
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 

 

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN    naêm A    ngaøy 10/07/2011    SOÁ: 28

 

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 

 

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:  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 

(11-16/07/2011) 

T. Hai:  11/07 Th. Beneñictoâ 

   Ñaminh/ chò Nam & gñ.  

T. Ba:    12/07   

    Ñaminh/ chị Nam & gñ.   

 T. Tö:    13/07  Kyû Nieäm Fatima Laàn 3.  Th. Henri 

   Ñaminh/ chò Nam & gñ.  

T. Naêm:  14/07 CP Kateri Tekakwitha, ñt.  Th. Camilioâ 

       Ñaminh/ chò Nam & gñ.  Pheâroâ/ AC Tình. 

T. Saùu:   15/07 Th. Bonaventura, gmts   

   Ñaminh/ chò Nam & gñ.  

T. Baûy:   16/07   Leã Ñöùc Meï Nuùi Carmeâloâ 

   Ñaminh/ chị Nam & gñ.   

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT 15 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm A      (09/07/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT 15 THÖÔØNG NIEÂN  - Năm A       (10/07/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Ñaïi Ñoàng 

   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 (11-16/07/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi              /  C: Chöû 

 

CHUÙA NHAÄT 16 THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (16/07/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT 16 THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (17/07/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Loä Ñöùc 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (18-23/07/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Boán                / C: Rieãn



TIN MUÏC VUÏ

CAÀU NGUYEÄN CHO QUAÙN BIEÅN VAØ NGAØY THAÙNH MAÃU 2011 

   Baét ñaàu töø Chuùa Nhaät tuaàn naøy cho tôùi Chuùa Nhaät 31/7/11, 

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

Nhôù 2011 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 2011 

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

phuùt ngaøy 15 thaùng 7.  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. 

 

DANH SAÙCH NHÖÕNG NGÖÔØI PHUÏ TRAÙCH CAÙC MOÙN AÊN 

VAØ PHUÏC VUÏ CHO QUAÙN BIEÅN NHÔÙ 2011 

    Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn nhöõng anh chò sau ñaây ñaõ hy sinh 

nhaän traùch nhieäm ñöùng ñaàu caùc moùn aên cuûa Quaùn Bieån: 

Phôû: Anh Khaûi Buùn rieâu:  Chò Rieãn 

Xoâi, nöôùc maém:  Chò  Huyønh  Naáu côm: Chuù Thònh 

Baùnh cam: Chò Vui Huaán Baùnh öôùt: Chò Myõ  

Deep frier:  Chuù Hieån Wrap baùnh: Chò Quyeân 

Luoäc buùn: Baø Coá Bính Caù khoâ:  Anh Laâm 

Chaïy baøn: Coâ Dieäu  Veä sinh:  OÂng Töôùc 

Baùnh mì: Chò Thu & Chò Cuùc  

Goûi cuoán:    Chò Haèng & Chò Thi 

Gheï rang muoái: Chò Toát Bang 

Haáp baùnh:  Baùc Hai Hoaøng, Anh Laâm  

Phaø thòt:  Anh Tröôøng, Anh Nghieäp 

Quaøy nöôùc:  Anh Baù, Baùc Ngaø 

Freezer:  Anh Quyùnh, Anh Duï, Anh Cö 

Caù Saáu, deâ, heo röøng:  Anh Boán 

Caù kho, canh chua:  Chò Ba 

Côm, buùn thòt nöôùng:  Anh Chò San Nga 

Canh rau, toâm kho, goûi caù: Anh Chò Laâm 

Chaùo, loøng, boø taùi:  Anh Chò Ruaãn  

Tieáp vaø kieåm haøng to go:  Baùc Bích 

Quaøy to go vaø Cashier:  Chò Vui Khieåm    

    Giaùo Xöù cuõng khoâng queân bieát ôn ñeán quyù oâng baø anh chò em 

ñaõ nhaän lôøi môøi goïi cuûa quyù anh chò ñöùng ñaàu cuøng coäng taùc vôùi 

nhöõng coâng vieäc cuûa Quaùn Bieån ñeå Quaùn coù keát quaû toát ñeïp. 

 

GIAÙO XÖÙ CAÀN NHIEÀU ANH CHÒ EM CHAÏY BAØN 

    Quaùn Bieån Nhôù 2011 caàn nhieàu 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 1 ñeán ngaøy 7 thaùng 8.   

Chò Dieäu seõ phuï traùch saép xeáp thôøi giôø vaø coâng vieäc cho caùc anh 

chò em chaïy baøn.  Xin vui loøng lieân laïc vôùi Chò Dieäu soá 365-3694 

ñeå ghi danh ngay töø baây giôø.  

