
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 

 

        CN LEÃ CHUÙA GIEÂSU CHÒU PHEÙP RÖÛA      naêm A  ngaøy 09/01/2011    SOÁ: 2

 

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:  726-8118 

 

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 

(10-15/1/2011) 

T. Hai:   10/01    

   Maria & Giuse/ A. Hoaø. 

T. Ba:     11/01   

   Maria & Giuse/ A. Hoaø. 

T. Tö:     12/01   

   Maria & Giuse/ A. Hoaø. 

T. Naêm:  13/01  Th. Hilarioâ, gm TS 

   Maria & Giuse/ A. Hoaø. 

T. Saùu:   14/01         

   Maria & Giuse/ A. Hoaø. 

T. Baûy:  15 /01    

   Maria & Giuse/ A. Hoaø. 

      

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

CN LEÃ CHUÙA GIEÂSU CHÒU PHEÙP RÖÛA - Naêm A   (08/01/2010) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö        Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå        Chöû, Caàn 

CN LEÃ CHUÙA GIEÂSU CHÒU PHEÙP RÖÛA - Naêm A   (09/01/2010) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät         Pheâroâ  

   TTV Thaùnh Theå            Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät         Phuïc Sinh  

   TTV Thaùnh Theå          Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå          Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (10-15/01/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå     S:   Thuaät                /    C:  Caàn 

 

CHUÙA NHAÄT II THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (15/01/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT II THÖÔØNG NIEÂN   - Năm A (16/01/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Loä Ñöùc 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Maân Coâi 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (17-22/01/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích                /   C: Khoâi 

 



TIN MUÏC VUÏ

 

THÖ CAÙM ÔN TAÁM LOØNG VAØNG CÖÙU TRÔÏ NAÏN NHAÂN 

LUÕ LUÏT VIEÄT NAM 

    Kính thöa Cha vaø quyù AÂn Nhaân, 

Kính chuùc Cha vaø quyù AÂn Nhaân moät muøa Giaùng Sinh an bình, 

moät naêm môùi nhieàu söùc khoeû vaø traøn ñaày hoàng aân Thieân Chuùa 

ban cho.  Lieân Ñoaøn Coâng Giaùo Vieät Nam taïi Hoa Kyø coù nhaän 

ñöôïc soá tieàn laø $12,250.00 ñeå trôï giuùp cho caùc naïn nhaân luõ luït 

Vieät Nam.  Thay maët cho naïn nhaân, chuùng toâi chaân thaønh ghi ôn 

loøng baùc aùi cuûa Cha vaø quyù AÂn Nhaân.  Ñeå toû loøng bieát ôn taát caû 

quyù AÂn Nhaân, Linh Muïc Chuû Tòch Lieân Ñoaøn Joseph Nguyeãn 

Thanh Lieâm, seõ cuøng caùc Linh Muïc khaùc daâng caùc Thaùnh Leã 

caàu nguyeän ñaëc bieät cho quyù vò trong nhöõng ngaøy saép tôùi.   Lieân 

Ñoaøn seõ duøng soá tieàn quyù vò ñoùng goùp, ñeå gôûi veà Hoäi Ñoàng 

Giaùm Muïc Vieät Nam qua UÛy Ban Baùc AÙi Xaõ Hoäi – Caritas, ñeå 

nhôø UÛy Ban mua löông thöïc, quaàn aùo, thuoác men, noâng cuï phaân 

phoái vaø trôï giuùp cho caùc naïn nhaân vaø gia ñình, haàu xoa dòu phaàn 

naøo söï ñau khoå maát maùt bôûi luõ luït.  Xin Thieân Chuùa traû coâng boäi 

haäu cho toaøn theå quyù AÂn Nhaân vaø gia ñình. 

     Traân troïng, 

LM. Joseph Nguyeãn Thanh Lieâm, Chuû Tòch 

 

UÛNG HOÄ MUA BAÙNH CHÖNG, BAÙNH TEÙT  

XUAÂN TAÂN MAÕO 2011 

     Anh chò em trong 2 Hoäi Ñoàng, Ban AÅm Thöïc vaø moät soá anh 

chò em tình nguyeän ñaõ coá gaéng hoaøn taát ñôït baùnh ñaàu tieân ñeå 

quyù vò thöôûng thöùc tröôùc vaø hy voïng quyù vò coù nhieàu thôøi giôø ñaët 

mua taëng nhau trong dòp Teát.  Baùnh vöøa môùi ra loø, coøn noùng hoåi 

vaø thôm ngon.  Kính môøi quyù anh chò em mua uûng hoä vaø coå ñoäng 

cho ngöôøi khaùc mua.  Baùnh chæ goùi coù giôùi haïn, khoâng laøm 

nhieàu.  Neáu anh chò em naøo caàn ñaët mua theâm, xin vui loøng cho 

Ban AÅm Thöïc bieát caøng sôùm caøng toát ñeå laøm theâm.  Xin goïi tröïc 

tieáp cho Anh Chò Ruaãn, ÑT:  409-728-2549, hay Vaên Phoøng Xöù. 

