
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 

 

   CHUÙA NHAÄT 14 THÖÔØNG NIEÂN        Naêm C    ngaøy 07/07/2013      SOÁ: 27

GIÔØ CAÙC THAÙNH LEÃ 

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

 Thöù Ba – Thứ Baûy: 7:00 a.m. 5:00 p.m. (Leã aùp CN) 

 Chuùa Nhaät:           8:00 a.m, 10:00 a.m, 11:45 a.m.(giôùi treû) 

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 caùc Cha 

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. Caäy: 982-9063.  TK Pheâroâ-A. Bình: 962-1545 

TK Voâ Nhieãm-A. Lôïi: 982-8727. TK Maân Coâi-A. Khaûi: 460-1478 

TK LoäÑöùc-B. Huyønh:724-7007. TK Giuse-A. Cao:729-4226 

TK PhuïcSinh-A.Thaønh: 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 

Tr. Ban Giaùo Duïc-Coâ Kim:729-4226/Phoù Coâ Dieãm Chi 543-3837  

Tr. Ban Quyeân Tieàn – A Huaán 985-7071 / Phoù A Huøng 540-1369 

Ban Giuùp Leã - Coâ Mai: 779-0449     

 

  

Thaùnh Leã Giôùi Treû, Sinh Hoaït Life Teen, Sinh 

Hoïat Thieáu Nhi.   Seõ nghó sinh hoaït vaø khoâng coù 

Thaùnh Leã 11g45 cho tôùi cuoái thaùng 8. 

 

Sinh Hoaït Giaùo Xöù        

              Lôùp Anh Ngöõ:  Thöù Hai & Naêm, luùc 7-8pm 

              Lôùp Thaùnh Kinh: Thöù Tö, Tuaàn 2, 3, 4, luùc 7-8pm  

    

  PHUÏC VUÏ BAØNTHÔØ 

                            (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

  CHUÙA NHAÄT 13 THÖÔØNG NIEÂN    (07/07/2013) 

 Leã 08g00   QT, Daâng Leã Vaät     Nhoùm 1    CBMCG 

                           TTV Ngoaïi Leä            Toaùn III 

 Leã 10g00   QT, Daâng Leã Vaät     Nhoùm 4   Khu: MC 

               TTV Ngoaïi Leä          Toaùn I 

 Leã 11g45   TTV Ngoaïi Leä         Toaùn IV 

 

NGAØY TRONG TUAÀN (08/07/13—12/07/2013) 

       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Thö      Hueä, Huyønh        AÙnh 

                                TTV Ngoaïi Leä      Thi 

                       

 

       **************************************************** 

 

CHUÙA NHAÄT 14 THÖÔØNG NIEÂN    (14/07/2013) 

 Leã 08g00   QT, Daâng Leã Vaät     Nhoùm 3     Khu: VN 

                           TTV Ngoaïi Leä         Toaùn II 

 Leã 10g00   QT, Daâng Leã Vaät     Nhoùm 6    ÑLMTT 

               TTV Ngoaïi Leä          Toaùn III 

 Leã 11g45  TTV Ngoaïi Leä         Toaùn IV 

 

NGAØY TRONG TUAÀN (15/07/13—19/07/2013) 

       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Thö       Hoa, Nga Rieãn 

                                TTV Ngoaïi Leä      Boán 

 

GIÔØ SINH HOAÏT GIÔÙI TREÛ 



TIN MUÏC VUÏ

CAÀU NGUYEÄN CHO QUAÙN BIEÅN VAØ NGAØY THAÙNH MAÃU 2013 

   Baét ñaàu töø Chuùa Nhaät tuaàn naøy cho tôùi Chuùa Nhaät 04/08/13, 

Giaùo Xöù seõ daâng Thaùnh Leã ñaëc bieät caàu nguyeän cho Quaùn Bieån 

Nhôù 2013  ñaït nhieàu thaønh coâng,  vaø cho taát caû nhöõng anh chò em 

phuïc vuï Quaùn ñöôïc doài daøo söùc khoeû, luoân hieäp nhaát yeâu 

thöông.  Giaùo Xöù cuõng caàu nguyeän cho taát caû anh chò em ñi tham 

döï Ngaøy Thaùnh Maãu ñöôïc ñi veà baèng an vaø laõnh nhaän ñöôïc 

nhieàu ôn Thaùnh.  Xin oâng baø vaø anh chò em cuøng hôïp lôøi caàu 

nguyeän. 

