
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 VII THÖÔØNG NIEÂN      naêm A   ngaøy 20/02/2011    SOÁ: 8

 

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 

(21-26/02/2011) 

T. Hai:  21/02   Thaùnh  Pheâroâ Ñamianoâ, gmts 

     

 T. Ba:    22/02  Toaø Thaùnh Pheâroâ, TÑ 

    

T. Tö:     23/02  Thaùnh Polycarp, gmtñ 

    

T. Naêm:  24/02    

   Pheâroâ / Chò Cuùc.     

T. Saùu:   25/02        

  

T. Baûy:  26/02    

         

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT VII THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (19/02/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT VII THÖÔØNG NIEÂN - Năm A    (20/02/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Giuse 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Maân Coâi 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (21-26/02/2011) 

       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Thö      S:   Huyønh, Phöông   / C: Rieãn

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi          / C: Caàn 

 

CHUÙA NHAÄT VIII THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (26/02/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT VIII THÖÔØNG NIEÂN - Năm A     (27/02/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Thaùnh Gia 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Voâ Nhieãm 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (28/2-5/3/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Boán                  / C:  Khoâi 

 



TIN MUÏC VUÏ

KEÁT QUAÛ SOÅ XOÁ 

     Loâ Ñoäc Ñaéc - $1,500 soá 1981 

     Loâ Haïng I - $700 soá 1263 

     Loâ Haïng II - $400 soá 3849 

     Loâ Haïng III - $200 soá 3195 

     2 Loâ An UÛi - $100/loâ soá 1980 & 1982 

Xin quyù vò doø laïi nhöõng veù soá ñaõ mua, neáu khoâng coù ai laõnh 

nhaän, seõ ñöôïc sung vaøo quyõ cuûa Giaùo Xöù sau ngaøy 5 thaùng 3 

naêm 2011. 

 

VIEÄC ÑAÄU XE ÔÛ CAÙC PARKING TRONG GIAÙO XÖÙ 

     Trong thôøi gian gaàn ñaây, vaøo nhöõng Leã Chuùa Nhaät vaø ñaëc 

bieät laø buoåi Vaên Ngheä Xuaân vöøa qua, coù raát nhieàu xe ñaõ ñaäu 

böøa baõi, chaän ngang nhöõng loái ra vaøo, vaø chaän sau xe ngöôøi 

khaùc, laøm cho nhöõng ngöôøi coù nhöõng vieäc emergency caàn veà 

gaáp cuõng khoâng ra ñöôïc.  Xin quyù anh chò em löu yù khi ñaäu xe, 

neáu quyù vò ñaäu khoâng theo luaät ñaäu xe, ñaäu vaøo nhöõng choã 

khoâng ñöôïc ñaäu, seõ bò keùo xe.  Chuùng toâi thaät söï khoâng muoán xe 

cuûa ai bò keùo, nhöng vì ñeå baûo veä an toaøn cho taát caû moïi ngöôøi, 

baét buoäc chuùng toâi phaûi laøm theo luaät leä.  Xin quyù vò thoâng caûm 

vaø coäng taùc vôùi Giaùo Xöù ñeå moïi söï ñöôïc toát ñeïp. 

 

LÔØI MÔØI GOÏI ÑÖÙC TIN CUÛA ÑÖÙC GIAÙM MUÏC 2011 (BFA) 

     Naêm nay, Lôøi Môøi Goïi Ñöùc Tin Ñöùc Giaùm Muïc (BFA) vôùi 

chuû ñeà “Haõy Heát Tình Yeâu Thöông Nhau” nhö lôøi cuûa Thaùnh 

Pheâroâ vieát laïi trong Thö Thö ù I 4:8-10 “Anh em haõy heát tình yeâu 

thöông nhau...Nhö vaäy, anh em môùi laø nhöõng ngöôøi kheùo quaûn lyù 

aân hueä thieân hình vaïn traïng cuûa Thieân Chuùa.”  Duø chuùng ta ñang 

gaëp nhöõng khoù khaên cuûa söï khuûng hoaûng kinh teá, nhö chuùng ta 

vaãn coøn coù raát nhieàu hoàng aân cuûa Thieân Chuùa ñaõ vaø ñang ban 

cho chuùng ta.   

    Theo soá tieàn chænh ñònh cuûa Giaùo Phaän, chia ñeàu cho soá Giaùo 

Daân trong Giaùo Xöù, thì moãi gia ñình naêm nay seõ ñoùng laø $120. 

