
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 1 MUØA CHAY  naêm B     ngaøy 26/02/2012    SOÁ: 9

 

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:  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 

   THAÙNH LEÃ TRONG TUAÀN 

(27/2-3/3/2012) 

T. Hai:  27/2 Phêrô/ Chị Xuyến 

   

T. Ba:    28/2      

    

T. Tö:    29/2   

      

T. Naêm:  01/3 Tiên Nhân Nội Ngọai/bà Tốt 

   

T. Saùu:   02/3 Mùùa Chay-Kiêng Thịt 

                                Vicentê/bà Tốt 

   

T. Baûy:   03/3  Th. Katharine Drexel, ñt 

      HV còn sống & qua đời/Hội Legiô 

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT 1 MUØA CHAY   (25/02/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT 1 MUØA CHAY   (26/02/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Giuse 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Voâ Nhieãm 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (27/02-3/3/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Boán        / C: Rieãn 

 

CHUÙA NHAÄT 2 MUØA CHAY   (03/03/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT 2 MUØA CHAY     (04/03/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   ÑLMTT 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (05-10/03/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät  / C: Hoaøng 



TIN MUÏC VUÏ

MUØA CHAY 2012 

     Trong Muøa Chay Thaùnh naêm nay, xin môøi taát caû quyù oâng baø 

vaø anh chò em tích cöïc tham gia Chöông Trình Muøa Chay Thaùnh 

cuûa Giaùo  Xöù  ñeå canh taân cuoäc soáng vaø doïn loøng Möøng Ngaøy 

Ñaïi Leã Chuùa Phuïc Sinh saép tôùi: 

a. Thöïc haønh nhöõng vieäc hy sinh haõm mình thöïc teá nhö 

bôùt hoaëc boû ñi nhöõng thoùi quen haïi söùc khoeû, laøm toån thöông ñeán 

ñôøi soáng tinh thaàn nhö: côø baïc, röôïu, bia, trai gaùi, huùt thuoác, vaøo 

nhöõng web site trong computer, ñoïc nhöõng saùch baùo, xem nhöõng 

chöông trình TV khoâng laønh maïnh. 

b. Tích cöïc ñaùp laïi lôøi môøi goïi cuûa Ñöùc Thaùnh Cha baèng 

cuoäc soáng thöïc söï quan taâm tôùi nhau vaø khích leä nhau trong ñöùc 

baùc aùi vaø caùc vieäc laønh. Tích cöïc tham gia chieán dòch: "Baùt gaïo 

tình thöông," ñeå giuùp ñôõ nhöõng anh chò em taøn taät, ngheøo khoù, 

ñoùi khoå, moà coâi, beänh cuøi taïi queâ nhaø.  

c. Tham gia caùc giôø Chaàu Thaùnh Theå, hy sinh chòu khoù 

ñoïc kinh Maân Coâi vaø tham döï Thaùnh leã haøng ngaøy. 

LUAÄT AÊN CHAY, KIEÂNG THÒT MUØA CHAY 

    Maáy ñieàu luaät Muøa Chay xin anh chò em löu yù thöïc haønh: 

1) Nhöõng ngaøy AÊn Chay vaø Kieâng Thòt:  Thöù Tö Leã Tro 

(22/2/12) vaø Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh (06/4/12).   

2) Nhöõng ngaøy Kieâng Thòt:  Caùc Thöù Saùu trong Muøa Chay.   

Tuoåi AÊn Chay:  Theo GL. 97 & 1252, moïi tín höõu tuoåi töø 18 

cho tôùi 60 thì buoäc phaûi giöõ chay. 

Tuoåi Kieâng Thòt:   Theo GL. 1252:  buoäc moïi tín höõu töø 14 

tuoåi trôû leân phaûi kieâng thòt. 

Caùch thöùc aên chay:  Chæ aên moät böõa no trong ngaøy, 2 böõa 

khaùc chæ ñöôïc aên chuùt ñænh (phaân nöûa thoâng thöôøng) maø 

thoâi, ngoaøi ra khoâng ñöôïc aên vaët. 