NGAØY MÔÛ CÖÛA HOÀ 2013 

     Theo thöôøng leä, cöûa hoà seõ môû sau khi maët trôøi laën khoaûng 30 

phuùt ngaøy 15 thaùng 7, 2013.  Nguyeän xin Chuùa vaø Meï Maria cho 

cöûa hoà ñöôïc môû ñuùng ngaøy vaø thôøi tieát toát ñeïp, ban cho quyù taøu 

beø ñaùnh ñöôïc nhieàu toâm, cho coâng vieäc laøm ñöôïc thuaän lôïi, may 

maén, vaø giöõ gìn quyù ngö phuû bình an khoeû maïnh luùc haønh ngheà. 

 

CAÙM ÔN SÖÏ UÛNG HOÄ VAØ COÄNG TAÙC ÑAÉC LÖÏC CHO 

QUAÙN BIEÅN 2013 

   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 2013, ñaëc bieät trong vieäc laøm caù ñuø, möïc, 

toâm....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, ñeå mang laïi nhieàu ích lôïi cho Giaùo Xöù. 

         

SOÅÅVAØNG CHO QUAÙN BIEÅN NHÔÙ 2013 

    Nhö moïi naêm tröôùc, Giaùo Xöù coù moät soá ñaïi dieän tôùi caùc cöûa 

tieäm, vaên phoøng, dòch vuï buoân baùn ôû Port Arthur vaø caùc vuøng laân 

caän ñeå vaän ñoäng vieäc ñoùng goùp cho Quaùn Bieån.  Naêm nay, Giaùo 

Xöù seõ khoâng tôùi töøng cöûa tieäm ñeå quyeân goùp nöûa. Vaäy neáu caùc 

cô sôû kinh doanh naøo muoán coù ngöôøi cuûa Giaùo Xöù ñeán, xin lieân 

laïc vôùi vaên phoøng Giaùo Xöù.  Maëc duø Giaùo Xöù khoâng ñeán, nhöng 

xin caùc cöûa tieäm, vaên phoøng, vaø caùc dòch vuï buoân baùn tieáp tuïc 

roäng tay uûng hoä cho Quaùn Bieån naêm nay.  Nguyeän xin Thieân 

Chuùa ban nhieàu hoàng aân cho gia ñình, vaø cho cô sôû laøm aên cuûa 

quyù oâng baø vaø anh chò em ngaøy caøng phaùt trieån hôn. 

 

UÛNG HOÄ QUAÙN BIEÅN NGAØY THAÙNH MAÃU 2013 

  Ngaøy Thaùnh Maãu 2013 ñaõ gaàn ñeán, Quaùn Bieån Nhôù keâu goïi 

quyù vò, 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 quyù vò 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 vò, 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 2013 (töø ngaøy 8 tôùi ngaøy 11 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  anh chò Ruaãn, ÑT: 728-

2549, hay vaên phoøng Giaùo Xöù.  

*Ñaëc bieät naêm nay, neáu quyù vò muoán ñi tham döï ngaøy Thaùnh 

Maãu maø khoâng coù phöông tieän,  quyù vò coù theå ñi chung xe bus 

vôùi Giaùo Xöù vôùi leä phí laø $200 moãi ngöôøi.  Vì soá gheá giôùi haïn, 

xin lieân laïc vôùi Ac Ruaãn ñeå ghi danh. 

GIAÙO XÖÙ CAÀN ANH CHÒ EM CHAÏY BAØN 

    Quaùn Bieån Nhôù 2013 caàn anh chò em treû, khoeû, vui veû, coù 

thieän chí ñeå phuïc vuï vieäc chaïy baøn vaø khaùch haønh höông trong 

nhöõng ngaøy Thaùnh Maãu töø ngaøy 8 ñeán ngaøy 11 thaùng 8.   Xin vui 

loøng lieân laïc vôùi Chò Kim soá 549-3103 ñeå ghi danh ngay töø baây 

giôø.  Neáu anh chò em naøo caàn giaáy xin pheùp nghæ laøm, xin cho 

vaên phoøng bieát caøng sôùm caøng toát ñeå Cha Xöù laøm giaáy xin nghæ 

cho quyù anh chò.  

