
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 III MUØA VOÏNG         naêm A   ngaøy 12/12/2010    SOÁ: 50

 

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 

    ( 13-18/12/2010 ) 

T. Hai:   13/12   Th. Lucia, trinh nöõ töû ñaïo 

   Caàu cho caùc  yù chæ cuûa 3 ngöôøi xin. 

T. Ba:     14/12  Th. Gioan Thaùnh Giaù linh muïc tieán só 

   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 4 ngöôøi xin. 

T. Tö:     15/12   

   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 4 ngöôøi xin. 

T. Naêm:  16/12   

   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 3 ngöôøi xin. 

T. Saùu:   17/12         

   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 3 ngöôøi xin. 

T. Baûy:   18/12    

   Caàu cho caùc yù chæ cuûa 3 ngöôøi xin. 

      

PHUÏC  VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã ) 

 

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 

 

CHUÙA NHAÄT  IV MUØA VOÏNG  - Naêm A   (18/12/2010 ) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT  IV MUØA VOÏNG   - Năm A  (19/12/2010 ) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät  Voâ Nhieãm 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Giuse 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn  III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV  

NGAØY TRONG TUAÀN  (20-25/12/2010 ) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích             /   C:  Hoaøng



TIN MUÏC VUÏ

CHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI LEÃ GIAÙNG SINH 

  Thöù Saùu, 24/12/2010 

     -Saùng 7:00 a.m.  Thaùnh Leã Muøa Voïng 

      -Toái 8:00 p.m.  Thaùnh Ca & Hoaït Caûnh 

      -Toái 9:00 p.m . Ñaïi Leã Ñeâm Giaùng Sinh 

Sau Ñaïi Leã Ñeâm Giaùng Sinh, Giaùo Xöù kính môøi toaøn theå quyù 

oâng baø anh chò em sang qua Hoäi Tröôøng cuøng chung möøng Sinh 

Nhaät Chuùa. 

  Thöù Baûy, 25/12/2010  

    -Saùng 10:00 a.m. Ñaïi Leã Giaùng Sinh 

     -Chieàu 5:00 p.m. Leã Thaùnh Gia 

 

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ MEÏ THIEÂN CHUÙA  VAØ ÑAÀU NAÊM 

  Thöù Saùu, 31/12/2010 

     -Saùng 7:00 a.m. Thaùnh Leã Muøa Voïng 

     -Chieàu 6:00 p.m. Thaùnh Leã Meï Thieân Chuùa  

  vaø Cuoái Naêm Döông Lòch 

  Thöù Baûy, 1/1/2011 

     -Saùng 10:00 a.m. Thaùnh Leã Meï Thieân Chuùa  

(khoâng coù leã 7:00 a.m.) vaø Ñaàu Naêm Môùi Döông Lòch 

     -Chieàu 5:00 p.m. Leã Hieån Linh 

BAÙN CAÂY CAÛNH MUØA GIAÙNG SINH 

      Theo thoâng leä haèng naêm, Giaùo Xöù vôùi söï coäng taùc cuûa anh 

chò Tieán Thaûo (Ñoaøn’s Nursery), seõ baùn moät soá Hoa Giaùng Sinh 

vaøo Chuùa Nhaät tôùi (19/12/10).  Xin anh chò em mua uûng hoä Giaùo 

Xöù. vaø cuõng ñeå tröng baøy vaøo Muøa Giaùng Sinh.   

LÒCH TREO TÖÔØNG MÔÙI 2011 CUÛA GIAÙO XÖÙ 

     Naêm nay Giaùo Xöù seõ coá gaéng phaùt haønh moät cuoán lòch treo 

töôøng 2011 vôùi nhöõng ngaøy kyû nieäm vaø sinh hoaït quanh naêm 

rieâng cuûa Giaùo Xöù.  Lòch seõ ñöôïc phaùt haønh vaøo dòp Giaùng Sinh, 

vaø caùc Tröôûng Khu seõ giuùp phaân phaùt cho nhöõng gia ñình trong 

Khu.  Chi tieát ngaøy vaø giôø phaùt lòch seõ ñöôïc thoâng baùo sau. 

CAÙM ÔN 

     Chuùng con, lôùp Giaùo Lyù Theâm Söùc III  xin chaân thaønh caùm ôn 

hai Cha Chaùnh Phoù Xöù vaø toaøn theå coäng ñoaøn ñaõ giuùp ñôõ vaø uûng 

hoä chuùng con trong vieäc gaây quyõ xaây gieáng nöôùc cho ngöôøi cuøi 

taïi VN vöøa qua.  Soá tieàn lôøi toäng coäng laø $1,700 ñoàng vaø ñaõ 

ñöôïc göûi veà VN vôùi muïc ñích treân.   Xin Chuùa traû coâng cho Quyù 

Cha vaø Quyù Vò. 

