
BAÛN TIN MUÏC VUÏ 
  Giaùo Xöù Nöõ Vöông Vieät Nam 

801 Ninth Ave. 
Port Arthur, TX 77642 

Linh Muïc Chaùnh Xöù:  Phanxicoâ Vuõ Höõu Muïc, CMC 
Linh Muïc Phoù Xöù:  Martin Traàn Duõng Löïc, CMC 

 

CHUÙA NHAÄT IV MUØA CHAY       naêm C ngaøy  14/ 03/ 2010    SOÁ: 11
 
THAÙNH LEÃ:  Thöù Hai: 07g00 saùng khoâng coù leã chieàu 
 Thöù Ba - Baûy: 07g00 saùng 05g00 chieàu 
 Chuùa Nhaät: 08g00  -  10g00  -   12g00  
 
Töø CN ñaàu thaùng 5 ñeán CN thaùng 8 khoâng coù leã 12g00  
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 
- 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 Giuse: A. Chung 983-6563 
TK LoäÑöùc: B Huyønh:724-7007.  TK Maân Coâi: A. Khaûi 460-1478 
TK ThaùnhGia:A.Höng:549-6361.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- 9900 
Giaùo Lyù: Chò Kim: 729- 4226  Vieät Ngöõ: Anh Tieán: 735- 8271 

   THAÙNH LEÃ TRONG TUAÀN 
(15-20 / 03 / 2010 ) 

T.Hai:  15-3                    Pheâ/baø Ryõ.   Pheâ/baø Hieàn con chaùu. YÙ chæ. 
                   
T.Ba:  16-3                 Pheâ/baø Ryõ.     YÙ chæ 
                           Pheâ/baø Hieàn con chaùu.    YÙ chæ. 
T. Tö: 17-3 th.Patricioâ,gm      Pheâ/baø Ryõ.   Mar. G.Bao/acSaùng. YÙ chæ 
                         Pheâ/baø Hieàn con chaùu.        YÙ chæ. 
T. Naêm: 18-3 th. Cyrilloâ         Pheâ/baø Ryõ.    YÙ chæ. 
                                                Pheâ/baø Hieàn con chaùu.   YÙ chæ. 
T. Saùu:  19-3  Leã T.C Giuse   Pheâ//baø Ryõ.         YÙ chæ. 
                                                Pheâ/baø Hieàn con chaùu.    YÙ chæ. 
T. Baûy: 20-3                            Pheâ/baø Ryõ.        YÙ chæ. 
                                            Pheâ/baø Hieàn con chau.  YÙ chæ. 
  

 PHUÏC  VUÏ BAØN THÔØ 
(Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

   
CHUAÙ NHAÄT  IV  MUØA CHAY       -  Naêm C - ( 13/  03/ 2010) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö Coá Bính, OÂng Thuïy 
   TTV Thaùnh Theå  Hoaøng, Caàn 
CHUAÙ NHAÄT  IV  MUØA CHAY        - Naêm C ( 14 / 03 / 2010) 
 Leã 08g00  Loä Ñöùc Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 
 Leã 10g00 Phuïc Sinh Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå   Toaùn  III 
 Leã 12g00 Thieáu Nhi TT Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå Toaùn IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 15-20 / 03 / 2010) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö S:  Cöông, Hieáu   /  C: AÙnh 
   TTV Thaùnh Theå S: Baûn                   /  C: Chöû 
 
CHUAÙ NHAÄT   V  MUØA CHAY        -  Naêm C - ( 20/ 03/ 2010) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö Baø Minh, OÂng Bích 
   TTV Thaùnh Theå  Hoaøng, Caàn 
CHUAÙ NHAÄT   V  MUØA CHAY        -  Naêm C- (21/ 03/ 2010) 
 Leã 08g00 Giuse Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå     Toaùn  I 
 Leã 10g00 Ñaïi Ñoàng Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå   Toaùn  III 
 Leã 12g00 Thieáu Nhi TT Volunteers 
   TTV Thaùnh Theå Toaùn IV  
NGAØY TRONG TUAÀN ( 22 - 27/ 03/ 2010) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö S: Huyønh, Phöông  /  C: Rieãn
                TTV Thaùnh Theå S: Bích                  /  C: Khoâi  
 