NHU CAÀU CAÀN THIEÁT  CHO QUAÙN BIEÅN NHÔÙ 2011 

     Chæ coøn vaøi tuaàn nöõa thoâi laø tôùi Ngaøy Thaùnh Maãu, Giaùo Xöù 

caàn raát nhieàu Caù Ñuø, Toâm, Möïc, vaø caùc loaøi rau quaû,  xin quyù vò 

coù theå uûng hoä ngay töø baây giôø.  Giaùo Xöù voâ cuøng caûm ôn loøng 

quaûng ñaïi cuûa quyù oâng baø anh chò em, chaéc chaén Chuùa Meï seõ 

ban muoân ôn phuùc cho quyù vò vaø gia ñình ñôøi naøy laãn ñôøi sau.  

 

SOÅ VAØNG CHO QUAÙN BIEÅN NHÔÙ 2011 

    Theo nhö moïi naêm, trong tuaàn tôùi Giaùo Xöù cuõng döï truø seõ coù 

moät soá ñaïi dieän Giaùo Xöù tôùi caùc Tieäm, Beán Toâm, vaên phoøng, 

dòch vuï Buoân Baùn ôû Port Arthur vaø caùc vuøng laân caän:  

Beaumont, Orange, Nederland.  Xin quyù anh chò em vui veû vaø 

roäng tay uûng hoä, vì naêm nay giaù caû chi phí taêng leân raát nhieàu.  

Nguyeän xin Thieân Chuùa ban nhieàu hoàng aân cho gia ñình, vaø cho 

cô sôû laøm aên cuûa anh chò em ngaøy caøng phaùt trieån hôn. 

 

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. 

      *Sau 2 Thaùnh Leã 8g00 vaø 10g00 saùng Chuùa Nhaät hoâm nay, 

xin quyù phuï huynh tôùi sau nhaø thôø laáy hình cuûa caùc em Xöng Toäi 

Röôùc Leã Laàn Ñaàu.   

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

thôøi giôø ñeán tham döï ñoâng ñuû buoåi Ultreaya Chuùa Nhaät hoâm nay  

luùc 4g00 chieàu.   

      *Kính môøi quyù ñoaøn vieân 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 Phaïm Chöû địa chỉ 8030 7
th

 Ave., 

Port Arthur.  ÑT: 983-1308.  

 

THOÂNG TIN 

     Vì di chuyeån ñi nôi khaùc sinh soáng, gia ñình muoán taëng moät 

caùi TV 32” vaø boä giöôøng nguû, neáu anh chò em naøo caàn, xin lieân 

laïc vôùi anh Vuõ Nguyeãn sau 5:00 p.m., Ñ.T:  713-517-2886, ñòa 

chæ 3601 Jimmy Johnson Blvd. 

 

QUAÙN THAÙNH GIA     

    Nhôø söï uûng hoä nhieät taâm cuûa quyù vò, trong thaùng saùu, Quaùn 

Thaùnh Gia ñaõ thu ñöôïc soá tieàn lôøi laø $4,900.  Xin chaân thaønh 

caùm ôn toaøn theå quyù vò.  Hoâm nay, Quaùn ñaëc bieät baùn Phôû, Tieát 

Canh, Beâ Thui vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp 

daãn.  Xin quyù oâng baø vaø anh chò em tieáp tuïc chieáu coá!!!!  

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT  

     Ngaøy 03/07/11    $3,841 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN    

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



TÔN GIÁO CÓ ÍCH GÌ? 

Có một lần người thợ làm xà bông và một vị giáo trưởng đi dạo và chuyện trò với nhau. Người thợ làm xà bông đã nói: 

- Tôn giáo có ích gì? Tôn giáo nào cũng rao giảng chân lý, bình an, lòng thiện hảo. Nhưng ngài hãy nhìn vào thực trạng của thế 
giới: chiến tranh, đói khổ, và bao nhiêu hệ lụy khác xem ra sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Tôn giáo đâu có giúp được gì cho nhân 
loại ? 

Vị giáo trưởng im lặng và hai người tiếp tục đi qua một khu phố nghèo. Tại một con hẻm lầy lội, vị giáo trưởng chỉ vào một em bé 
ăn mặc bẩn thỉu, và nói: 

- Ông hãy nhìn đứa bé kia. Ông cho rằng xà bông để tẩy xóa nhơ bẩn trên thân thể và quần áo của con người. Vậy ông hãy thử 
nhìn đứa bé kia. Xà bông của ông để làm gì? Với tất cả mọi thứ xà bông hiện có trên thế giới, đứa bé nhơ bẩn này vẫn cứ nhơ 
bẩn. Tôi chẳng biết xà bông dùng để làm gì? 

Nghe lời ấy, người thợ làm xà bông cãi lại: 

- Nó dơ bẩn là tại nó. Xà bông sẽ không có ích gì, nếu người ta không sử dụng nó. 

Bấy giờ vị giáo trưởng mới nhỏ nhẹ nói: 

- Ðúng thế, xà bông sẽ vô ích, nếu người ta không sử dụng nó. Tôn giáo cũng vậy. Tôn giáo sẽ vô ích nếu con người không sống 
theo tôn giáo của mình. 