ÑAÊNG QUAÛNG CAÙO TÔØ THOÂNG TIN MUÏC VUÏ 

     Tôø Muïc Vuï cuûa Giaùo Xöù hieän giôø ñang coøn vaøi choã troáng, xin 

quyù cô sôû thöông maïi uûng hoä Giaùo Xöù baèng caùch ñaêng quaûng 

caùo trong tôø Muïc Vuï.   Xin oâng baø anh chò em giôùi thieäu cho caùc 

cô sôû thöông maïi bieát ñeå hoï ñaêng quaûng caùo, vaø cuõng xin quyù vò 

tôùi uûng hoä caùc cô sôû thöông maïi ñaõ ñaêng quaûng caùo cuûa Giaùo 

Xöù, ñeå hoï bieát hieäu quaû cuûa vieäc ñaêng quaûng caùo.  Xin chaân 

thaønh caùm ôn quyù vò.  

MOÙN QUAØ MUØA CHAY 

     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 nhöõng 

ñoàng baøo Vieät Nam cuûa chuùng ta ñang ñoùi ngheøo vaø thieáu thoán 

vì thieân tai luõ luït.  Neáu quyù vò muoán chia seû côm aùo cho ngöôøi 

ngheøo, xin uûng hoä trong phong bì Moùn Quaø Muøa Chay vaø ñöa 

thaúng cho Cha Xöù, Ngaøi seõ tröïc tieáp giao taän tay cho nhöõng 

ngöôøi thieáu thoán taïi Vieät Nam, vaø chaéc chaén Thieân Chuùa seõ traû 

coâng boäi haäu cho quyù vò vaø gia ñình.   

THOÂNG BAÙO    

     *Kính môøi quyù hoäi vieân trong Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo thu 

xeáp thôøi giôø tôùi ñoïc kinh cho Linh hoàn Giuse taïi nhaø oâng Hoaøng, 

ñòa chæ 4121 Big Bend, luùc 5g00 Chuùa Nhaät hoâm nay.  Neáu ai 

khoâng coù xe, xin taäp trung ôû cuoái nhaø thôø ñeå ñi chung.  Vaø kính 

môøi quyù vò maëc ñoàng phuïc tôùi tham döï ñoâng ñuû Thaùnh Leã 8g00 

saùng ñaàu thaùng, ngaøy 4 thaùng 3. 

CHEÙN GAÏO TÌNH THÖÔNG 

   Theo thoâng leä, trong Muøa Chay Tröôøng Giaùo Lyù Vieät Ngöõ vaø 

Ñoaøn Thieáu Nhi 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.  Nhöõng ñoùng goùp cuûa caùc em tuy nhoû 

beù, nhöng noùi leân taám loøng chia seû cuûa caùc em ñoái vôùi nhöõng 

ngöôøi keùm may maén.  Xin quyù vò phuï huynh khuyeán khích vaø 

nhaéc nhôû caùc em.  Tuy nhieân,  xin quyù phuï huynh cuõng tham gia 

chöông trình naøy baèng caùch hy sinh bôùt ñi nhöõng gì khoâng caàn 

thieát ñeå laøm göông cho con em chuùng ta.  Cheùn Gaïo Tình 

Thöông seõ baét ñaàu töø Thöù Tö Leã Tro (22/2/12) vaø seõ keát thuùc 

vaøo Chuùa Nhaät Phuïc Sinh (8/4/12). 

TIEÀN ÑÒA PHAÄN BFA 2012 

       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 goùp 

cho quyõ Bishop’s Faith Appeal laø $120. Tuy nhieân, quyù vò coù theå 

ñoùng nhieàu hôn tuøy theo khaû naêng Chuùa ban.  Xin quyù oâng baø 

anh chò em laáy phong thô ñoùng goùp, xin ñieàn roõ teân, soá danh boä, 

ñòa chæ vaø soá tieàn ñoùng goùp.  Neáu coù theå, xin quyù vò ñoùng goùp 

baèng chi phieáu vaø noäp laïi cho vaên phoøng Giaùo Xöù, hay boû vaøo roå 

thu ngaøy Chuùa Nhaät.  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” 

    Chieán dòch Capital Campaign laø quyõ cuûa Ñòa Phaän aán ñònh 

trong voøng 5 naêm.  Naêm nay laø naêm thöù ba chuùng ta ñoùng goùp 

cho chieán dòch Capital Campaign, xin moãi gia ñình vaãn ñoùng goùp 

cho chieán dòch naøy laø $100.  Xin quyù gia ñình laáy phong thô ñoùng 

goùp ôû sau nhaø thôø, xin ñieàn roõ teân vaø soá danh boä vaø noäp laïi cho 

vaên phoøng hay boû vaøo roã thu ngaøy Chuùa Nhaät.  Xin chaân thaønh 

caùm ôn loøng quaûng ñaïi cuûa toaøn theå quyù vò. 