CAÙM ÔN 

     Giáo Xứ chân thành cám ơn Hai Cha Chánh Phó Xứ và một số 

quý vị đã đi thăm viếng và tặng hoa trong dip Giáng Sinh cho 

những bệnh nhân tại tư gia và viện dưỡng lão.  Giáo Xứ cũng chân 

thành cám ơn Anh Chị Hiệp & Mừng đã ủng hộ hoa Giáng Sinh 

cho những bệnh nhân.  Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban 

muôn ơn lành xuống trên Hai Cha Chánh Phó Xứ và quý vị. 

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 muoân hoàng aân 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. 

 

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. 

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 Löông Tuøng Quang, Y 

Phuïng, Thuøy Vaân, Kenny Thaùi vaø Band nhaïc The Beat, cuøng vôùi 

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

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

    Giaùo Xöù keâu goïi nhöõng Maïnh Thöôøng Quaân baûo trôï cho caùc 

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.     

THOÂNG BAÙO       

     *Kính môøi quyù anh chò em trong phong traøo Cursillo thu xeáp 

thôøi giôø ñeán tham döï Thaùnh Leã Taï Ôn cuoái naêm luùc 5g00 chieàu 

Thöù Hai ngaøy 20 thaùng 12.  Xin quyù anh chò coá gaéng ñi ñoâng ñuû, 

sau Leã chuùng ta seõ coù tieäc möøng Giaùng Sinh. 

      *Tröôøng Giaùo Lyù Vieät Ngöõ seõ nghæ  hoïc vaø Thieáu Nhi seõ 

nghæ sinh hoaït Chuùa Nhaät ngaøy 26/12/10 vaø ngaøy 2/1/2011 ñeå 

möøng Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi.  Vì vaäy, seõ khoâng coù Thaùnh Leã 

luùc 12g00 cho 2 Chuùa Nhaät treân.      

 

RAO HOÂN PHOÁI 

     Anh Pheâroâ Traàn Peter con oâng baø Traàn Phi, Port Arthur, TX  

seõ keát hoân vôùi chò Teâreâsa Nguyeãn Thò Thu Hieàn con oâng baø 

Nguyeãn Vaên Laùp, Vieät Nam. (1) 

     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 11, Quaùn Thaùnh Gia ñaõ thu ñöôïc soá tieàn lôøi laø $7,100.  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 Baùnh Canh, 

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

quyù vò chieáu coá!!!   

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT       Ngaøy 05/12/10        $3,681 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

     Phaïm Taân #306  Traàn Naêng #5035 

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



 

 

VỞ KỊCH CÒN DANG DỞ 

Cha Mark Link 
  

Chủ đề: Thánh Gioan tiền hô là sứ giả, còn Chúa Giêsu là Ðấng Thiên Sai (Mêsia). Chúng ta phải hoàn tất công việc của hai Ðấng.  

 
Nathaniel hawthorne là một văn sĩ người Mỹ, vào năm 1864 ông mất đi mà trên bàn viết vẫn còn bản phác thảo của một vở kịch mà không 
may ông chưa hoàn tất được. Vở kịch này tập trung vào một nhân vật chưa hề xuất hiện trên sân khấu. Mọi người đều nói, đều mơ, đều chờ 
đợi nhân vật này đến nhưng vị ấy chẳng hề đến. Tất cả các nhân vật phụ đều đồng loạt mô tả nhân vật chính ấy. Họ kể cho mọi người nhân 
vật chính ấy sẽ như thế nào, sẽ làm những gì. Tuy nhiên nhân vật chính ấy đã chẳng xuất hiện. 
 
Toàn bộ Cựu ước cũng giống như vở kịch của Nathaniel Hawthorne bỏi vì Cựu ước chấm dứt mà không có đoạn kết. 
 
Trên dòng sông Giôđan có một khúc cạn nước, cách Biển Chết không xa. Như người ta còn ghi nhớ, đây là chỗ băng qua sống thuận tiện 
cho các đoàn tuần hành có xe ngựa kéo, các thương buôn và các du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ðây cũng là chỗ đại chúng thường gặp 
gỡ nhau để trao đổi đủ thứ tin tức từ khắp mọi nơi. Chính tại chỗ này, Gioan Tẩy Giả đã rao giảng và rửa tội cho dân chúng. Ông cũng bận 
áo da thú giống như các tiên tri thuở xưa. Và đám dân bắt đầu thắc mắc: "Ông này là ai vậy? Ông ta có phải là Ðấng Mesia được Chúa hứa 
không? Hay ông là vị sứ giả dọn đừơng cho Ðấng Mesia?" 
 
Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu sẽ trả lời cho những câu hỏi này. 
 
