
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:  Maccoâ Leâ Tieán Hoaù, CMC 

 

CN VII PHUÏC SINH- LEÃ THAÊNG THIEÂN naêm B    ngaøy 20/05/2012    SOÁ: 21

 

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 

Cha Xöù:  409-549-0408 Cha Phoù:  409-365-9927 

 

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:  365-7025 

 

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 – Chò Hoàng:  549-3207 

Tröôûng Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå - Chò Dieäu:  982-8093 

Giaùo Lyù - Chò Kim: 729- 4226   Vieät Ngöõ - Anh Tieán: 735 – 8271 

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

   THAÙNH LEÃ TRONG TUAÀN 

(21-26/05/2012) 

 

T. Hai:  21/5 Th. Christopher Magallano vaø caùc baïn tñ 

   

T. Ba:    22/5     Th. Rita Cascia, ts (Th. Micae Hy, Laurensoâ Ngoân) 

    

T. Tö:    23/5   

      

T. Naêm:  24/5  

    

T. Saùu:   25/5 Th. V. Bede, lmTs; Greâgoârioâ VII, gh 

                                Maria Mañaleâna Pazzi, dt (Th. Pheâroâ Vaân) 

  

T. Baûy:   26/5  Th. Phillip Neri, Lm – Leã Nhôù  

      (Th. Gioan Hoan, Mattheâu Phöôïng) 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT LEÃ THAÊNG THIEÂN   (19/05/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû 

CHUÙA NHAÄT LEÃ THAÊNG THIEÂN   (20/05/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Thaùnh Gia 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Ñaïi Ñoàng     

   TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (21-26/05/2012) 

       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Thö      S:  Hoa, Nga / C: Hoaøng 

   TTV Thaùnh Theå      S:  Boán      / C: Rieãn 

 

CHUÙA NHAÄT LEÃ CHUÙA THAÙNH THAÀN   (26/05/2012) 

 Leã 06g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Daønh rieâng 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû 

CHUÙA NHAÄT LEÃ CHUÙA THAÙNH THAÀN    (27/05/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Ca Ñoaøn Thaùnh Linh 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (28/5-2/6/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät  / C: Hoaøng 



TIN MUÏC VUÏ

CHUÙC MÖØNG CAÙC EM THEÂM SÖÙC  

    Giaùo Xöù chuùc möøng toaøn theå caùc em laõnh nhaän Bí Tích Theâm 

Söùc do Ñöùc Giaùm Muïc Curtis Guillory ban taïi Giaùo Xöù.  Nguyeän 

chuùc caùc em traøn ñaày Baûy Ôn Chuùa Thaùnh Thaàn, trôû neân nhöõng 

chöùng nhaân soáng ñoäng cuûa Tin Möøng vaø Ñöùc Tin, luoân soáng 

göông maãu, thaùnh thieän vaø trong saïch. 

LEÃ BEÁ MAÏC TRÖÔØNG GIAÙO LYÙ VIEÄT NGÖÕ 

     Leã Beá Maïc Tröôøng Giaùo Lyù Vieät Ngöõ seõ toå chöùc vaøo Thaùnh 

Leã 10g00 Chuùa Nhaät 27/5/12.  Kính môøi quyù phuï huynh vaø caùc 

em cuøng caùc Thaày Coâ ñeán tham döï ñoâng ñuû ñeå cuøng vinh danh 

vaø caùm ôn quyù Thaày Coâ cuõng nhö phaùt phaàn thöôûng cho caùc em 

xuaát xaéc trong naêm hoïc qua. 