 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     Traàn V. Thaùi  $100 AC Ñöông $100 

     Baø Toát  $500 AC Long Mai $100 

     AC Vieät Taâm  $100 AC Hoaït Loan $100 

     AC Bình Lan  $100 AC Thaûo Mai $100 

     AC Duïng  $100 AC Baûn Phöôïng $100 

     AÅn danh  $100 

 

UÛNG HOÄ GIAÙO XÖÙ 

     Asian American Association Foundation  $200 

     AÅn danh  105 lbs caù goo 

QUAÙN THAÙNH GIA     

     Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia baùn Mì Xaøo, Buùn Boø Hueá, 

Heo Röøng Xaøo Laên, Beâ Thui vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát 

ñaëc saéc vaø haáp daãn.  Xin quyù oâng baø vaø anh chò em tieáp tuïc 

uûng hoä, xin chaân thaønh caùm ôn toaøn theå quyù vò. 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT   

    Ngaøy 26/02/12    $2,978   

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

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



Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 
 

(tiếp theo) 
 
Sự quan tâm đến người khác bao gồm ước muốn cho họ điều thiện hảo, dưới mọi khía cạnh: thể lý, luân lý và 
tinh thần. Nền văn hóa hiện đại dường như đã đánh mất ý thức thiện và ác, giữa lúc cần phải tái mạnh mẽ 
khẳng định rằng sự thiện hiện hữu và chiến thắng vì Thiên Chúa là ”Đấng tốt lành và làm điều thiện” (Tv 
119,68). Sự thiện là điều khơi dậy, bảo vệ và thăng tiến sự sống, tình huynh đệ và hiệp thông. Trách nhiệm đối 
với tha nhân như thế có nghĩa là muốn và làm điều thiện cho họ, mong ước họ cũng được cởi mở đối với tiêu 
chuẩn điều thiện; quan tâm đến anh em có nghĩa là mở rộng đôi mắt trước những thiếu thốn của họ. Kinh Thánh 
cảnh giác về nguy cơ con tim chai đá, không còn nhạy cảm về tinh thần, làm cho ta mù quáng trước những đau 
khổ của tha nhân. Thánh Luca thánh sử kể lại hai dụ ngôn của Chúa Giêsu trong đó có trình bày hai thí dụ về 
tình trạng như thế có thể xảy ra trong tâm hồn con người. Trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành, vị tư tế 
và thầy Lêvi ”đi tránh qua bên kia”, dửng dưng đối với người bị cướp bóc lột và đánh đập (Xc Lc 10,30-32), và 
trong dụ ngôn người giàu sụ, người này đầy ứ của cải nên không nhìn thấy thân phận của ông Lazzarô nghèo 
khổ chết đói trước cửa nhà ông (Xc Lc 16,19). Trong cả hai trường hợp chúng ta thấy thế nào điều là trái ngược 
với sự ”quan tâm”, với cái nhìn yêu thương và cảm thông. Điều gì ngăn cản cái nhìn nhân đạo và yêu thương 
như thế đối với người anh em? Thường thường đó là sự giàu có vật chất và sự quá đầy đủ, nhưng cũng có thái 
độ đặt tư lợi và những bận tâm của mình lên trên hết. Không bao giờ chúng ta được thiếu khả năng ”có lòng từ 
bi” đối với người đau khổ: không bao giờ con tim chúng ta được phép bị mất hút trong những sự vật và các vấn 
đề của mình đến độ trở nên điếc đối với tiếng kêu của người nghèo. Trái lại, chính tâm hồn khiêm tốn và kinh 
nghiệm bản thân về đau khổ có thể tỏ ra là nguồn mạch sự thức tỉnh nội tâm về sự cảm thông và thương cảm: 
”Người công chính nhìn nhận quyền của người lầm than, trái lại kẻ gian ác không nghe tiếng nói của lý trí” (Cn 
29,7). Như thế ta hiểu hạnh phúc ”của những người khóc lóc” (Mt 5,4), nghĩa là những người có khả năng ra 
khỏi chính mình để cảm động trước đau khổ của tha nhân. Gặp gỡ với tha nhân và mở rộng con tim đối với nhu 
cầu của họ chính là một cơ hội để được cứu độ và hạnh phúc thật. 
 
