
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 SINH NHAÄT THAÙNH GIOAN TAÅY GIAÛ naêm B   ngaøy 24/06/2012    SOÁ: 26

 

  

 Thöù Hai: 7:00 a.m. khoâng coù Leã chieàu 

 Thöù Ba – Thứ Baûy: 7:00 a.m. 5:00 p.m. 

 Chuùa Nhaät: 8:00 a.m, 10:00 a.m. & 12:00 p.m.  

Töø CN ñaàu thaùng 6 ñeán CN thaùng 9 khoâng coù Leã 12:00 p.m. 

Leã Buoäc:  Leã AÙp 6:00 p.m.          Leã Chính: 7:00 a.m. & 6:00 p.m. 

 

MUÏC VUÏ GIAÙO XÖÙ 

Giaûi Toäi:  (30 phuùt tröôùc caùc Thaùnh Leã moãi Chuùa Nhaät) 

 Thöù Baûy: (5:00 p.m.)  Chuùa Nhaät: (8:00 a.m. and 10:00 a.m.) 

 Ngoaøi ra, xin lieân laïc vôùi Linh muïc 

Röûa Toäi:  Chuùa Nhaät cuoái thaùng sau leã 10:00 a.m. 

 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 

 

GIÔØ VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC 

Thöù Hai - Thöù Saùu:   9:00 a.m. - 12:00 p.m. 1:00 p.m. - 4:00 p.m. 

Ngaøy Nghæ Cuûa Caùc Cha: Thöù Hai: Cha Xöù       Thöù Ba: Cha Phoù 

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

  Vaên Phoøng GX: 409-983-7676       Fax:              409-982-1212 

  HT Thaùnh Giuse:  409-983-5949       Sô Ñaminh:  409-985-5102 

 

HOÄI ÑOÀNG VAØ CAÙC HOÄI ÑOAØN 

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 

 

 

(25-30/06/2012) 

 

T. Hai:  25/6 Caàu cho caùc yù Leã trong tuaàn 

  

T. Ba:    26/6     (Th. Ñaminh Minh, Phanxicoâ Chieåu) 

    

T. Tö:    27/6  Th. Cyrillo Alexandria, gmts (Th. Toâma Toaùn) 

    

T. Naêm:  28/6 Th. Ireneo, gmtñ – Leã Nhôù 

    

T. Saùu:   29/6 Hai Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ, TÑ – Leã Troïng 

                                   

T. Baûy:   30/6  Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Tieân Khôûi Thaønh Roâma 

      (Th. Vinh Sôn Yeán) 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

(Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CN SINH NHAÄT THAÙNH GIOAN TAÅY GIAÛ   (23/06/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, Anh Tröôøng 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû 

CN SINH NHAÄT THAÙNH GIOAN TAÅY GIAÛ   (24/06/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Giuse 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Ñaïi Ñoàng 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (25-30/6/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät  / C: Hoaøng 

 

CHUÙA NHAÄT 13 THÖÔØNG NIEÂN   (30/06/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû 

CHUÙA NHAÄT 13 THÖÔØNG NIEÂN   (01/07/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Pheâroâ   

   TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (2-7/07/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích     / C: Khoâi 

GIÔØ CAÙC THAÙNH LEÃ THAÙNH LEÃ TRONG TUAÀN 



TIN MUÏC VUÏ

THÖ CAÙM ÔN 

     Xin ñöôïc ñaïi dieän nhöõng anh chò em ngheøo, taät beänh, thieáu 

may maén beân Vieät Nam chaân thaønh caùm ôn cha vaø quyù oâng baø 

anh chò em thuoäc Giaùo Xöù Nöõ Vöông Vieät Nam Port Arthur, TX 

ñaõ hy sinh quaûng ñaïi giuùp ñôõ soá tieàn toång coäng laø $9,000 trong 

Chöông Trình Cheùn Côm Tình Thöông dòp Muøa Chay 2012 vöøa 

qua.  Chuùng toâi ñaõ chuyeån soá tieàn naøy ñeán cha Ñaëc Traùch 

Truyeàn Giaùo cuûa Doøng Ñoàng Coâng taïi Vieät Nam.  Cha seõ cuøng 

quyù Cha, quyù Thaày vaø phaùi ñoaøn Baùc AÙi Xaõ Hoäi ñi thaêm vaø trao 

quaø ñeán caùc beänh nhaân phong cuøi, beänh siña, caùc treû em moà coâi, 

khieám thò, khuyeát taät...., nhöõng ngöôøi ñang chòu nhöõng thieät thoøi 

ñau khoå treân queâ höông Vieät Nam thaân yeâu cuûa chuùng ta.  Taám 

loøng quaûng ñaïi chia seû giuùp ñôõ cuûa Quyù Vò laø moät söï an uûi ñaëc 

bieät cho nhöõng ñoàng baøo keùm may maén naøy.  Nguyeän xin Thieân 

Chuùa vaø Ñöùc Meï Maria traû coâng boäi haäu, chuùc laønh cho Cha 

cuøng toaøn theå oâng baø anh chò em vì nghóa cöû baùc aùi naøy. 