UÛNG HOÄ QUAÙN BIEÅN NGAØY THAÙNH MAÃU 2012 

  Ngaøy Thaùnh Maãu 2012 ñaõ gaàn ñeán, Quaùn Bieån Nhôù keâu goïi 

oâng baø anh chò em, ñaëc bieät caùc chuû taøu hay chuû beán toâm uûng hoä 

hoaëc baùn cho Giaùo Xöù caù ñuø ñeå laøm caù khoâ ngay töø baây giôø, 

caøng sôùm caøng toát,  ñeå coù ngöôøi giuùp laøm khoâ vaø kòp söûa soaïn 

mang ñi. Giaùo Xöù cuõng caàn caùc loaïi haûi saûn vaø nhieàu caùc moùn, 

cuõng nhö nhöõng ñoà duøng khaùc.  Neáu oâng baø anh chò em muoán 

uûng hoä gì cho Quaùn Bieån Nhôù, xin lieân laïc tröïc tieáp vôùi Cha Xöù, 

AC Ruaãn 728-2549, hay Vaên Phoøng Giaùo Xöù.  Giaùo Xöù chaân 

thaønh caùm ôn loøng quaûng ñaïi cuûa quyù oâng baø anh chò em, chaéc 

chaén Chuùa Meï seõ traû coâng boäi haäu cho quyù vò vaø gia ñình ñôøi 

naøy laãn ñôøi sau.  

QUAÙN BIEÅN NHÔÙ CAÀN NGÖÔØI 

    Ngaøy Thaùnh Maãu 2012 (töø ngaøy 2 tôùi ngaøy 5 thaùng 8) ñaõ gaàn 

tôùi, Giaùo Xöù caàn coù nhieàu anh chò em coù söùc khoûe trôï giuùp trong 

nhöõng ngaøy Quaùn Bieån Nhôù phuïc vuï khaùch haønh höông nhö:  

chaïy baøn, thu raùc, giuùp Ban Beáp naáu nöôùng, nhaët rau....v..v.  

Giaùo Xöù keâu môøi anh chò em naøo coù theå giuùp Quaùn naêm nay thu 

xeáp coâng vieäc gia ñình vaø cho Ban Toå Chöùc bieát caøng sôùm caøng 

toát ñeå thu xeáp choã xe Bus vaø phaân coâng vieäc laøm, vaø ñeå Quaùn coù 

thaønh quaû toát ñeïp hôn.  Xin lieân laïc vôùi AC Ruaãn, ÑT:  728-2549 

hoaëc vaên phoøng Giaùo Xöù.  

THOÂNG BAÙO 

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

sinh hoaït töø Chuùa Nhaät tuaàn naøy cho tôùi cuoái thaùng 8.  Vì vaäy seõ 

khoâng coù Thaùnh Leã 12g00 tröa. 

     *Khu Maân Coâi vaø Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo kính môøi quyù 

hoäi vieân vaø quyù vò trong khu tôùi ñoïc kinh vaø caàu nguyeän cho linh 

hoàn baø Maria luùc 6g00 chieàu Chuùa Nhaät hoâm nay taïi tö gia oâng 

Ru, ñòa chæ 3715 5
th

 St. 

     *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 anh Traàn Vaên Thuïy, ñòa chæ 

937 9
th

 Ave.   ÑT:  983-4241. 

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

thôøi giôø ñeán tham döï ñoâng ñuû buoåi Ultreaya luùc 4g00 chieàu 

Chuùa Nhaät ngaøy 27/5/11.  

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT    

Ngaøy 13/05/12    $3,417 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN 

     Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong tuaàn. 

ÑIEÅM TAÂM VÔÙI ÑÖÙC GIAÙM MUÏC BEAUMONT 

    Thöù Baûy ngaøy 16 thaùng 6 naêm 2012 töø 9g00 saùng ñeán 11g00 

tröa, Catholic Charities toå chöùc moät böõa ñieåm taâm ñeå toân vinh 

Thaùnh Caû Giuse vaø caùc ngöôøi Cha , seõ do chính Ñöùc Giaùm Muïc 

doïn taïi hoäi tröôøng giaùo xöù St. Anne, ñòa chæ 2715 ñöôøng Calder, 

Beaumont.  Moãi veù cho böõa ñieåm taâm laø $20.00.  Tieàn thu ñöôïc 

seõ giuùp cho Quyõ Töø Thieän Coâng Giaùo.  Quyù vò seõ ñöôïc thöôûng 

thöùc nhöõng moùn aên ngon vaø vinh döï ñöôïc söï ñoùn tieáp thaät noàng 

haäu cuûa Ñöùc Giaùm Muïc vaø Quyù Cha.  Xin goïi soá ñieän thoaïi 924-

4427 ñeå mua veù uûng hoä cho vieäc baùc aùi naøy.   

