
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 IV MUØA CHAY      naêm A   ngaøy 03/04/2011    SOÁ: 14

 

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 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 

(04-09/04/2011) 

T. Hai:   04/04   Thaùnh Isiñoâroâ, gm 

   Pheâroâ / baø Ngoïc  

 T. Ba:    05/04  Thaùnh Vincenteâ Ferrioâ, lm 

   HV coøn soáng & qua ñôøi / Hoäi Doøng 3 Ñaminh 

   cLh tieân nhaân Noäi Ngoaïi / baø Ngoïc  

T. Tö:     06/04   

   Gñ hoøa thuaän yeâu thöông nhau/ baø Ngoïc 

    

T. Naêm:  07/04   Thaùnh Gioan Lasan, lm 

       

T. Saùu:   08/04  

 

T. Baûy:   09/04    

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT IV MUØA CHAY - Naêm A        (02/04/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT IV MUØA CHAY - Năm A          (03/04/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Voâ Nhieãm 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (04-09/04/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät                 / C: Caàn 

 

CHUÙA NHAÄT V MUØA CHAY - Naêm A         (09/04/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT V MUØA CHAY - Năm A          (10/04/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Pheâroâ 

   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 (11-16/04/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích                 / C: Khoâi



TIN MUÏC VUÏ

TÓNH TAÂM MUØA CHAY VÔÙI CHUÛ ÑEÀ “3 CÔN CAÙM DOÃ” 

Naêm nay, chöông trình tónh taâm Muøa Chay raát thu huùt vôùi 

chuû ñeà “3 Côn Caùm Doã”, do Cha Luy Vuõ Minh Nhieân, Giaùm 

Tónh Doøng Ñoàng Coâng thuyeát giaûng, seõ giuùp quyù oâng baø anh chò 

em môû mang vaø ghi nhaän ñöôïc raát nhieàu ñieàu höuõ ích cho cuoäc 

soáng gia ñình.  Chöông trình tónh taâm chæ coù 2 buoåi, chieàu ngaøy 

Thöù Saùu 08/04/11 (7:00-9:00 p.m.) vaø chieàu ngaøy Thöù Baûy 

09/04/11 (7:00-9:00 p.m.).  Giaùo Xöù keâu môøi quyù oâng baø anh chò 

em thu xeáp coâng vieäc, hy sinh ít thôøi gian tôùi tham döï ñeå ñöôïc coù 

nhöõng giaây phuùt yeân laëng vaø thanh thaûn vôùi Chuùa, haàu giuùp 

chuùng ta laøm môùi laïi ñôøi soáng rieâng cuûa chính mình. 

 

XÖNG TOÄI MUØA CHAY NGAØY 15 THAÙNG 4 

     Ñeå giuùp anh chò em coù taâm hoàn bình an vaø thaùnh thieän trong 

Muøa Chay Thaùnh naøy, giaùo xöù ñaõ môøi moät soá linh muïc tôùi giaûi 

toäi vaøo Thöù Saùu ngaøy 15 thaùng 4 naêm 2011 töø 6:00 pm ñeán 8:00 

pm.  Trong Muøa Chay coù linh muïc ngoài toøa töø 4:30 ñeán 5:00 p.m.  

tröôùc caùc Thaùnh Leã chieàu.  Anh chò em naøo caàn laøm hoaø vôùi 

Chuùa qua Bí Tích Hoaø Giaûi xin thu xeáp thôøi giôø tôí xöng toäi. 

 

CUOÄC THI BOÙNG CHUYEÀN CUÛA GIAÙO XÖÙ 

(VOLLEYBALL COMPETITION) 

     Nhö moïi naêm, Giaùo Xöù coù nhöõng troø chôi vaø sinh hoaït ngoaøi 

trôøi cho ngaøy Kyû Nieäm 30 thaùng 4 seõ toå chöùc ngoaøi ñaûo Pleasure 

Island vaøo ngaøy 1/5/11.  Ñeå goùp theâm phaàn vui nhoän, ñaëc bieät 

naêm nay, Giaùo Xöù seõ coù cuoäc thi Boùng Chuyeàn (Volleyball 

competition) cho nhöõng anh chò em coù tinh thaàn theå thao tham 

gia.  Cuoäc thi ñua naøy raát haøo höùng vaø seõ coù phaàn thöôûng danh 

döï.  Neáu anh chò em naøo muoán tham gia, xin lieân laïc vôùi Tröôûng 

Ban Sinh Hoaït, anh Phuùc (332-1098) hay vaên phoøng xöù.  Sau khi 

coù danh saùch, chuùng toâi seõ chia ra caùc ñoäi thi ñua ñoàng ñeàu nhau 

tuøy theo khaû naêng cuûa moãi ngöôøi.  Xin quyù anh chò em tích cöïc 

ghi danh vaø tham gia ñeå Giaùo Xöù coù moät ngaøy sinh hoaït vui veû. 