     Troïng kính, 

          Lm. Toâma Nguyeãn Huy Chaâu, CMC 

          Ñaëc Traùch Truyeàn Giaùo Ñoàng Coâng Hoa Kyø 

CAÙM ÔN SÖÏ UÛNG HOÄ VAØ COÄNG TAÙC ÑAÉC LÖÏC CHO 

QUAÙN BIEÅN 2012 

      Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, Giaùo Xöù ñaõ ñöôïc moät soá oâng baø 

anh chò em quaûng ñaïi hy sinh thôøi gian, coâng söùc, vaø tieàn cuûa ñeå 

giuùp cho Quaùn Bieån 2012, ñaëc bieät trong vieäc laøm caù ñuø, caù 

saáu....Chuùng toâi hy voïng coù theâm nhieàu anh chò em khaùc cuõng 

haêng say coäng taùc vôùi Giaùo Xöù trong coâng vieäc cuûa Quaùn Bieån 

naêm nay. 

    Giaùo Xöù xin oâng baø anh chò em theâm lôøi caàu nguyeän ñaëc bieät 

cho caùc sinh hoaït cuûa Giaùo Xöù trong dòp Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu 

naêm nay ñöôïc Chuùa chuùc phuùc, ñaït nhieàu thaønh quaû toát ñeïp vaø 

mang laïi nhieàu ích lôïi cho Giaùo Xöù. 

THOÂNG BAÙO 

     *Kính môøi quyù phuï huynh vaø taát caû caùc em trong Ban Giuùp 

Leã tôùi tham döï ñoâng ñuû buoåi hoïp ñaëc bieät sau Leã 10g00 Chuùa 

Nhaät hoâm nay taïi Hoäi Tröôøng Thaùnh Giuse. 

        *Kính môøi Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm thu xeáp thôøi giôø 

ñeán toân Vöông Thaùnh Taâm Chuùa vaøo luùc 4g00 chieàu hoâm nay 

taïi tö gia oâng Traàn Lieãn, ñiaï chæ 3535 10
th

 St, ÑT: 985-9517 

       *Ban Chaáp Haønh lieân 3 Khu Ñaïi Ñoàng, Pheâroâ, Phuïc Sinh 

kính môøi quyù oâng baø vaø anh chò em thuoäc lieân 3 Khu thu xeáp 

thôøi giôø ñeán coâng tröôøng Nöõ Vöông Hoaø Bình vaøo luùc 7g30 saùng 

Chuùa Nhaät ngaøy 01/07/12 ñeå cung nghinh kieäu Thaùnh Caû Pheâroâ  

& Phaoloâ vaø tieáp theo tham döï Thaùnh Leã möøng kính Thaùnh 

Quan Thaày Pheâroâ vaø Phaoloâ Toâng Ñoà vaø cuøng caàu cho caùc linh 

hoàn trong lieân 3 Khu ñaõ qua ñôøi vaø caàu cho moïi ngöôøi ñöôïc moïi 

söï baèng an.  Chuùng toâi cuõng tha thieát kính môøi toaøn theå quyù vò, 

nhöõng ai ñaõ nhaän Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ laøm Quan Thaày, chung 

ñeán tham döï Thaùnh Leã vaø daâng lôøi caàu nguyeän cuøng lieân 3 Khu 

chuùng toâi. 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT    

     Ngaøy 17/06/12    $3,697 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN 

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

QUYÙ VÒ CHUÛ TAØU XIN LÖU YÙ 

    Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù vò chuû taøu bieát, vaøo ngaøy 

27,28,29 cuoái thaùng 6 naøy seõ coù oâng Gary Graham laø ngöôøi hoã 

trôï cho vuøng bieån ôû Texas Sea Grant vaø thanh tra cuûa National 

Marine Fisheries NOAA, seõ ñeán töøng döïa toâm trong vuøng Port 

Arthur, TX ñeå giaûi thích, chæ daãn vaø giuùp ñôõ caùc taøu veà loïc caù 

môùi, ñoàng thôøi giuùp chuùng ta laøm loïc ruøa cho ñuùng theo quy 

ñònh, tröôùc ngaøy môû cöûa bieån Texas.  Xin quyù vò theo doõi vaø coù 

maët ôû taøu nhöõng ngaøy sau ñaây ñeå oâng Gary Graham vaø thanh tra 

seõ giuùp töøng taøu laøm cho ñuùng luaät.  Sau ñaây laø nhöõng ngaøy, giôø 

vaø choã chuùng toâi ñeán caùc döïa toâm: 