TIN MUÏC VUÏ
LEÃ TRUYEÀN DAÀU 
     Thöù Ba ngaøy 30 thaùng 3 naêm 2010 Leã Truyeàn Daàu taïi Nhaø Thôø 
Chính Toøa Beaumont vaøo luùc 6:30 PM.  Xin kính môøi quyù oâng baø vaø 
anh chò em thu xeáp thôøi giôø ñeán tham döï thaùnh leã do Ñöùc Cha chuû 
teá.  Vì Hai Cha seõ ñoàng teá trong thaùnh leã, neân khoâng coù leã luùc 5:00 
PM taïi giaùo xöù. 
 
TÍCH CÖÏC ÑOÙNG GOÙP CHO CHÖÔNG TRÌNH 
  CAPITAL CAMPAIGN & BISHOP'S FAITH APPEAL 
     Giaùo Xöù, theo yù Ñöùc Cha vaø Giaùo Phaän keâu goïi anh chò em hy 
sinh ñoùng goùp cuøng vôùi moïi ngöôøi trong Giaùo Phaän ñaëc bieät Giaùo xöù 
ñeå tieáp tay vôùi Giaùo Phaän laøm vieäc toâng ñoà vaø xaây döïng Giaùo Hoäi 
ñòa phöông.  Söï hy sinh cuûa anh chò em chaéc chaén seõ ñöôïc Thieân 
Chuùa chuùc phuùc vaø thöôûng coâng treân trôøi sau naøy.  
     1.  Bishop's  Faith Appeal.  Moãi naêm, Giaùo Xöù chuùng ta seõ phaûi 
ñoùng goùp cho Giaùo Phaän (Bishop's Faith Appeal) laø $23,000. 
     2. Capital Campaign.  Chuùng ta seõ baét ñaàu ñoùng goùp cho Giaùo 
Phaän trong 5 naêm tôùi, theo Chöông Trình Capital Campaign laø 
$194,000.  Nhö theá, moãi naêm chuùng ta seõ phaûi ñoùng goùp khoaûng 
$40,000 theâm cho Giaùo Phaän.   
     Vôí soá tieàn naøy, chuùng toâi tha thieát keâu goïi moãi gia ñình anh chò 
em Giaùo xöù hy sinh daâng cuùng cho Capital Campaign vaø Bishop's  
Faith Appeal trung bình laø $160 - $200 moãi naêm moãi gia ñình cho 5 
naêm.  Chuùng ta phaûi ñoùng goùp ñuû soá tieàn naøy.  Neáu khoâng chuùng ta 
seõ maéc nôï vaø phaûi traû soøng phaúng cho ñeán khi xong. 

TIEÃN CHAÂN CHA XÖÙ CU,Õ TRAÀN ÑÌNH DIEÃM  
     Saùng thöù naêm ngaøy muøng 4 thaùng 3 naêm 2010, cha taân Chaùnh 
Xöù, Vuõ Höõu Muïc, cuøng phaùi ñoaøn, goàm anh chò em trong giaùo xöù 
nhaø, tieãn ñöa Cha Traàn Ñình Dieãm veà giaùo xöù môùi ôû Amarrilo, TX.  
Quùy cha ñaõ baøn giao vaø leã saùng Chuùa nhaät ngaøy muøng 7 thaùng 3 
naêm 2010, Cha Traàn Ñình Dieãm ñaõ nhaän chöùc Cha Chaùnh Xöù Giaùo 
Xöù Nöõ Vöông Amarrilo, TX.  Trong ngaøy nhaän chöùc moïi söï thaät toát 
ñeïp qua thaùnh leã vaø möøng. 
     Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban traøn muoân ôn laønh treân 
Cha Chaùnh Xöù Traàn Ñình Dieãm trong nhieäm vuï môùi vaø nôi cô sôû 
môùi.  Cha Vuõ Höõu Muïc vaø phaùi ñoaøn ñaõ trôû laïi giaùo xöù nhaø vaøo toái 
thöù hai ngaøy muøng 8 thaùng 3 naêm 2010.  Caùm ôn Chuùa ñaõ ban cho 
thôøi tieát raát toát vaø moïi ngöôøi ñi veà ñöôïc moïi söï baèng an. 