PHAÂN ÖU 

     Giaùo Xöù thaønh kính phaân öu cuøng gia ñình Cuï Nguyeãn Vaên 

Ru vaø gia ñình oâng Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Muïc Vuï vì söï ra ñi cuûa 

Cuï Baø Maria.  Nguyeän xin Chuùa Gieâsu, qua lôøi caàu cuûa Meï 

Maria, Thaùnh Caû Giuse vaø Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam sôùm 

ñöa  linh hoàn Cuï Baø Maria veà höôûng Thaùnh nhan Chuùa, an uûi vaø 

naâng ñôõ gia ñình tang quyeán.      

UÛNG HOÄ THAÙNG HOA ÑÖÙC MEÏ 

     OÂB Nghi  $50 AÅn danh  $50 

     2 em Duyeân & Traâm $100 Haø Khaùnh $40 

     Nguyeãn V. Nghi $10 AC Sang Taâm $100 

     AC Chieán Trang $50 AÅn danh  $20 

     AC Vieät Taâm  $100 AC Khanh Hieán $100 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     Nguyeãn Ñình Phieân $100 

UÛNG HOÄ QUAÙN BIEÅN 

     Anh Voïng  29 con caù haùnh 

     Taøu Lucky CJ  10 bao caù ñuø 

     AC Thuyeát An $100 vaø 8 con caù ngöø 

HOÄI CHÔÏ SÖÙC KHOEÛ CUÛA THAØNH PHOÁ PORT ARTHUR 

     Vaên phoøng y teá cuûa Thaønh Phoá Port Arthur seõ toå chöùc Hoäi 

Chôï Söùc Khoeû vaøo ngaøy Thöù Baûy 2/6/12 töø 9:00 a.m tôùi 1:00 

p.m. taïi Robert “Bob” Bowers Civic Center, ñòa chæ 3401 

Cultural Center Drive, Port Arthur.  Seõ coù khaùm beänh mieãn phí 

cho tieåu ñöôøng, maùu môõ, cao maùu...v.v..cuøng nhöõng dòch vuï 

mieãn phí khaùc cuûa Thaønh Phoá nöõa.   

PHOØNG CHOÁNG BEÄNH UNG THÖ 

      Julie Rogers “Gift of Life” Program & Baptist Hospital of 

Southeast Texas seõ toå chöùc kieåm tra beänh ung thö ngöïc 

(Mammogram) vaø ung thö nhieáp hoä tuyeán (Prostate Cancer 

Screening) mieãn phí cho nhöõng ngöôøi coù income thaáp vaø treân 40 

tuoåi.  Xin goïi soá ñieän thoaïi 409-861-5940 ñeå laáy heïn kieåm tra 

nhieáp hoä tuyeán, vaø soá 409-860-3369 cho kieåm tra ngöïc. 

RAO HOÂN PHOÁI 

      Chò Teâreâsa Nguyeãn Thò Kim Mai con oâng baø Nguyeãn Höõu 

Taân, Port Arthur, TX seõ keát hoân vôùi anh Wilmer Bayongan con 

oâng baø Walter Bayongan, Port Arthur, TX. (3)    

       Neáu ai bieát anh chò rao treân coù ngaên trôû theo luaät Giaùo Hoäi, 

xin trình cho Cha Xöù bieát. 

QUAÙN THAÙNH GIA     

      Hoâm nay, Quaùn coù baùn Phôû, Mì Xaøo, Tieát Canh vaø thaät 

nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp daãn.  Xin quyù oâng baø vaø 

anh chò em tieáp tuïc uûng hoä, xin chaân thaønh caùm ôn quyù anh chò 

em thieän chí vaø toaøn theå quyù vò. 