Lời Chúa hôm nay được diễn ta qua dụ ngôn người đi gieo giống. Thiên Chúa là người đi gieo giống. Ngài đã gieo lời Ngài xuống 
thế gian. Trải qua suốt dọc dài lịch sử cứu độ. Ngài đã gieo qua các tổ phụ, các tiên tri và thời sau hết qua Con Một Chí ái là Đức 
Giêsu Kytô. Thế nhưng số phận của những hạt giống đó thật đáng thương: bị quên lãng, khước từ và bỏ ngoài tai. . . . 

Chúa Giêsu đã khéo léo đưa ra nguyên do sự hư hại của hạt giống. Đó là do sự chai cứng trên lối mòn hay bởi gai góc, đá sỏi cằn 
khô. Chỉ một phần tư số hạt gieo vãi được may mắn rơi vào đất tốt, đủ điều kiện để hạt giống nảy mầm, đơm bông kết trái. 

Đó cũng là lý do đưa đến sự ác nhiều hơn sự thiện. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự bất công và sa đọa vẫn đầy dẫy trên mặt 
địa cầu. Cho dù giáo huấn và lề luật của Chúa đã được ban ra, được gieo vãi khắp nhân gian, nhưng mấy ai đã đón nhận và đem 
ra thực hành? 

Nhìn vào thế giới hôm nay, còn quá nhiều lề thói xa hoa trụy lạc, lề thói vô lương tâm và vô liêm sỉ. Đó chính là những lối mòn mà 
kẻ qua người lại tấp lập khiến nhiều người đánh mất ý thức về tội. “Người ta làm mình cũng làm. Người ta làm bậy mình cũng làm 
theo”. Như hiện trạng phá thai, nghiện ngập sì ke ma túy và bây giờ là thuốc lắc tổng hợp của Việt Nam hôm nay. Mỗi năm ở Việt 
Nam có khoảng gần 2 triệu thai nhi bị sát hại. Chốn ăn chơi sa đọa nhan nhản khắp nơi, dẫn đến con số nhiễm HIV đã lên đến hơn 
400 ngàn người, và không biết bao nhiêu con người khác nữa đã và đang lao vào.  

Một thế giới có quá nhiều đá sỏi của những trào lưu văn hóa đồi trụy hay những phong trào tha hóa con người đã và đang gây nên 
cớ vấp phạm cho nhiều người. Một xã hội quá phức tạp tựa như những gai góc, cứ quốn quanh lấy đời người bởi những đam mê 
thấp hèn. Thực vậy, có nhiều người đã thiếu cương quyết để xa tránh cám dỗ, và nói không với tội lỗi. Họ để cho tính xác thịt và 
lòng tham nổi loạn và thống trị họ, khiến họ không thể tự kiềm chế bản tính của mình và dễ dàng ngã theo những đam mê bất 
chính.  

Con người ngày nay thực sự có mắt cũng như mù, có tai cũng không nghe. Họ đều biết rằng với lối sống trụy lạc sẽ dẫn đến tử 
vong thế nhưng họ vẫn lao đầu vào. Họ biết rằng văn hóa đồi trụy là mần mống đưa đến tha hóa con người, nhưng vì đồng tiền, vì 
đam mê họ vẫn mua bán, trao đổi khiến cho sự xấu cứ xum xuê và bao trùm ở mọi nơi, mọi chốn. Họ biết rằng một đời sống nông 
cạn, hời hợt, thiếu chuẩn mực đạo đức, thiếu đời sống cầu nguyện là nguyên nhân dẫn đến sa ngã phạm tội, thế nhưng có biết 
bao cha mẹ lại quá thờ ơ, hay thiếu trách nhiệm giáo dục con cái nên người. 

Phải chăng lời tiên tri Isaia đang ứng nghiệm cho con người hôm nay. "Các ngươi lắng tai mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng 
thấy gì"?  

Lời Chúa là lời ban sự sống, nhưng sẽ vô ích cho người có tâm địa xấu, cho lòng chai dạ đá. Lời Chúa đến với họ như "đàn gảy tai 
trâu" hay như "nước đổ lá môn". Đời sống họ sẽ không có biến đổi, vì họ nghe tai này sang tai kia và điều tệ hại nhất là họ đã để 
ngoài tai những lời vàng ngọc, lời ban sự sống của Chúa. 

Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết chuyên tâm lắng nghe, 
học hỏi, suy niệm và thực thi Lời Chúa như Mẹ Maria, như các Thánh, để Lời Chúa sinh hoa kết trái trong tâm hồn chúng ta.  

Lạy Chúa, Lời Chúa là lời ban sự sống, xin giúp chúng con biết cúi xuống nhặt những hạt giống Tin mừng bên vệ đường để đặt 
vào trong cuộc sống hằng ngày của mình, và biết quăng đi những sỏi đá, là những dịp tội gây cớ vấp phạm cho tha nhân, đồng 
thời luôn can đảm nhổ đi những gai góc là những đam mê bất chính, là nguyên do đưa đến sự tha hóa con người. Xin cho con biết 
noi gương Mẹ Maria luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Amen 

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền  



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 