TÓNH TAÂM MUØA CHAY 2010 
     Ñeå giuùp anh chò em ñöôïc nhieàu ôn Chuùa trong Muøa Chay Thaùnh 
2010,  Giaùo xöù ñaõ môøi Cha Joseph Oaùnh Ñaëng , thuoäc Giaùo xöù St. 
Pius X ôû Beaumont tôùi giuùp Giaûng Phoøng, töø chieàu ngaøy 19/3/10  
(7g00-9g00pm)  20/3/10  (7g00-9g00 pm)   tôùi ngaøy 21 thaùng 3, naêm 
2010.   

Vôùi caùc em thanh thieáu nieân vaø tröôøng Giaùo Lyù Vieät Ngöõ, 
Thieáu Nhi Thaùnh Theå (ñaëc bieät caùc em seõ Theâm Söùc/ Röôùc Leã naêm 
nay), seõ coù moät Chöông Trình Tónh Taâm vaøo Saùng Thöù Baûy (March 
20/ 2010) töø 9:00am tôùi 12:00pm:  goàm coù Xöng Toäi nöõa.  Xin caùc 
Thaày Coâ coäng taùc vôùi Ban Toå Chöùc vaø Phuï Huynh thu xeáp thôøi giôø 
giuùp ñoùn ñöa caùc em.   

XÖNG TOÄI MUØA CHAY NGAØY 26 THAÙNG 3 
   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 26 thaùng 3 naêm 2010 töø 5:30 pm ñeán 8:00 pm.  
Trong Muøa Chay coù linh muïc ngoài toøa töø 4:30 ñeán 5:00 pm  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. 

CHEÙN GAÏO TÌNH THÖÔNG 
   Theo thoâng leä, trong Muøa Chay Tröôøng Giaùo Lyù Vieät Ngöõ Thaùnh 
Giuse phaùt ñoäng chöông trình Cheùn Gaïo Tình Thöông (Rice Bowl) 
ñeå giuùp caùc em yù thöùc veà vieäc giuùp nhöõng ngöôøi ngheøo trong Muøa 
Chay.  Xin quyù vò phuï huynh khuyeán khích vaø nhaéc nhôû caùc em.  
Tuy nhieân,  xin quyù phuï huynh cuõng tham gia chöông trình naøy ñeå 
chuùng ta cuøng nhau soáng tình baùc aùi yeâu thöông qua vieäc chia seû vôùi 
nhöõng anh chò em chung quanh ta.  Cheùn Gaïo Tình Thöông seõ keát 
thuùc vaøo Chuùa Nhaät Phuïc Sinh. 
MOÙN QUAØ MUØA CHAY 
     Muøa Chay chæ coøn maáy tuaàn nöõa thoâi, muøa Chay Thaùnh laø dòp ñeå 
anh chò em baày toû loøng yeâu thöông baùc aùi ñeán vôùi nhöõng ngöôøi keùm 
may maén, nhaát laø ñoàng baøo Vieät Nam cuûa chuùng ta.  Neáu quyù vò 
muoán chia seõ côm aùo cho ngöôøi ngheøo, xin vui loøng noùi roõ laø cho 
Moùn Quaø Muøa Chay.  Giaùo xöù seõ tröïc tieáp giao taän tay cho nhöõng 
ngöôøi thieáu thoán nhaát, vaø chaéc chaén Thieân Chuùa seõ traû coâng boäi haäu 
cho quyù vò vaø gia ñình.   

TH¡NG B{O 
    *Giaùo xöù xin kính môøi quyù vò HÑMV, HÑTC, Ban chaáp haønh caùc 
giaùo khu, Ñaïi Dieän caùc ban nghaønh, Hoäi Ñoaøn, ñoaøn theå, tôùi tham 
döï buoåi hoïp sau thaùnh leã 10g00 Chuùa Nhaät hoâm nay. 

   *Môøi quyù anh chò trong phong traøo Cursilloâ thu xeáp thôøi giôø ñeå 
tham döï buoåi Ultreaya vaøo luùc 4:00 PM Chuùa Nhaät hoâm nay.   Xin 
quyù anh chò coá gaéng ñeán tham döï ñoâng ñuû. 