Tuy nhieân, quyù vò coù theå ñoùng nhieàu hoaëc ít hôn tuøy theo khaû 

naêng Chuùa ban.  Xin quyù oâng baø anh chò em laáy phong thô ñoùng 

goùp rieâng cuûa mình töø caùc Tröôûng Khu vaøo tuaàn tôùi.  Xin quyù vò 

theâm lôøi caàu nguyeän vaø tích cöïc ñoùng goùp ñeå goùp phaàn chia seõ 

cho nhöõng muïc vuï toát ñeïp cuûa Ñöùc Giaùm Muïc.     

 

CHIEÁN DÒCH “CAPITAL CAMPAIGN” 

   Giaùo Xöù vaãn coøn thieáu $132,106.00 cho toång soá tieàn ñaõ chæ 

ñònh cho Giaùo Xöù trong 5 naêm cho chieán dòch Capital Campaign. 

Vaäy naêm nay, moãi gia ñình xin ñoùng goùp cho chieán dòch naøy laø 

$100.  Anh chò em naøo Chuùa thöông, coù nhieàu khaû naêng hôn, xin 

ñoùng goùp hôn ñeå buø laïi cho nhöõng anh chò em thieáu khaû naêng.   

Neáu anh chò em naøo chöa ñoùng goùp cho naêm 2010, xin ñoùng buø 

theâm cho naêm nay ñeå chuùng ta coù theå ñaït ñöôïc soá tieàn maø Giaùo 

Phaän chæ ñònh.  Xin Chuùa ban muoân ngaøn hoàng aân cho toaøn theå 

quyù vò.   

     Xin löu yù:  Naêm nay tieàn cho chieán dòch Capital Campaign seõ 

ñoùng rieâng ra tieàn Bishop’s Faith Appeal.   Xin quyù vò laáy phong 

thô ñoùng goùp rieâng cuûa mình töø caùc Tröôûng Khu vaøo tuaàn tôùi. 

 

THU TIEÀN ÑÔÏT HAI CHO ÑÒA PHAÄN XUAÂN LOÄC 

     Hoâm nay, xin quyù oâng baø anh chò em chaøo ñoùn Ñöùc OÂng 

Phanxicoâ Phaïm Vaên Phöông cuûa Toång giaùo phaän Atlanta ñeán 

chia seû nhöõng nhu caàu cuûa Ñiaï Phaän Xuaân Loäc.   Chuùng ta seõ coù 

thu tieàn ñôït hai ñeå giuùp cho 850,000 ngöôøi Giaùo Daân cuûa ñiaï 

phaän Xuaân Loäc.  Xin quyù oâng baø anh chò em theâm lôøi caàu 

nguyeän vaø quaûng ñaïi ñoùng goùp ñeå giuùp ñôõ cho chính ñoàng baøo 

mình taïi Vieät Nam. 

 

CAÙM ÔN 

     Giaùo Xöù xin chaân thaønh caùm ôn Anh Chò Phuù Yeán ñaõ uûng hoä 

baùnh mì trong dòp Teát vaø trong naêm qua.  Xin Thieân Chuùa chuùc 

laønh vaø traû ôn boäi haäu cho anh chò vaø gia ñình. 

 

THOÂNG BAÙO        

      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 hoâm nay.   

 

HOÏP DAÀU LOANG  PORT ARTHUR 

     Traân troïng kính môøi quyù ñoàng höông ñaõ bò aûnh höôûng bôûi 

Daàu Loang taïi vuøng vònh cuûa coâng ty BP, tôùi tham döï buoåi tham 

khaûo cuûa cöïu Daân Bieåu Cao Quang AÙnh veà quyeàn choïn löïa boài 

thöôøng, nhöõng thaéc maéc, khieáu naïi, hoaëc thoâng hieåu boài thöôøng 

theo ñuùng tieâu chuaån, taïi Hoäi Tröôøng Thaùnh Giuse cuûa Giaùo Xöù 

Nöõ Vöông Vieät Nam, vaøo toái Thöù Baûy ngaøy 5 thaùng 3 naêm 2011 

vaøo luùc 7:30 PM. 

 

40 DAYS FOR LIFE 

     This Spring, from March 9 to April 17, our community is 

uniting with hundreds of other cities around the world for the 

largest and longest coordinated pro-life mobilization in history:  

the 40 Days for Life campaign.  Recognizing that “with God all 

things are possible” people of faith are praying that this effort 

will help bring an end to the tragedy of abortion.  Learn how you 

can speak up for those who cannot speak for themselves by 

contacting Eileen Romano (409-886-0675) or Mary Moon (409-

898-7714) or by visiting www.40daysforlife.com/beaumont. 