Biến nỗi nhớ niềm thương thành hành động 
 
Ai đã một lần chứng kiến cảnh chia ly sẽ không khỏi ngậm ngùi, thương nhớ. Niềm thương nỗi nhớ ấy sẽ tăng thêm bội phần nếu đó là 
người thương của mình.  Các môn đệ thân tín của Chúa rơi vào cái cảnh ngậm ngùi, thương nhớ ấy khi mà Thầy của mình về trời. Tiếc 
ngẩn tiếc ngơ chứ không phải là đùa. Bằng chứng là sách Công Vụ Tông đồ mới thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu về Trời. Khi các 
ông đăm đăm nhìn Trời như vậy thì có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: “Hỡi người xứ Galilê, sao con đứng nhìn 
trời ? Đức Giêsu Đấng vừa lìa bỏ các ông vừa được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”. (Cv 1, 11) 
 
Vấn đề chúng ta tìm hiểu đó là sau khi Chúa Giêsu về Trời thì các môn đệ như thế nào? Có những người sau khi chia tay với người thân 
của mình thì bị “sốc” và không làm được gì và cũng có những người sau khi chia tay với người thân ấy lại có một sức mạnh, một lực đẩy 
để tiếp nối công việc mà người thân để lại.  Các môn đệ không dừng lại ở cái chỗ nuối tiếc, thương cảm nhưng các môn đệ đã tiếp nối sứ 
mạng của Thầy mình. Bằng chứng rõ ràng là trong quyển sách Sứ vụ các tông đồ, chúng ta thấy sách ấy đã kể lại tất cả những công việc 
của các Ngài. Các Ngài đã biến niềm đau, nỗi nhớ ấy bằng hành động là rao giảng Tin Mừng. Không chỉ rao giảng mà rao giảng một cách 
hết sức là tự tin, hết sức là mãnh liệt vì lẽ các tông đồ đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác đời mình vào lòng bàn tay của Chúa. Niềm tin 
và sự phó thác của các tông đồ như đứa trẻ trong câu chuyện sau không? 
 
Có một gia đình nọ sống giữa đồng không mông quạnh. Vào một đêm kia, có người trong nhà sơ ý làm rớt cây đèn dầu, căn nhà bốc cháy 
dữ dội. Cha mẹ, con cái vội vã chạy ra ngoài sân và đành đứng bất lực nhìn ngọn lừa thiêu rụi mái ấm của họ. Bỗng mọi người chợt nhận 
ra còn thiếu mất đứa con bé nhất. Thì ra cậu bé cũng chạy với mọi người, nhưng chưa ra tới cửa, thấy lửa cháy dữ quá, cậu sợ hãi nên 
lại chạy trở lên lầu. Lửa phừng phừng cao ngút tứ phía, đang lúc cả gia đình hốt hoảng không biết phải làm sao để cứu cậu bé chỉ mới 5 
tuổi, thì bỗng cửa sổ trên lầâu mở toang, và cậu bé ló ra, nhìn xuống kêu khóc inh ỏi. Từ dưới sân, cha cậu bé gọi lớn tên con, rồi nói: 
“Con nhảy xuống đây?” Cậu bé chỉ thấy bên dưới toàn khói mù và lửa, nhưng nghe rõ tiếng cha kêu mình, liền trả lời: “Ba ơi, con không 
trông thấy ba đâu hết!” Người cha trả lời giọng cương quyết: “Con cứ nhảy đi, có ba trông thấy con là đủ rồi?”  Và cậu bé leo lên thành 
cửa sổ, liều mình nhảy xuống. Mọi người thấy vậy thì la lên kinh hãi vì lo sợ cho mạng sống của cậu, nhưng cậu đã rơi đúng vào vòng tay 
yêu thương của cha mình một cách an toàn...Sau này nhiều năm, người quen trong khu phố ai gặp cậu bé cũng tò mò hỏi: “Sao hôm ấy 
cháu liều thế, lỡ rơi không trúng vòng tay của ba cháu thì sao?” Cậu hồn nhiên trả lời: “Cháu cũng không biết nữa, khi ấy cháu nghe tiếng 
kêu của ba cháu, tự nhiên cháu không sợ nữa, cháu tin ba cháu không bao giờ để cho cháu té chết đâu!” 
 