 

ỦNG HỘ HOA PHỤC SINH & THAÙNG HOA MẸ 2011 

     Chæ coøn vaøi tuaàn nöõa laø tôùi Đại Lễ Phục Sinh.  Vaø Thaùng 

Naêm laø thaùng Hoa Mẹ.  Trong những dịp đặc biệt naøy, Giaùo xứ 

cần nhiều hoa để trưng baày trong Nhaø Thờ, Coâng Trường vaø caùc 

nôi.   Ñaây cũng laø caùch tốt đẹp để chuùng ta tỏ baày loøng yeâu mến 

Chuùa vaø Mẹ Maria!  Vậy anh chị em naøo muốn ủng hộ hoa dòp 

Đại Lễ Phục Sinh 2011, hay Thaùng Hoa Mẹ sắp tới, xin lieân lạc 

với Văn Phoøng hoặc Chị Riễn  (409) 543-8033. 

TIEÀN ÑOÙNG CHO GIAÙO PHAÄN 

   Hieän nay, Giaùo Xöù môùi nhaän ñöôïc bao thô ñoùng goùp cuûa 142 

gia ñình,  Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn caùc gia ñình ñaõ tích cöïc 

soát saùng ñoùng goùp cho 2 quyõ cuûa Giaùo Phaän, nguyeän xin Chuùa 

vaø Meï Maria traû coâng boäi haäu cho gia ñình quyù vò ñôøi naøy laãn 

ñôøi  sau.  Nhöõng quyù gia ñình naøo chöa coù cô hoäi ñoùng goùp cho 2 

quyõ naøy, xin daønh chuùt tieàn cuûa ñeå ñoùng goùp vaø laøm troøn boån 

phaän cuûa moät Giaùo daân trong Giaùo phaän. 

 

 

LÔÙP XÖNG TOÄI RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU 

     Ñeå chuaån bò cho ngaøy tónh taâm vaø Thaùnh Leã Xöng Toäi Röôùc 

Leã Laàn Ñaàu 2011.  Xin môøi quyù phuï huynh coù con em lôùp Xöng 

Toäi  ñeán  hoïp ngaøy 10 thaùng 04, luùc 11:00 saùng taïi phoøng hoïc lôùp 

soá 104.  Söï hieän dieän cuûa quyù vò raát quan troïng.  Xin quyù phuï 

huynh daønh thôøi gian ñeå tham döï buoåi hoïp naøy, haàu chuaån bò 

tinh thaàn cho con em trong ngaøy Röôùc Chuùa Laàn Ñaàu.  Sô Nhö 

Thuûy, Phuï Traùch Lôùp Xöng Toäi 2011, soá lieân laïc (409) 985-5102. 

 

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 sau Leã 10g00 

saùng Chuùa Nhaät hoâm nay taïi hoäi tröôøng Thaùnh Giuse. 

      *Kính môøi quyù hoäi vieân  trong Hoäi Doøng Ba Ñaminh thu xeáp 

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

ngaøy 05 thaùng 04 cho ñoâng ñuû, xin maëc ñoàng phuïc.   

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

thôøi giôø ñeán tham döï ñoâng ñuû buoåi Tónh Taâm ñaëc bieät vôùi Cha 

Luy Vuõ Minh Nhieân luùc 4g00 chieàu Chuùa Nhaät ngaøy 10/4/11.   

 

 

CATHOLIC CRUISE TO THE EASTERN CARIBBEAN 

     Come and sail away on a 7-night Catholic Western Caribbean 

Cruise with Father Arthur Murphy, September 25, 2011 on the 

Carnival Conquest out of Galveston, Texas.  Ports of Call:  

Montego Bay (Jamaica), Grand Cayman (Cayman Islands), and 

Cozumel (Mexico).  Prices begin at $1,116 for two passengers 

which includes all port fees and taxes.  Daily Mass and Rosary 

offered.  Deposits of only $50 per person will reserve your cabin.  

Space is limited.  For futher info or to register, please contact 

Doug or Eileen at 1860-399-1785 / dpayttc@aol.com. 

 

RAO HOÂN PHOÁI 

     Anh Pheâroâ Ñaëng Trieàu Thieân con oâng baø Ñaëng Baù Long, San 

Antonio, TX seõ keát hoân vôùi chò Teâreâsa Traàn Thò Thôm con oâng 

baø Traàn Vaên Duïng, Port Arthur, TX.  (1) 

     Ai bieát 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 vừa qua, Quaùn Thaùnh Gia ñaõ thu ñöôïc soá tieàn lôøi laø 

$7,200.  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 

Phở, Tiết Canh, Mì Xào, Baùnh Hỏi Thịt Nướng vaø thaät nhieàu moùn 

aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp daãn.  Xin quyù vò chieáu coá!!!   

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT               Ngaøy 27/3/11     $5,195 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

     OÂng Phaïm Coâng Minh (MSETX)    # 417  

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

mailto:dpayttc@aol.com


MÙ LÒA VÀ MÙ QUÁNG 

Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà 

Xuyên qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có hai loại mù: mù loà của đôi mắt thể xác và mù quáng của tâm hồn, 
của đầu óc. 