Sự ”quan tâm” đến người anh em như thế cũng bao gồm sự ân cần đồi với thiện ích thiêng liêng của họ. Và ở 
đây, tôi muốn nhắc nhớ một khía cạnh của đời sống Kitô giáo mà tôi thấy dường như bị lãng quên: đó là sự sửa 
lỗi huyhnh đệ nhắm đến sự sống đời đời. Nói chung ngày nay người ta rất nhạy cảm đối với những bài nói về sự 
chăm sóc và tình bác ái đối với thiện ích thể lý và vật chất của tha nhân, nhưng người ta lại hầu như hoàn toàn 
im lặng về trách nhiệm tinh thần đối với anh em mình. Trong Giáo Hội sơ khai và trong các cộng đoàn thực sự 
trưởng thành trong đức tin không có thái độ như thế; trong các cộng đồng ấy người ta không những quan tâm 
đến sức khỏe thể xác của người anh em, nhưng cả sức khỏe tâm hồn của người ấy nữa. Trong Kinh Thánh chúng 
ta đọc thấy rằng: ”Hãy khiển trách người khôn ngoan và họ sẽ biết ơn bạn. Hãy khuyên bảo người khôn ngoan 
và họ càng khôn ngoan hơn; hãy dạy dỗ người công chính và họ sẽ gia tăng kiến thức” (Cn 9,8ss). Chính Chúa 
Kitô đã truyền phải chính đốn người anh em đang phạm tội (Xc Mt 18,15). Động từ dùng để định nghĩa sự sửa lỗi 
huynh đệ - elenchein - cũng là động từ chỉ sứ vụ ngôn sứ tố giác của các Kitô hữu đối với một thế hệ chiều theo 
điều ác (Xc Ep 5,11). Truyền thống của Giáo Hội đã liệt kê việc khuyên bảo tội nhân vào số những hành động từ 
bi về tinh thần (thương linh hồn bẩy mối). Điều quan trọng là phục hồi chiều kích này của đức bác ái Kitô. Không 
được im lặng trước sự ác. Ở đây tôi nghĩ đến thái độ của những tín hữu Kitô, vì tôn trọng người khác hoặc vì tiện 
ích, họ chiều theo não trạng chung, thay vì cảnh giác anh em mình về những lối suy nghĩ và hành động trái 
ngược với sự thật và không theo con đường sự thiện. Nhưng sự khiển trách theo tinh Kitô không bao giờ do sự 
thúc đẩy của tinh thần kết án hoặc trách cứ; nhưng luôn do sự thúc đẩy của tình thương và lòng từ bi, nảy sinh 
từ sự ân cần thực sự đối với thiện ích của người anh em. Thánh Phaolô tông đồ quả quyết: ”Nếu có người nào 
bất chợt bị bắt gặp phạm lỗi nào, thì anh chị em là những người có Thần Khi hãy sửa chữa họ với tinh thần dịu 
dàng. Và bạn hãy cảnh giác đối với chính mình để chính bạn khỏi bị cám dỗ” (Gl 6,1). Trong thế giới chúng ta bị 
thấm nhiễm xu hướng cá nhân chủ nghĩa, cần phải tái khám phá tầm quan trọng của sự sửa lỗi huynh đệ, để 
cùng nhau tiến bước về sự thánh thiện. Thậm chí ”người công chính sa ngã 7 lần” (Cn 24,16) như Kinh Thánh đã 
nói, và tất cả chúng ta đều là người yếu đuối và thiếu sót (Xc 1 Ga 1,8). Vì thế, thật là rất hữu ích khi giúp đỡ và 
để cho mình được giúp đỡ có cái nhìn chân thực về bản thân mình, để cải tiến chính cuộc sống của mình và tiến 
bước ngay thẳng hơn trên con đường của Chúa. Chúng ta luôn cần có một cái nhìn yêu thương và sửa chữa, 
nhận biết và nhìn nhận, phân định và tha thứ (Xc Lc 22,61), như Thiên Chúa đã và đang làm với mỗi người 
chúng ta. 
 

(còn tiếp....xin theo dõi tuần sau) 



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) 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 

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 