     Thöù Tö  27/6/12  9:00 a.m . JBS Docks 

     Thöù Naêm  28/6/12 9:00 a.m. Pleasure Island 

     Thöù Saùu 29/6/12 9:00 a.m. Sabine Pass 

Neáu quyù vò coù gì thaéc maéc, xin goïi Terrie Looney @ 409-835-

8461.  Xin chaân thaønh caùm ôn quyù vò ñaõ hôïp taùc vôùi chuùng toâi. 

PHAÂN ÖU 

     Giaùo Xöù thaønh kính phaân öu cuøng gia ñình chò Phaïm Rónh vì 

söï ra ñi cuûa Anh Pheâroâ.  Nguyeän xin Chuùa Gieâsu, qua lôøi caàu 

cuûa Meï Maria, Thaùnh Caû Giuse vaø Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät 

Nam sôùm ñöa linh hoàn Anh Pheâroâ veà höôûng Thaùnh nhan Chuùa, 

an uûi vaø naâng ñôõ gia ñình tang quyeán.      

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     AC Töø Laønh  $100 AC Giang $100 

     1 em giuùp Leã  $20 

 

AÂN NHAÂN QUAÙN BIEÅN 

     Baø Thay  $100 

     Anh Minh baø coá Bính 100 lbs caù ñuø khoâ 

 

UÛNG HOÄ HOA ÑÖÙC MEÏ 

     AC Boán  $100 Bà Mùi               $50 

     Ñoaøn LMTT  $50 

 

UÛNG HOÄ QUYÕ GIAÙO XÖÙ 

     AC Minh Chi  $100  

GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO 

     AC Huøng Hoa  $100 

 

MUST SEE RELIGIOUS LIBERTY MOVIE 

     “For Greater Glory” is an excellent film.  The sacrifices and 

hardships endured by those who would not renounce Christ 

helped preserve the religious liberty of millions.  “For Greater 

Glory” reminds us of how much has been done to pass religious 

liberty on to our generation, and it makes clear the truth that 

Christ taught... “there is no greater love than to lay down one’s 

life for a friend.”  

QUAÙN THAÙNH GIA     

           Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät 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 ñeå giuùp vaøo quyõ 

sinh hoaït cuûa Giaùo Xöù, xin chaân thaønh caùm ôn quyù anh chò em 

thieän chí vaø toaøn theå quyù vò. 



LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAOTIXITA (24.06) 

 

    Người Việt Nam vẫn tin vào định mệnh. Định mệnh là ý trời đã xếp đặt cho mỗi người mỗi hoàn cảnh. Vì thế, 

người ta tin rằng: con người sinh ra đều có số, có mệnh. Có người từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành đều nhàn 

hạ, mọi việc đều êm xuôi, gọi là số hưởng. Có người lại làm ăn thất bát và lắm hoạn nạn, chua cay gọi là số “con 

rệp”. Với quan niệm này, dường như định mệnh đã an bài mọi sự, thế nên: 

“Con quan thì lại làm quan 

Con sãi ở Chùa lại quét lá đa”. 

    Vì tin vào số mệnh đôi khi người ta cũng buông trôi theo số mệnh an bài. “Nằm chờ sung rụng” và thiếu trách 

nhiệm với cuộc sống của mình như những em thi rớt phổ thông vẫn tự an ủi mình “học tài thi phận”. 

Theo giáo lý kytô giáo dạy rằng: mỗi người sinh ra là do ý muốn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chính Thiên 

Chúa an bài cho con ngừơi sinh ra trong cuộc đời và đặt định cho con người một sứ mạng để hoàn thành mà ta 

thường gọi là “ơn gọi”. Ngài không áp đặt con người theo một phận số đã định nhưng để cho con người hoàn 

thành sứ mạng trong tự do và đầy đủ trách nhiệm 

     Hôm nay ngày sinh nhật thánh Joan Baotixita, vị tiền hô của Đấng cứu tinh nhân loại. Có thể nói sứ mạng và 

cuộc đời của Ngài là nét tiêu biểu cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thánh Gioan Baotinxita được sinh ra là 

do sự can thiệp đầy yêu thương của Thiên Chúa. Bà Elizabet đã mang thai trong lúc tuổi già. Ông Giacaria vì 

muốn một dấu lạ để ông tin vào chuyện đó nên sứ thần đã để ông bị câm cho tới khi Gioan Baotinxita chào đời. Ơn 

gọi làm người của thánh nhân là trở thành ngôn sứ đi trứơc để mở đường cho Đấng cứu tinh. Điều đáng nói là về 

phần thánh nhân, một khi đã khôn lớn và nhận ra sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó, ngài đã sống trọn vẹn cho sứ 

mạng đó, dù rằng phải trải qua tù đầy và cái chết đẫm máu. 

