
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 29 THÖÔØNG NIEÂN  naêm B   ngaøy 21/10/2012    SOÁ: 43

 

  

 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.  

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 

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 Chuùa Nhaät:  11:45 a.m. 

  (baèng Tieáng Anh) 

Sinh Hoaït Life Teen Chuùa Nhaät:  9:30 – 11:45 a.m. 

Thöù Tö ñaàu thaùng (sinh hoaït vaø Chaàu 

Thaùnh Theå ):  5:30 – 8:00 p.m. 

Sinh Hoaït Thieáu Nhi Chuùa Nhaät:  11:00 – 11:45 a.m. 

Thöù Naêm haøng tuaàn (Chaàu Thaùnh Theå 

cuøng vôùi lôùp Giaùo Lyù Theâm Söùc III):  

6:30 – 7:00 p.m.   

    

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

(Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT 29 THÖÔØNG NIEÂN   (20/10/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Chò Maïnh, OÂng Bích 

   TTV Ngoaïi Leä   Chöû 

CHUÙA NHAÄT 29 THÖÔØNG NIEÂN   (21/10/2012) 

 Leã 08g00  QT, Daâng Leã Vaät   Nhoùm 7, Ñaïi Ñoàng 

   TTV Ngoaïi Leä         Toaùn II 

 Leã 10g00 QT, Daâng Leã Vaät   Nhoùm 10, ÑLMTT 

   TTV Ngoaïi Leä    Toaùn I 

 Leã 11g45 TTV Ngoaïi Leä   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (22-27/10/2012) 

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

   TTV Ngoaïi Leä       S:  Bích   / C: Khoâi 

 

CHUÙA NHAÄT 30 THÖÔØNG NIEÂN   (27/10/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Daønh rieâng 

   TTV Ngoaïi Leä   Chöû 

CHUÙA NHAÄT 30 THÖÔØNG NIEÂN   (28/10/2012) 

 Leã 08g00  QT, Daâng Leã Vaät   Nhoùm 9, Khu Phuïc Sinh 

   TTV Ngoaïi Leä          Toaùn II 

 Leã 10g00 QT, Daâng Leã Vaät   Nhoùm 2, Khu Pheâroâ 

        TTV Ngoaïi Leä     Toaùn III 

 Leã 11g45 TTV Ngoaïi Leä   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (29/10-3/11/2012) 

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

   TTV Ngoaïi Leä        S:  Thi  / C:  Chöû 

GIÔØ CAÙC THAÙNH LEÃ GIÔØ SINH HOAÏT GIÔÙI TREÛ 



TIN MUÏC VU

KIEÄU ÑÖÙC MEÏ BEÁ MAÏC THAÙNG MAÂN COÂI 

     Thöù Baûy ngaøy 27 thaùng 10, chuùng ta seõ coù Kieäu Ñöùc Meï taïi 

Coâng Tröôøng luùc 5g30 chieàu, sau Kieäu seõ coù Thaùnh Leã Kính 

Ñöùc Meï.  Thaùnh Leã naøy seõ thay theá cho Leã Thöù Baûy 5g00 chieàu.   

    Kính môøi toaøn theå oâng baø anh chò em ñeán tham döï ñoâng ñuû ñeå 

toû loøng toân kính vaø bieát ôn Ñöùc Meï.  Xin quyù anh chò em trong 

caùc Hoäi Ñoaøn maëc ñoàng phuïc.    

COÂNG BOÁ “NAÊM ÑÖÙC TIN” 

     Giaùo Hoäi Coâng Giaùo coâng boá Naêm Ñöùc Tin khai maïc ngaøy 

11/10/12 vaø beá maïc ngaøy 24/11/13.  Moät trong nhöõng yù töôûng 

cuûa Naêm Ñöùc Tin ñöôïc toùm löôïc nhö sau: 

     “Năm Đức Tin là lời mời gọi trở về với Đức Giêsu Kitô cùng 

Lời Ngài dạy, để được canh tân đổi mới. Nói cách khác, công 

cuộc canh tân đổi mới đời sống cần đi qua con đường Phúc Âm 

hóa đời sống, đưa những giá trị Tin Mừng vào trong suy nghĩ và 

hành động của con người (x. Rom 12, 2; Cl 3, 9-10; Eph 4, 20; 

2Cor 5, 17)”.  