 

THOÂNG BAÙO 

    *Kính môøi quyù vò Hoäi Ñoàng Muïc Vuï, Hoäi Ñoàng Taøi Chaùnh, 

ban chaáp haønh caùc Giaùo Khu, ñaïi dieän caùc Ban Ngaønh, Hoäi 

Ñoaøn, Ñoaøn Theå tôùi tham döï buoåi hoïp thöôøng kyø, sau Thaùnh Leã 

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

     *Kính môøi quyù hội vieân Đoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm thu 

xeáp thôøi giôø đến Toân Vöông Thaùnh Taâm vaøo luùc 4g00 chieàu 

Chuùa Nhaät hoâm nay, tại tư gia oâng Nguyeãn Van Ba, điạ chỉ 3807 

8
th

 Ave.  ĐT: 985-3597 

 

AÂN NHAÂN QUÕY BAÛO HIEÅM & UÛNG HOÄ GIAÙO XÖÙ 

Ac Haûi Thuûy $100 

Chò Lôùi  $100 

Ac Huøng $100 

 

UNG HOÄ LIFE TEEN 

AÅn Danh $300 

  

UÛNG HOÄ QUAÙN BIEÅN 

Baø Toát Tommy Gulf    1500lbs caù ñuø 

Taàu Lucky Star     2700lbs caù ñuø 

OÂng baø Huyønh     2000lbs caù ñuø 

Traàn Minh     100lbs caù ñuø khoâ 

Beán Ac Thu     2000lbs caù ñuø 

Taàuø Huy Hoaøng     12 bao caù ñuø, 3 bao1/2 toâm 40X50 

Ac Danh taàu Miss Carol    800lbs caù ñuø, 2 bao toâm 16X18 

 

QUAÙN THAÙNH GIA     

        Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn…. Tieát Canh, Goûi 

Caù, Buùn Boø Hueá vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc.  Xin 

quyù vò tieáp tuïc uûng hoä vaø chieáu coá ñeán, ñeå giuùp ích cho quõy cuûa 

Giaùo Xöùù, xin chaân thaønh caùm ôn quyù vò. 

 

TIEÀN THU CHUÙA  NHAÄT   30/06/13  $3000.00 

 

 BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN 

Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong caùc nhaø döôõng 

laõo vaø taïi tö gia 



  SÖÙ GIAÛ 
 
    Một vị vua hoặc ông chủ tịch của nước Việt Nam chúng ta muốn sang thăm một nước nào đó thì phải làm gì đây – vị vua hoặc 
ông chủ tịch nước sẽ cử sứ giả hoặc đại sứ sang nước đó báo tin cho họ hay. 
     Cũng thế Tin Mừng hôm nay mà chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Giêsu muốn đến các thành, các nơi mà Chúa định đến nên        
Chúa đã làm hai việc là chọn 72 môn đệ làm sứ giả cho Ngài, và trao cho các ông nhiệm vụ đến đó loan báo Tin Mừng bình an 
của Chúa. 
     Với việc tìm hiểu đoạn Tin Mừng này chúng ta sẽ nhận ra Chúa muốn nói gì với mỗi người chúng ta trong thế giới hôm nay. 
     Chúa Giêsu quyền năng đã biết trước và nhận thấy rõ số người sẵn sàng đón nhận Chúa rất nhiều. Nhiều đến nỗi mà Chúa đã 
ví họ như cánh đồng lúa trổ bông chín vàng mà lại có ít thợ gặt. Vì thế cho nên Chúa mới nói: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ 
gặt” và Chúa đề nghị các môn đệ hai nhiệm vụ: 
     Nhiệm vụ thứ nhất là cầu nguyện. Thiên Chúa là ông chủ của mùa gặt, Thiên Chúa có quyền quyết định những ai được vào 
Nước Trời. Vì thế, Chúa kêu gọi các môn đệ cầu nguyện để xin Thiên Chúa khơi lên trong lòng con người tinh thần làm môn đệ 
Chúa, sẵn sàng làm sứ giả của Chúa. 
     Nhiệm vụ thứ hai là “Hãy ra đi loan báo Tin Mừng bình an”. Cầu nguyện chưa đủ nhưng còn phải lên đường ra đi loan báo 
Tin Mừng bình an. Trước khi đi Chúa Giêsu căn dặn rất kỹ: 
     Hành trang phải nhẹ tênh: không túi tiền, không bao bị, không giày dép để thực sự trở nên nghèo khó như Chúa Giêsu. Công 
việc thì cấp bách nên đừng chào hỏi ai dọc đường. Đến nơi đâu thì đầu tiên phải nói lời chào thân thiện “Bình an cho nhà này”. 
Đây không phải là bình an mà thế gian ban tặng dựa trên của cải vật chất, danh vọng… nhưng là bình an mà bài đọc I tiên tri 
Isaia đã loan báo Thiên Chúa sẽ ban cho Giêrusalem: “Này Ta đổ hòa bình tuôn xuống thành đô khác nào dòng sông cả, khiến 
của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ…”. Bài đọc II cho biết: Bình an đó là chính Đức Kitô đã đến trần gian để giải 
thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết bằng cuộc khổ nạn thập giá, dẫn đưa con người vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Một thái 
độ phải có là khiêm tốn, siêu thoát, đón nhận những gì người ta cung cấp cho, không tìm kiếm tiện nghi, dễ chịu. Một công việc 
phải làm là chữa lành bệnh tật những người ốm đau. Một lời rao giảng làm rộn lên niềm vui là “Nước Thiên Chúa đã đến gần 
anh chị em”. Tuy nhiên, cũng phải đón nhận sự tự do từ chối của người ta nhưng cũng phải loan báo cho người ta biết rằng 
“Nước Thiên Chúa đã đến gần”. 
     Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe là câu chuyện cách đây hơn 2000 năm, nhưng thử hỏi đến lúc này Tin Mừng đã có bao 
nhiêu người được đón nhận. 
     Thế giới có trên 6 tỷ người mà những người tin vào Thiên Chúa chỉ mới có 1 tỷ, và cũng có những người có đạo nhưng không 
sống đạo. Riêng tại Á Châu, trong 100 người thì còn hơn 97 người chưa biết Chúa. Và chúng ta phải suy nghĩ lời Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II đã nói trong Tông huấn Giáo Hội tại Á Châu là “Một điều thật bí ẩn là tại sao Đấng Cứu Thế sinh ra tại Á Châu, 
mà cho tới bây giờ phần lớn châu lục này vẫn không biết Người”. Thử nhìn ra trong khu xóm hoặc xung quanh chúng ta, còn bao 
nhiêu người chưa biết Chúa. Chắc chắn là đông như cánh đồng lúa chín mà Chúa đã nhìn thấy trước rồi phải không. 
   Do đó, lời mời gọi của Chúa Giêsu “Hãy trở nên sứ giả loan báo Tin Mừng bình an” cho mọi dân tộc, đặc biệt là dân tộc Á 
Châu vẫn luôn vang dội trong tâm hồn mỗi chúng ta, và càng khẩn thiết hơn khi bước vào ngàn năm thứ ba. Cùng với Hội thánh 
chúng ta “Hãy ra khơi” trở nên những sứ giả loan báo Tin Mừng bình an. Trong giới hạn của đất nước Việt Nam chúng ta, Chúa 
sẽ mời gọi mỗi người đi loan báo Tin Mừng mỗi cách khác nhau. 
     Thông thường chúng ta nghĩ việc loan báo Tin Mừng chỉ dành cho các Giám mục, Linh mục, Phó tế và tu sĩ nam nữ, mà quên 
đi rằng ngay từ lúc lãnh nhận Bí tích Rửa tội mỗi người chúng ta đã lãnh nhận sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng bình an rồi. 
     Cầu nguyện mỗi ngày và đóng góp quỹ truyền giáo hằng năm vào lễ “Khánh nhật truyền giáo”. 
     Sống chứng nhân nơi mình đang sinh sống, làm việc trung thực trong mọi hoàn cảnh, chia sẻ những khó khăn, nếu có thể 
được thì thăm viếng an ủi, đem tình thương và bình an cho những người ốm đau bệnh tật, nghèo khổ và cô đơn… 
     Nếu thực hiện được như thế thì chúng ta đã và đang loan báo Tin Mừng bình an rồi đó và tên của chúng ta đã được Chúa 
khắc ghi. 
     Chung quanh chúng ta còn nhiều người chưa biết Chúa, chúng ta phải sống làm sao để nên như sứ giả loan báo Tin Mừng 
bình an cho mọi người. Điều đó, Chúa Giêsu vẫn đang nhắc nhở mỗi người chúng ta nhất là khi tham dự thánh lễ là lúc chúng ta 
đón nhận bình an từ Thiên Chúa qua Chúa Giêsu ở lời chào đầu lễ của chủ tế, rồi chúng ta lại trao bình an đó cho nhau lúc “chúc 
bình an” và cuối thánh lễ chủ tế xướng lên “lễ xong chúc anh chị em ra đi bình an” đó là lúc chúng ta nhận sứ mạng mang bình 
an đó cho mọi người. 
      Ước gì lời Chúa hôm nay qua việc Chúa chọn 72 môn đệ làm sứ giả cho Ngài là động lực nhắc nhở mỗi người chúng ta một 
lần nữa “Hãy trở nên sứ giả loan báo Tin Mừng bình an”. 
 
 
 
 
 



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 


