đời sau và về vĩnh hằng.  

 