     Giaùo Xöù xin chaân thaønh caùm ôn anh chò em trong 2 Hoäi Ñoàng, 

Ban AÅm Thöïc vaø nhieàu anh chò em tình nguyeän ñaõ hy sinh tôùi 

Hoäi Tröôøng trong tuaàn qua ñeå laøm laù, goùi baùnh chöng, baùnh teùt, 

vaø nhöõng coâng vieäc khaùc ñeå chuaån bò cho ngaøy Teát.  Xin Thieân 

Chuùa traû coâng boäi haäu cho anh chò em vaø gia ñình.  Ban AÅm 

Thöïc raát caàn nhieàu nhaân vieân giuùp trong dòp Teát naøy, Giaùo Xöù 

keâu môøi quyù oâng baø anh chò em hy sinh giuùp ñôõ. 

 

ÑAÊNG QUAÛNG CAÙO TRONG TÔØ THOÂNG TIN MUÏC VUÏ VAØ 

TREÂN WEBSITE 

     Giaùo Xöù caùm ôn caùc cô sôû thöông maïi ñaõ ñaêng nhöõng maãu 

quaûng caùo trong tôø Muïc Vuï vaø treân Website cho naêm 2011.  Xin 

quyù oâng baø anh chò em ñeán uûng hoä cho caùc cô sôû ñaõ ñaêng quaûng 

caùo cho Giaùo Xöù. 

     Hieän giôø, tôø Muïc Vuï cuûa Giaùo Xöù ñang coøn vaøi choå troáng.  

Xin quyù thaân chuû cuûa caùc cô sôû thöông maïi uûng hoä Giaùo Xöù 

baèng caùch ñaêng quaûng caùo trong tôø Muïc Vuï vaø treân Website.  

Xin quyù vò giôùi thieäu cho caùc thöông maïi khaùc bieát ñeå hoï ñaêng 

quaûng caùo.  Moïi chi tieát, xin lieân laïc Vaên Phoøng 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 

nay 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 khuyeán khích caùc phuï huynh cho con em mình tham 

döï cuoäc Thi Hoa Haäu naøy.  Neáu anh chò em naøo muoán ghi danh 

cho caùc em Thi Hoa Haäu, xin lieân laïc vôùi Anh Phuùc (ÑT:  332-

1098), hay Vaên Phoøng Giaùo Xöù.  Chaân thaønh caùm ôn söï coäng taùc 

cuûa taát caû quyù vò.     

 

BAÛO TRÔÏ CA SÓ ÑEÂM VAÊN NGHEÄ TEÁT TAÂN MAÕO 

     Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn anh chò Thu Saéc thuoäc khu Loä 

Ñöùc ñaõ nhaän baûo trôï cho ca só Y Phuïng.  Xin Chuùa traû coâng boäi 

haäu cho loøng haûo taâm cuûa anh chò. 

     Giaùo Xöù ñang caàn coù nhöõng Maïnh Thöôøng Quaân khaùc baûo trôï 

cho ca só Löông Tuøng Quang, ca só Thuøy Vaân, ca só Kenny Thaùi 

vaø Band nhaïc.  Anh chò em naøo muoán baûo trôï ai, xin lieân laïc vôùi 

anh Phuùc (ÑT:  332-1098) hay Cha Xöù caøng sôùm caøng toát. 

 

TIEÀN BAÛO HIEÅM CHO GIAÙO XÖÙ NAÊM 2010-2011 

     Theo thoùi quen toát laønh haøng naêm, moãi gia ñình ñaõ trôï giuùp 

Giaùo Xöù tieàn chi phí cho vieäc baûo hieåm Nhaø Thôø vaø caùc cô sôû 

cuûa Giaùo Xöù.  Naêm nay tieàn Baûo Hieåm ñaõ taêng leân tôùi hôn 45 

ngaøn, vì theá xin moãi gia ñình caàn trôï giuùp Giaùo Xöù laø $100 trôû 

leân.  Gia ñình anh chò em naøo coù khaû naêng ñoùng goùp nhieàu hôn, 

Giaùo Xöù saün saøng ñoùn nhaän.  Xin caùm ôn loøng quaûng ñaïi cuûa 

toaøn theå quyù vò trong coâng vieäc baûo toaøn taøi saûn cuûa Giaùo Xöù. 

 

THOÂNG BAÙO     

      *Kính môøi quyù ñoaøn vieân Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm thu 

xeáp thôøi giôø ñeán tham döï buoåi hoïp ñaàu naêm, sau Thaùnh Leã 

10g00 saùng Chuùa Nhaät hoâm nay taïi hoäi tröôøng Thaùnh Giuse.      

 

QUAÙN THAÙNH GIA    

      Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Huû Tieáu Mì, Phôû 

Xaøo, 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 ñeå giuùp 

vaøo quyõ sinh hoaït cuûa giaùo xöù.  Xin chaân thaønh caùm ôn quyù oâng 

baø anh chò em thieän chí vaø toaøn theå quyù vò. 