 

QUAÙN THAÙNH GIA     

      Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Tieát Canh, Baùnh 

Beøo, Baùnh Canh Gioø 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. 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

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

 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT        

  Ngaøy 13/2/11     $3,921 

http://www.40daysforlife.com/beaumont


 
TRỞ NÊN CON CÁI CHÚA 

Manna 

Khi chúng ta suy niệm bài Tin Mừng này thì Xuân đã về trước ngõ. 

Mùa Xuân làm cho lòng người rộn rã, cỏ cây chim chóc cũng reo vui với con người. Người ta chúc cho nhau bao điều 
tốt đẹp. Điều tốt đẹp nhất vẫn là sự bình an trong tâm hồn, sự bình an mua được bằng tha thứ yêu thương. 

Khi dạy chúng ta đừng chống cự người ác, Đức Giêsu không đòi loại bỏ cảnh sát và pháp luật; cũng không lên án 
những cuộc chiến tranh tự vệ. Ngài chỉ muốn mời gọi các Kitô hữu hãy tránh thái độ báo thù, ăn miếng trả miếng. 

Tha thứ là ra khỏi vòng luẩn quẩn của oán thù, là mở ra con đường để người kia hoán cải. 

Có một vị rất tâm đắc với bài Tin Mừng này, đó là Gandhi, người được dân Ấn-độ coi là đại thánh. Ông là cha đẻ của 
chủ trương bất bạo động, để giành lại độc lập cho đất nước từ tay người Anh. Ông nói: “Bất bạo động là luật của loài 
người, bạo động là luật của loài thú.” 

Chúng ta thường sợ mang tiếng là hèn nhát, khiếp nhược, sợ kẻ ác thắng thế khi thấy ta lùi bước. Chúng ta ít dám tin 
vào sức mạnh của Tình Yêu. 

Chính Tình Yêu chứ không phải bạo lực mới có thể làm trái tim con người tan chảy. 

Đức Giêsu mời gọi ta yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù để trở thành con cái Cha trên trời. 

Chúng ta không chỉ trở thành con Cha vào ngày Rửa tội. Chúng ta trở thành con Cha hơn nhờ những hành vi tha thứ 
yêu thương mỗi ngày. 

Chúng ta thật là con, vì giống Cha, Đấng cho nắng ấm, mưa rơi trên kẻ lành người dữ. 

Chúng ta thường khó quên một xúc phạm đã qua, những chuyện cũ vẫn làm tim ta đau nhói. Cần nhìn lên Cha trên 
trời, Đấng để cho cỏ lùng mọc chung với lúa, Đấng mà ta phải nài xin ơn tha thứ mỗi ngày. Chỉ Ngài mới làm ta quên 
được điều tưởng như không thể quên. 

Thế giới hôm nay có nhiều sự ác và người ác. Chúng ta phải tiêu diệt sự ác bằng sự thiện, hoán cải người ác bằng 
tha thứ yêu thương. 

Kitô hữu là người dám đi lại con đường của Đức Giêsu, chấp nhận bị sự ác vùi dập và nuốt chửng, mà trên môi vẫn 
nói lời tha thứ. Nhưng cuối cùng là phục sinh, là niềm vui, hy vọng. 

Chúng ta có dám tin rằng rốt cuộc chân lý, tình yêu và sự thiện sẽ chiến thắng không? 

Cầu Nguyện 

Lạy Cha, 

Cha đã cho chúng con sống thêm một năm, đi thêm một đoạn đường đời. 

Nhìn lại đoạn đường đã qua, chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì Cha vẫn cho chúng con sống, và sống 
trong tình yêu. 

Mọi biến cố vui buồn của năm qua đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con 
lên cao. 

Tạ ơn Cha vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con, và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đời. 

Xin cho chúng con sống những ngày tết dân tộc trong tinh thần vui tươi, hoà nhã, và không quên những ai nghèo khổ, 
cô đơn. 

Ước gì những lời chúng con chúc cho nhau là những lời chúc lành xuất phát từ trái tim yêu thương. 

Và lạy Cha, năm mới đã đến, trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời, chúng con cũng muốn ở lại trong quỹ đạo 
của Cha, nhận Cha là trung tâm cuộc sống, và nhận mọi người là anh em. Amen. 

 



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 