Ngài nói với dân chúng: "Gioan là kẻ mà Thánh Kinh đã nói: "Ta sẽ sai sứ giả Ta đi trước con để mở đường cho con". Chúa Giêsu cũng trả 
lời câu hỏi khác mà đám môn đệ của Gioan Tẩy Giả đặt ra cho Ngài: "Có phải Ngài là Ðấng mà Gioan bảo sẽ phải đến, hay chúng tôi còn 
phải mong chờ Ðấng khác?" Ðể trả lời câu hỏi này, Chúa Giêsu liền trưng ra những lời của tiên tri Isaia trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Khi 
nói về Ðấng Mesia, Isaia bảo rằng những dấu hiệu sau đây sẽ là bằng cứ xác nhận lai lịch vị ấy: "Người mù sẽ thấy được và người điếc sẽ 
nghe được. Kẻ què sẽ nhảy múa và người câm sẽ reo vui". 
 
Chủ ý của Giêsu thực là rõ ràng. Ngài trình bày ra những phép lạ Ngài đã làm - cho người mù thấy, kẻ điếc nghe, người què bước, kẻ câm 
nói được. Ðây là những dấu hịêu mà các lời tiên tri báo trước rằng sẽ phải ứng nghiệm khi Ðấng Mesia đến. 
 
Như vậy, bài Phúc Âm hôm nay muốn nói gì cho anh chị em cũng như cho tôi? Xin thưa đó là sứ điệp sau: Chúa Giêsu là Ðấng Mesia đã 
được các vị ngôn sứ tiên báo và Ngài đã thiết lập vương quốc Thiên Chúa trên trần gian đúng như các tiên tri báo trước. Tuy nhiên Chúa 
Giêsu uỷ thác cho chúng ta nhiệm vụ hoàn tất vương quốc ấy. Ngài giao phó cho chúng ta việc xây dựng nước Chúa trên trần gian này. Vào 
lúc thế mạt, Chúa Giêsu sẽ trở lại để phán xét chúng ta về công việc này. 
 
Người Roma xưa có thời một vị thần tên là Janus. Từ đó chúng ta có danh từ January (tháng giêng). Vị thần này được các hoạ sĩ mô tả 
bằng hình đầu người có hai mặt: một mặt nhìn về đằng sau, mặt kia nhìn về đằng trước. Mùa vọng cũng tương tự như thế. Nó nhìn về hai 
phía: một đàng nhìn lại lần giáng sinh đầu tiên của Chúa Giêsu trong lịch sử, đằng khác là hướng đến cuộc tái giáng của Ngài vào cuối lịch 
sử. 
 
Anh chị em cũng như tôi đang đứng ở giữa hai biến cố lịch sử trọng đại này. Phận vụ chúng ta không phải là cứ lè phè ngồi chơi trên đỉnh 
đồi ngoái cổ về đằng sau và ngóng trông về đằng trước, mà phải xăn tay áo lên dấn thân vào công việc Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng 
ta khi Ngài đến lần đầu tiên trong lịch sử. 
 
Nói một cách cụ thể, điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là chúng ta phải xây dựng nước Chúa trên trần gian, phải đem yêu thương lắp đầy ganh 
ghét, đem thứ tha che phủ hận thù, đem chân lý thay cho giả trá, đem sự cảm thông Kitô giáo thay cho sự vô cảm lạnh lùng. Tóm lại, chúng 
ta phải xây dựng một kiểu thế giới mà chính Chúa Giêsu sẽ dụng xây nếu Ngài ở vào vị trí chúng ta. 
 
Ðó chính là sứ điệp trong các bài đọc hôm nay. Sứ điệp ấy minh chứng Chúa Giêsu là Ðấng Mesia, Ngài sẽ trở lại vào chung cục lịch sử và 
sẽ phán xét chúng ta về việc chúng ta đã xây dựng nước Chúa trên trần gian này như thế nào. 
 
Vậy chúng ta hãy kết thúc với lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu, là Ðấng Mêsia cũng là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta: 
 
Lạy Chúa Giêsu, 
Chúng con tin Chúa đã đến trần gian đầy ganh ghét này để giúp chúng con xây dựng nó thành thế giới của tình yêu. 
 
Lạy Chúa Giêsu, 
Chúng con tin rằng Chúa đã đến với chúng con để giúp chúng con cũng biết đến kẻ khác. 
 
Lạy Chúa Giêsu, 
Chúng con tin rằng Chúa hiểu chúng con, ngay cả khi chúng con không hiểu được chính mình. 
 
Lạy Chúa Giêsu, 
Chúng con tin rằng Chúa luôn luôn ở với chúng con cho dù chúng con không luôn luôn sống với Chúa. 
 
Lạy Chúa Giêsu, 
Chúng con tin rằng Thiên Chúa là Cha chúng con, bởi vì chính Chúa đã đối xử với chúng con như anh chị em của Chúa. 

 