 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT        

     Ngaøy 2/1/11        $5,602 

 

 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

     Leâ, Dung Mai      #4052 Buøi, Xuaân    #4058 

     Nguyeãn, Hoaøng   #2068 Mac,  Baûy    #4064 

     Traàn, Tuyeàn         #CICU      

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



"CON YÊU DẤU" 

John Quốc Toản, CMC 

Trong bối cảnh Giáng Sinh, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại qua vì sao sáng từ trời cao 

hướng dẫn ba nhà Bác học từ Đông phương đến thờ lạy Ngài. Và từ đó Ngài đã sống một cưộc sống 

ẩn dật cho đến năm ba mươi tuổi. Trước khi khởi đầu sứ mạng, Chúa Giêsu lại tỏ mình ra lần nữa 

qua biến cố chịu phép Rửa. Tin mừng thánh Matthêu hôm nay công bố Ngài là Tôi tớ (Con) của 

Giavê. Khi Chúa tỏ mình ra lần này từ trời cao có tiếng phán : “Này là Con Ta yêu dấu...” Con yêu 

dấu chứa đựng một sứ mạng trở nên người Tôi tớ mà tiên tri Isaia diễn tả trong bài đọc I : “Này là 

tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người... Người sẽ xét xử chư dân... không 

lớn tiếng... không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói... mở mắt người mù, đưa 

ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm” (Is 42:1-

4,6-7) 

Lời diễn tả của tiên tri Isaia về sắc thái và sứ mạng của Chúa Giêsu cho chúng ta một ý niệm 

sâu xa hơn về con người của Ngài. Ngài là “Đấng vị tha”. Chúa Giêsu luôn sống cho tha nhân. Ngài 

đồng hành với tha nhân trong mọi biến cố của cuộc đời và đã thí mạng sống vì phần rỗi tha nhân. 

Chỉ trong tâm tình cầu nguyện chúng ta mới cảm nhận được tình yêu này và sẽ yêu mến Ngài hơn. 

Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ mạng “mở mắt người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng 

xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm” bằng việc chịu phép rửa. Khi chịu phép 

Rửa tội, bất kể lúc còn bé hay khi đã lớn, chúng ta cũng được trở nên “con yêu dấu của Thiên 

Chúa”, một thành phần trong Giáo hội mà Chúa Giêsu là đầu. Là thành phần của Giáo hội, chúng ta 

có sứ mạng cộng tác với Chúa Giêsu trong việc đem Tin mừng yêu thương đến cho mọi người. 

Chúng ta phải thi hành sứ mạng này tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình. 

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người phải thi hành trách nhiệm đó 

khi Ngài nói với Gioan: “.. chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế” (Mt 3:15). Chúa Giêsu có ý 

nói là mọi thành phần trong Giáo hội đều có phần trong việc truyền bá Tin mừng yêu thương. 

Chúng ta đừng tưởng là việc truyền bá Tin mừng là của các nhà truyền giáo, các linh mục và các tu 

sĩ nam nữ. Nên biết rằng mỗi người đều có bổn phận này tùy theo bậc sống của mình.  

Là linh mục, hãy sống đúng với vai trò chủ chăn hiền lành. Là những tu sĩ nam nữ, hãy phục 

vụ Chúa qua tha nhân. Là bậc cha mẹ, hãy yêu thương nhau, yêu mến và dạy bảo con cái cho đúng 

nghĩa. Nói cách khác là mọi người, bất kể linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân, hãy trở nên “một con người 

vị tha” như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, Thầy của những người vị tha, đã dậy và làm gương cho ta. 

Trong ba năm giảng đạo, Ngài đã tỏ tình yêu của Chúa Cha cho nhân loại bằng những việc: cho 

người mù được thấy, người què đi được, người điếc được nghe và người chết sống lại. Ngài đem 

bình an và tình thương đến những người bất hạnh trong xã hội. 

Là con người trưởng thành và có trí thức, ai trong chúng ta cũng phải nhận rằng cuộc sống 

chỉ có ý nghĩa thật sự khi sống tinh thần phục vụ tha nhân. Khi chấp nhận sứ mạng, Chúa Kitô đã 

trở nên “Đấng vị tha”. Chúng ta, qua bí tích Rửa tội, cũng có một sứ mạng. Mỗi người hãy tự hỏi sứ 

mạng của tôi là gì và tôi đã chu toàn nó như thế nào? Đừng để cho lòng ích kỷ làm lu mờ tâm trí đến 

độ không thể nhận ra được sứ mạng của mình. Hãy chu toàn sứ mạng trong khả năng và hoàn cảnh 

của mình vì Chúa Giêsu đã nhắc nhở “... chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế” (Mt 3:15) để 

đáng được gọi là “con yêu dấu”. 

 



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 

 

TIFFANY’S FASHION 

Coù baùn taát caû caùc loaïi döôïc thaûo  

hieám quyù, giuùp taêng cöôøng söùc khoeû,  

ngaên ngöøa caùc beänh taät.   

Ñaëc bieät coù Thaàn Döôïc Naám Agaricus 

vaø Ñoâng Truøng Thaûo cuûa Nhaät baøo cheá. 

Xin goïi ngay:  (409) 985-8886 

  

 

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 