Các môn đệ đã ra đi rao giảng Tin mừng khắp tư phương thiên hạ như Chúa Giêsu truyền dạy bất chấp những hiểm nguy, thử thách rình 
rập các Ngài. Vì sao? vì lẽ như Chúa hứa đấy ! Chúa hứa là Chúa sẽ ban cho các Ngài dấy lạ kèm theo các môn đệ, kèm theo cho những 
ai tin: « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai 
không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng 
mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những 
người này sẽ được mạnh khỏe ». (Mc 16, 17.18) 
 
Loan báo Tin mừng có nhiều cách, nhiều lối và nhiều phương thức khác nhau. Hôm nay, Thánh Phaolô qua thư của Ngài gửi tín hữu 
Êphêsô Ngài mời gọi mỗi người chúng ta: «Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. 
Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất 
mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau ».  Đó là điều căn bản, đó là thái độ nền tảng nhất mà kitô hữu phải có 
trước khi ra đi loan báo Tin mừng.  Có người sẽ bảo rằng tôi không có khả năng loan báo Tin mừng, tôi sống ở thành thị đâu có loan báo 
Tin mừng được, tôi không có thời gian, tôi không biết loan báo Tin mừng là gì? Xin thưa rằng Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn 
riêng như Thánh Phaolô vừa mới nói: «Và chính Người đã ban cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan 
Báo Tin Mừng, kẻ khác làm người coi sóc và dạy dỗ ». 
 
Thế đấy ! Thiên Chúa ban ơn và Chúa cũng mời gọi mỗi người tùy theo hoàn cảnh, tùy theo ơn gọi, tùy theo khả năng của mình để cộng 
tác vào việc loan báo Tin mừng của Chúa. Cũng chẳng cần làm gì to tác, hoành tráng và vĩ đại. Chỉ cần đơn giản thực thi lời Thánh 
Phaolô mời gọi là khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại và lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau và thêm một chút tâm tình suy trì sự hiệp nhất 
cũng đủ để góp phần vào việc loan báo Tin mừng của mình. Bên cạnh đó, chúng ta có những suy tư, những thao thức với những thao 
thức và trăn trở của Giáo Hội hay là chúng ta chỉ là những người đứng bên ngoài, không mang tâm tình của Giáo Hội.  Giáo Hội luôn phải 
đương đầu với những thế lực của ma quỷ, của sự gian dối và xảo trá. Là thành phần của Giáo Hội, là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có 
cùng nhịp đập của Giáo Hội trước những thế lực đen tối hay không? Tất cả những gì mà Giáo Hội đang phải đương đầu ấy có dính dự với 
tôi hay không? Hay là chuyện đó của các giám mục, chuyện đó của các linh mục chứ không phải là chuyện của tôi. 
 
Chỉ cần duy trì sự hiệp nhất trong Giáo Hội, bớt đi một chút sự ích kỷ, bớt đi một chút thờ ơ chúng ta sẽ góp phần rất lớn vào công cuộc 
loan báo Tin mừng mà hôm nay Chúa Giêsu trước khi lên Trời cùng Cha đã mời gọi.  Những biến cố đang đi ngang cuộc đời của chúng ta 
nó có để lại trong ta suy nghĩ gì không? Những biến cố ấy có tác động gì trên tôi không?  Biến cố mà Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô 
Quang Kiệt và các cha các thầy trong Dòng Chúa Cứu Thế bị nhục mạ, bị khủng bố ấy có dính dự gì đến tôi hay không? Tôi có quan tâm, 
tôi có hiệp thông để nói lên tiếng nói của Sự Thật, của Công Lý và của Hòa Bình không? 
 