Người mù bẩm sinh trong Tin Mừng hôm nay tuy bị mù đôi mắt thể xác nhưng anh ta lại sáng suốt hơn những người 
Pha-ri-sêu tự cho mình tinh thông. 

Trong khi đó, những người Pha-ri-sêu tự hào là người khôn ngoan thông sáng, nhưng họ đang bị mù quáng mà 
chẳng hay. Họ bị thành kiến che mờ tâm trí nên họ không nhận ra Đức Giê-su là Đấng cứu độ nên họ đã không được 
đón nhận ơn cứu độ do Người tặng ban.  

Những người mù loà thể xác hầu hết rất hiền hòa. Chưa từng nghe nói người mù gây ra tội ác hay phạm pháp bất cứ 
ở đâu. Họ là những người đáng thương và đáng kính. 

Còn người mù quáng là những người thường gây ra lỗi lầm và tội ác nên họ thường bị người đời lên án khinh chê.  

Có nhiều hình thức mù quáng gây ra hậu quả rất tai hại:  

Mù quáng vì tham lam 

Sách Các Vua có thuật lại câu chuyện hoàng hậu I-dơ-ven, vợ vua A-kháp, vì tham lam muốn chiếm đoạt vườn nho 
của ông lão nghèo Na-vốt, đã dàn dựng một vụ án quy kết Na-vốt tội nguyền rủa Thiên Chúa và nguyền rủa đức vua, 
rồi tuyên án ông phải bị ném đá chết. Lòng tham lam đã làm cho hoàng hậu I-dơ-ven ra mù quáng đến độ đang tâm 
giết hại một ông lão nghèo vô tội để chiếm đoạt vườn nho của ông ta. (sách các vua I, chương 21)  

Mù quáng vì ghen tị 

Sách Sa-mu-en ghi lại rằng vua Sa-un rất yêu thương Đa-vít, nhưng khi Đa-vít hạ được tên tướng giặc khổng lồ tên là 
Gô-li-át để cứu nguy cho quân dân Ít-ra-en và quay trở về trong chiến thắng, “thì phụ nữ từ hết mọi thành của Ít-ra-en 
kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Sa-un, với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạt. Họ vui đùa ca hát rằng: 
“Vua Sa-un hạ được hàng ngàn, còn Đa-vít hàng vạn”. Khi nghe lời đó, vua Sa-un uất lên vì ghen tị. Lòng ghen tị làm 
cho vua đâm ra mù quáng, đổi lòng yêu thương ra thù ghét và truy lùng Đa-vít khắp nơi quyết giết cho bằng được vị 
anh hùng kiệt xuất nầy. (Samuen I, chương 18)  

Mùa quáng vì dục tình 

Về sau, khi vua Sa-un qua đời, Đa-vít được lên làm vua. Đa-vít lại đâm ra mê đắm sắc đẹp của bà Bát-sê-va. Dục 
vọng đã làm cho vua mù quáng đến độ lập mưu giết chồng bà là Uria để chính thức cưới bà nầy làm vợ. (Samuen II, 
chương 11)  

Nói tóm lại, lòng người rất dễ trở nên mù quáng do tình dục, do lòng tham lam, kiêu căng, ghen tị… khiến người ta lún 
sâu vào vũng bùn tội ác lúc nào không hay.  

Chứng mù quáng nầy tai hại gấp ngàn lần mù loà đôi mắt thể xác.  

Có hai điều tai hại do mù quáng phát sinh:  

Một là người mù quáng không tự biết tình trạng mù quáng của mình, nên không cảm thấy cần được cứu chữa. Thế là 
họ cứ bị mù quáng cho đến mãn đời, mà vì mù quáng suốt đời nên cũng thường mắc phải lầm lỗi suốt đời. 

Hai là cho dù có nhận biết mình mù quáng đi nữa, người ta cũng không cho đó là điều nghiêm trọng, nên không thấy 
cần được cứu chữa. 

Bất cứ người mù nào cũng khao khát được sáng; nhưng điều đáng tiếc là nhiều người mù quáng, vì không tự biết 
mình mù, nên không ước ao thoát khỏi tình trạng mù quáng hết sức tai hại của mình.  

Nguyện xin Chúa Giê-su soi sáng để chúng ta nhận thức rằng mù quáng vô cùng tai hại và cố tìm cách cứu chữa 
mình khỏi chứng bệnh rất tai hại nầy.  Lạy Chúa Giê-su là ánh sáng cho trần gian, xin chiếu dọi ánh sáng Chúa vào 
tâm trí chúng con, cứu chúng con khỏi bị mù quáng do dục vọng gây nên, để chúng con khỏi hư mất đời đời nhưng 
được cứu độ và được sống, sống có nhân cách cao đẹp ở đời nầy và sống viên mãn trong thế giới hồng phúc mai 
sau. 



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 