     Ngay khi nhận biết sứ mạng của mình là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế, Gioan Baotinxita đã rút lui vào 

trong hoang địa, sống khắc khổ, xa lánh mọi mời mọc, níu kéo của trần gian để sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. 

Ông dọn đường cho Đấng cứu thế, bằng việc mời gọi mọi người sám hối ăn năn vì thời gian đã hết, Nước Thiên 

Chúa đã gần. Khi xong phận vụ của mình là kẻ dọn đường để “Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ đi”, Gioan 

Baotinxita đã rút lui vào trong bóng tối. Cuối đời, Gioan Baotinxita cũng lãnh nhận phúc tử đạo như bao phận số 

đã định cho cuộc đời của các tiên tri. 

     Mỗi người chúng ta sinh ra trong cuộc đời cũng có một sứ mạng để hoàn thành theo ý định của Thiên Chúa. 

Cách chung, sứ mạng đó nằm trong ơn gọi làm người của mình. Con người là hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng 

hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa. Con người phải sống theo lương tâm ngay thẳng để sống đúng phẩm giá làm 

người và hoàn thiện mình mỗi ngày nên tốt hơn. Ngoài ra, Thiên Chúa cũng để cho mỗi người một hoàn cảnh, một 

địa vị, một khả năng như phương thế để con người sống đúng ơn gọi làm người của mình. Như vậy, giá trị của đời 

người không hệ tại ở địa vị, hoàn cảnh, hay khả năng mà hệ tại ở việc con người biết nỗ lực hoàn thiện cuộc đời 

mình cho xứng với phẩm giá làm người. 

     Chính điều đó đã giúp cho thế giới hôm nay vẫn còn đó những con người biết qúy trọng nhân cách, qúy trọng 

tình người hơn là những danh lợi thú trần gian. Dù rằng, sống giữa một trào lưu hưởng thụ, nhiều người đã can 

đảm từ khước những đam mê thấp hèn để sống cao thượng theo phẩm giá làm người. Dù rằng, sống giữa một xã 

hội đầy ích kỷ, luôn đề cao cá nhân, nhiều người vẫn âm thầm lặng lẽ sống hết mình phục vụ tha nhân. 

     Vâng thế giới hôm nay vẫn còn đẹp, vì vẫn còn đó những tấm lòng biết sống cho tha nhân, biết vì lợi ích của 

tha nhân mà quên đi những niềm vui bất chính. Thế giới hôm nay vẫn còn đẹp, vì vẫn còn đó những con người 

không vì tiền mà bán rẻ lương tâm, không vì quyền mà sống luồn cúi, thấp hèn, không vì những ham muốn xác thịt 

mà bôi nhọ thanh danh. Thế giới hôm nay, vẫn còn đẹp, vì vẫn còn đó những con người biết hoàn thiện mình theo 

chân thiện mỹ mà Thiên Chúa đã an bài. 

     Đó cũng chính là sứ mạng tối hậu và khẩn cấp mà Chúa đang chờ đợi chúng ta hoàn thành trong thời đại hôm 

nay. Là người kytô hữu, chúng ta không thể sống thiếu trách nhiệm về cuộc sống của mình và của tha nhân. Chúng 

ta không thể vì những danh lợi thú trần gian để đánh mất phẩm giá và lương tri của một con người. Chúng ta càng 

không thể để cho những khuynh hướng xấu làm mất đi vẻ đẹp của phẩm giá con người “giống hình ảnh Thiên 

Chúa” nơi chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng phải là những chứng nhân về chân thiện mỹ, về nét đẹp cao qúy của 

con người, và nhất là về ơn gọi của người kytô hữu là phải quy hướng về Thiên Chúa, sống cho Thiên Chúa và vì 

Thiên Chúa. Chúng ta phải hô to cho cả thế giới này thấy rằng: ngoài đời sống vật chất con người còn có sự sống 

thần linh, sự sống tương giao với Thiên Chúa. Con người phải tôn thờ và sống theo lề luật mà Thiên Chúa đã an 

bài. Sống theo ý định của Thiên Chúa, con người mới tìm được hạnh phúc và an bình đích thực trong cuộc sống 

hôm nay và đạt được cứu cánh hạnh phúc đời sau. Amen 

                                                                     Lm Jos Tạ Duy Tuyền 2012 

  



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 