Nếu chúng ta thờ ơ, chúng ta nhát đảm không hiệp thông, không hiệp nhất với Giáo Hội thì coi như chúng ta đã đánh mất lời mời gọi đi 
rao giảng Tin mừng mà Chúa mời gọi.  Chúa về Trời nhưng thật ra Chúa lại ở gần với mỗi người chúng ta hơn trong Thần Tính của Ngài. 
Chúa về Trời để lại niềm thương nỗi nhớ cho các môn đệ cũng như cho mỗi người chúng ta, phần chúng ta, có biến nỗi thương niềm nhớ 
đó thành hành động như các môn đệ hay không? Nếu chúng ta là môn đệ đích thực của Chúa như các môn đệ xưa kia thì chúng ta sẽ 
biến những niềm thương nỗi nhớ thành những hành động thiết thực trong cuộc đời chúng ta. Hành động đó hết sức cụ thể đó là cải biến 
con người chúng ta ngày mỗi ngày dễ thương hơn, ngoan ngùy hơn theo Thánh ý Chúa để Chúa có thể đến và ở lại trong cuộc đời chúng 
ta. Ngài vẫn có đó, Ngài vẫn hiện diện trong cuộc đời này nhưng phần còn lại là của chúng ta, chúng ta có tiếp nhận Ngài để Ngài sống 
trong ta và ta sống trong Ngài hay không mà thôi. 
 
Xin Chúa ban thêm cho mỗi người chúng ta sức mạnh, can đảm để chúng ta dám sống thật, dám nói lên tiếng nói tự lòng mình để làm 
chứng cho Tin Mừng.             

Anmai, CSsR  



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 

th

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 

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 

www.mycellectronicssuperstoreonline.com 

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 

LUAÄT SÖ 

Chuyeân lo veà tai naïn taïi sôû 

laøm, taøu beø, xe coä.  Coù laøm 

du hoïc, passport and visa. 

Tham khaûo mieãn phí. 

Chæ nhaän thuø lao khi ñöôïc 

boài thöôøng. 

   Xin lieân laïc: 713- 662- 3115 

5555 W. Loop South Suite 525 

Bellaire, TX 77401 

NGUYEÃN ANH TUÙ 

dòch vuï veà di truù, baûo laõnh,

Nhaän baùn thuoác Part D cuûa theû Medicare             

    

Nhaø Thuoác Taây Vieätnam 

Baùn thuoác theo toa Baùc só 

538 9  Ave.                             Lam or Phuc 

VINA PHARMACY 

Phone 982-8856 

HOA NÖÕ VÖÔNG 

546  9 Ave., Port Arthur 

Nhaän Medicaid vaø Insurances 

Phone: (409) 985-8828 Fax: 985-8858 

Xin lieân laïc Anh Nghóa John Taát 

                            °Nhaân vieân noùi tieáng Vieät Nam 

FARMERS      3708 Gulfway Dr. # C 

Port Arthur, TX 77642 

                                        Chuyeân Baùn Baûo Hieåm: 

                              ° Xe coä, Baûo hieåm Nhaân thoï 

                           ° Nhaø cöûa, Cô sôû Thöông maïi 

www.midtown-monuments.com 

Email:  kcnh89@yahoo.com 

Tel:  281-531-0036  Fax:  281-531-0045 

2460 S. Dairy Asford, Houston, TX 77077 

Xin lieân laïc Chò Kim Chuaân Nguyeãn 

“Giuùp gia ñình chuaån bò hoâm 

nay, ñeå ñaùp öùng nhu caàu cho 

hoï ngaøy mai.” 

Dòch vuï cho Tang Leã, Nghóa Trang, Bia 

Ñaù (Funeral, Cementery & Monuments) 

Xin lieân laïc chò Sandy Traàn 

Tel: (832) 429-5698 

Noùi tieáng Vieät vaø tieáng Anh 