     *Giaùo khu Giuse seõ möøng Leã Boån Maïng kính Thaùnh Caû Giuse 
vaøo thaùnh leã 8g00 Chuùa Nhaät ngaøy 21 thaùng 3 naêm 2010. Kính môøi 
quyù oâng baø vaø anh chò em trong giaùo khu Giuse thu xeáp thôøi giôø ñeán 
tham döï ñoâng ñuû.  Chuùng toâi cuõng xin môøi taát caû quyù vò ñaõ nhaän 
Thaùnh Caû laøm Quan Thaày cuøng ñeán tham döï thaùnh leã treân.  Tröôûng 
khu Giuse kính môøi. 

     *Kính môøi quyù phuï huynh coù con em Xöng Toäi Röôùc Leã Laàn 
Ñaàu, thu xeáp thôøi giôø ñeán tham döï phieân hoïp Chuùa Nhaät ngaøy 28 
thaùng 3 naêm 2010 sau leã 10:00 AM.  Quyù vò seõ nhaän ñöôïc thö môøi 
trong nhöõng ngaøy saép tôùi. 

SILENT HOLY WEEK RETREAT  
Holy Family Retreat      Thursday-Sunday, April  1-4, 2010.    
     Come spend the holiest days of the Christian year in silence and 
in prayer. Celebrate with the monastic community the Mass of the 
Lord’s Supper on Holy Thursday, the Celebration of the Lord’s 
Passion on Good Friday and the Easter Vigil on Holy Saturday. The 
Liturgy of the Hours will also be sung daily. 
Cost: $180/person (single)  $35.00 deposit.    
Call Connie at 409-924-4366 to pre-register by March 26. 
QUAÙN THAÙNH GIA 
    Hoâm nay Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Tieát Caêng, Huû Tieáu Mì, 
caù Moái töôi @50 cent 1 lb. , vaø nhieàu moùn aên 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 Chuùa vaø Ñöùc Meï traû coâng 
boäi haäu cho quyù anh chò thieän chí vaø quyù oâng baø vaø anh chò em ñaõ 
coù loøng naâng ñôõ giaùo xöù. 

                     
BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN 
     Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong giaùo xöù. 

TI“N THU CH−A NH‹T 
Ng¾y   14/ 03/ 2010   $ 4,406.00 



TRANG SUY NI–M 

Tình Cha Yêu Con 
     Bài Phúc Âm (Luca 15: 1-3, 11-32) ghi lại dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu (thường được gọi là dụ ngôn Người Con 
Phung Phá). Đây là một dụ ngôn thật cảm động nói đến Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn chờ đợi người con tội lỗi “ăn 
năn trở về” và sẵn sàng tha thứ tất cả, không một lời quở trách, lại còn động lòng thương, ôm chặt lấy mà hôn con, rồi 
cho mặc y phục mới, đeo nhẫn mới, đi giầy mới và mở tiệc ăn mừng “vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm 
thấy!” 
     Theo lý luận thì thái độ giận dữ của Người Anh Cả cũng rất đúng. Anh hiếu thảo với Cha, suốt ngày lo làm ăn vất 
vả, thế mà Cha chẳng bao giờ cho anh một con bê nhỏ để làm tiệc chung vui với bạn bè. Trái lại, đứa em thì thật hư 
đốn, chẳng biết thương Cha, thương anh em, thương gia đình. Đúng là đứa con bất hiếu! vô luân! làm mang tiếng cả gia 
đình, cả dòng họ! Đòi chia của cải rồi ra đi ăn chơi thỏa thích, sa đoạ đến tận cùng, tiêu pha hết tiền bạc, phải đi làm 
thuê, làm mướn, phải đi chăn heo là loài vật “nhơ bẩn” (theo quan niệm người Do Thái thời đó, hay người Hồi Giáo 
bây giờ); đói khát cùng cực đến nỗi thèm ăn cả cám heo cũng không được! Chỉ lúc đó, và chỉ vì thèm những ngày ăn 
uống đầy đủ trong gia đình, mới hồi tâm muốn trở về, chứ chẳng vì thương Cha, thương gia đình mình! Thế nhưng 
người Cha nhân hậu, không cần đếm xỉa đến những điều ấy, miễn là người con đã trở về là mừng lắm rồi “vì người con 
đã chết, nay sống lại; đã mất, nay lại tìm thấy!” 
     Bài dụ ngôn thật là tuyệt hảo để diễn tả tình Chúa thương yêu chúng ta vô cùng, như người Cha thương con tuyệt 
đối; thương đến nỗi đã ban “Con Một” của mình xuống trần gian, chịu nạn, chịu chết nhục nhã trên Thập Giá để đền vì 
tội lỗi nhân loại!(1Gioan 4: 9-10). 

     Chúa là Cha nhân từ, người dựng nên chúng ta theo hình ảnh Chúa (hơn mọi tạo vật khác),và ban cho chúng ta có ý 
thức Tự Do và Trách Nhiệm về cuộc đời mình. Ngài luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Nếu chúng ta muốn ra đi, từ bỏ 
Ngài, muốn trở nên “vô thần”, “vô luân” phản bội ngài, Ngài vẫn “chia gia tài cho chúng ta”, và để chúng ta tự do ra đi 
theo ý mình, chứ không cấm đoán. Ngài cũng không dùng quyền lực đi tìm kiếm, bắt trói đem về; nhưng hàng ngày chỉ 
“trông ngóng” con mình “trở về nhà!” Khi nhìn thấy người con trở về trong tàn tạ, rách rưới, đã không cần đếm xỉa gì 
đến quá khứ phung phá của nó, mà thấy con trở về từ đằng xa là đã vui mừng lắm rồi, chạy vội ra đón mừng! Ôi, tình 
thương của Chúa thật là bao la biết bao! 

     Đọc mấy câu đầu trong Bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu kể dụ ngôn này để trả lời những người 
Biệt Phái và Luật Sĩ cứ luôn cho mình là đạo đức, sống đúng luật lệ, và chê bỏ “phường tội lỗi”, rồi kết án Chúa Giêsu 
là “cứ gần gũi và đến nhà ăn uống với những kẻ tội lỗi, phường thu thuế!” 

     Noi gương lòng nhân hậu của Chúa, chúng ta cũng đừng bao giờ lên án những người trót sa chân lỡ bước. Đừng bao 
giờ vội kết án, nói hành, nói xấu người khác. Cũng đừng bắt chước thái độ giận dữ của người anh cả trong dụ ngôn, 
nhưng hãy khoan dung và yêu thương giúp đỡ những người tội lỗi trở về với Chúa; dù đó là chính ngay đứa con của 
chúng ta, hay người chồng, hoặc người vợ của chúng ta. “Hãy rộng lòng tha thứ, thì sẽ được thứ tha!” 

     Hơn nữa, chúng ta hãy tuyệt đối tin tưởng vào lòng nhân hậu của Chúa là Cha Nhân Từ của mỗi người chúng ta. 
Hãy ăn năn sám hối trở về, dù chúng ta đã trót sa đoạ đến đâu mặc lòng, đừng bao giờ thất vọng. Thiên Chúa luôn chờ 
đợi chúng ta với tất cả tấm lòng đại lượng, mong chờ và tha thứ. 

     Xin cùng cầu nguyện chung cho nhau để trong những ngày trọng đại này, chúng ta biết hy sinh dành nhiều thời giờ 
hơn để cầu nguyện, dự các cuộc Tĩnh Tâm Mùa Chay, hy sinh hãm mình thắng vượt những đam mê tội lỗi, thanh tẩy 
tâm hồn qua Bí Tích Hòa Giải (Xưng Tội) và dành dụm tiền bạc giúp đỡ người nghèo khó trên thế giới. Xin Mẹ Maria, 
Thánh Giuse và các Thánh chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta được chết đi với tội lỗi, cải thiện đời sống để được 
cùng sống lại thật với Chúa trong đời sống trong sạch, hòa hợp, yêu thương và nhiệt thành phụng sự Chúa và mọi 
người trong cuộc sống hằng ngày. 

     Chúng ta cũng hãy cầu nguyện và cộng tác với chương trình của Giáo Hội Hoa Kỳ hiện nay đang mời gọi “người 
Công Giáo trở về với Chúa và Giáo Hội” (Catholics Come Home ). Xin Chúa chúc lành và cho công trình này được kết 
qủa tốt đẹp.                                                               

Lm Anphong Trần Đức Phương 