     Cuøng vôùi Giaùo Hoäi, Giaùo Xöù tha thieát keâu goïi quyù oâng baø 

anh chò em cuøng nhau nhìn laïi, ñònh höôùng vaø thöïc haønh giaùo 

huaán cuûa Giaùo Hoäi, vaø cuøng nhau ñieàu chænh vaø boå sung nhöõng 

sai soùt, nhöõng baát caäp trong ñôøi soáng ñöùc tin ñeå saùm hoái, hoøa 

giaûi, vaø ñoåi môùi caùch soáng.    

     Baét ñaàu Chuùa Nhaät tuaàn naøy, xin quyù oâng baø anh chò em  

cuøng nhau ñoïc kinh caàu nguyeän cho Naêm Ñöùc Tin moät caùch 

nhieät taâm vaø soát saùng.  

LEÃ CAÙC THAÙNH NAM NÖÕ 

     Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ laø Leã buoäc cuûa Giaùo Hoäi, vì vaäy xin 

quyù oâng baø anh chò em tôùi thu xeáp thôøi gian ñeán tham döï ñoâng 

ñuû vaø soáng saùng moät trong nhöõng Thaùnh Leã sau: 

     -Thöù Tö ngaøy 31/10/11  6g00 chieàu (Leã aùp) 

     -Thöù Naêm ngaøy 1/11/11 7g00 saùng vaø 6g00 chieàu 

THAÙNG CAÙC LINH HOÀN 

     Thaùng 11 laø thaùng Caùc Linh Hoàn cuõng laø thôøi gian ñaëc bieät 

ñeå chuùng ta laøm ôn phuùc cho caùc linh hoàn qua vieäc hy sinh, tham 

döï Thaùnh Leã, vaø xin Leã.  Xin kính môøi toaøn theå anh chò em tôùi 

tham döï ñoâng ñuû caùc Thaùnh Leã sau ñaây ñeå caàu cho caùc linh hoàn, 

ñaëc bieät cho nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa chuùng ta ñaõ qua ñôøi. 

     Thöù Saùu ngaøy 2 thaùng 11 laø ngaøy Caàu cho Caùc Linh Hoàn, seõ 

coù Thaùnh Leã luùc 7g00 saùng vaø 5g00 chieàu nhö thöôøng leä.   

     Thöù Baûy ngaøy 3 thaùng 11 luùc 4g00 chieàu, seõ coù Thaùnh Leã taïi 

Nghóa Trang ñeå caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi ñaõ qua ñôøi trong 

Giaùo Xöù, löu yù hoâm ñoù seõ khoâng coù Thaùnh Leã luùc 5g00 chieàu.      

MÖØNG NGAÂN KHAÙNH VAØ KIM KHAÙNH    

    Thaùnh Leã kyû nieäm thaønh hoân cho nhöõng caëp thaønh hoân 25 

naêm, 50 naêm, hay 50 naêm trôû leân, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 

Chuùa Nhaät ngaøy 28/10/12 luùc 2:30 p.m. taïi nhaø thôø Chính Toøa 

Beaumont  (St. Anthony Cathedral Basilica), vaø sau Thaùnh Leã 

seõ coù tieäc möøng taïi hoäi tröôøng cuûa Giaùo Phaän.  Neáu quyù vò 

naøo ñaõ ghi danh, xin tôùi tham döï ñoâng ñuû. 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT          

     Ngaøy 14/10/12        $4,118 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN 

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

BAÀU CÖÛ TOÅNG THOÁNG HOA KYØ(EARLY VOTE) 

     Chuùa Nhaät ngaøy 28 thaùng 10 luùc 7:00 a.m tôùi 3:00 p.m taïi Hoäi 

Tröôøng Thaùnh Giuse, seõ coù thuøng boû phieáu baàu cöû cho Toång 

Thoáng nöôùc Myõ vaø nhieàu vieân chöùc khaùc.  Xin quyù oâng baø anh 

chò em naøo ñaõ laø coâng daân Myõ neân tôùi ñeå boû phieáu, vì ñaây laø 

quyeàn lôïi vaø tieáng noùi cuûa chuùng ta tôùi chính quyeàn.  Xin quyù vò 

nhôù ñem theo phieáu baàu cöû vaø baèng laùi xe.  

DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ CHỦ TỊCH HĐMV 

NHIỆM KỲ 2013-2016  

    Ban Bầu Cử với sự hiện diện của Cha Chánh Xứ đã kiểm soát 

những lá phiếu. Kết quả có 19 người được đề cử, và không có lá 

phiếu ứng cử.   

***Nếu quý ông bà anh chị em nào trong danh sách được Đề Cử, 

vì một lý do nào đó, cảm thẩy không đảm trách được nhiệm vụ của 

một Chủ Tịch HĐMV, xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ.   

    *Thời gian Bầu Cử Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ sẽ vào Chúa 

Nhật, ngày 28/10/2012 chỉ có trong hai Thánh Lễ 8:00 và 10:00 

giờ sáng.   

    *Thời gian Bầu Cử Ban Chấp Hành Các Giáo Khu sẽ được 

thông báo sau. 

     Xin quí ông bà cùng anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho cuộc 

bầu cử của Giáo Xứ được thành quả  tốt đẹp. 

NOÁI KEÁT DAÂY SÖÏ SOÁNG 

    Vaøo ngaøy 28 thaùng 10 naêm 2012, töø 2:30 p.m – 3:30 p.m., UÛy 

ban Baûo Veä Söï Soáng seõ coù moät giôø caàm baûng bieåu tình ñeå yeâu 

caàu chaám döùt vieäc phaù thai trong caû nöôùc.  Giôø bieåu tình naøy seõ 

dieãn ra khaép nôi trong vuøng Ñoâng Nam Texas, ñeå coù tieáng noùi 

maïnh cho vieäc choáng phaù thai, xin quyù vò neáu coù thôøi gian nhaát 

laø caùc baïn treû, xin tôùi ñòa ñieåm gaàn nhaát treân ñöôøng Hwy 365 

Central Mall ñeå cuøng nhau noái keát daây söï soáng.   

CHUÙC MÖØNG THAØNH HOÂN 

    Giaùo Xöù chuùc möøng anh Frank Joseph Cipolla vaø chò Nguyeãn 

Thu Haèng Lisa môùi keát duyeân vôùi nhau neân nghóa vôï choàng.  Xin 

Chuùa chuùc laønh cho caùc anh chò trong ñôøi soáng vôï choàng, luoân 

hoaø thuaän yeâu thöông nhau vaø bieát noi göông gia ñình Thaùnh 

Gia. 

UÛNG HOÄ HOA THAÙNG MAÂN COÂI 

     Hoäi Ñeàn Taï Khu Ñaïi Ñoàng $300 

     Ca Ñoaøn Cecilia $200 Baø Toaûn $60 

     AC Khaùnh Tuyeát $50 AC Bình Lan $50 

     AC Vieät Taâm  $100 Chò Gaùi  $50 

     AC Danh Nhaøn $100 Baø Muøi  $50 

     Baø Nghi  $40 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     AC Khoâi Phöôïng $200 AC Sang Taâm $100 

     Baø Phuïng  $100 

AÂN NHAÂN QUYÕ GIAÙO XÖÙ 

     AC Bình Phöôïng $50 

UÛNG HOÄ HOA CHUÙA NHAÄT  

     AC Frank & Lisa 

QUAÙN THAÙNH GIA     

     Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Huû Tieáu Mì, Mì 

Xaøo, Deâ Xaøo, thòt Thoû tuôi, vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc 

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

vaø chieáu coá. Xin chaân thaønh caùm ôn toaøn theå quyù vò.  



                              Năm đức tin: cùng chia sẻ và cùng sống đức tin 

 
Càng ngày con người chúng ta càng cảm nghiệm thấy sự biến chuyển thay đổi sâu rộng trong đời sống không chỉ ở lãnh 
vực phần đời, mà còn cả ở lãnh vực phần đạo giáo tinh thần nữa. 
 
Đức tin vào Thiên Chúa tuy trước sau vẫn như thế, nhưng cung cách sống thực hành đức tin vào mỗi hoàn cảnh thời gian, 
không gian địa lý cùng văn hóa xã hội và tâm lý con người cần có những khác biệt, những thay đổi. Chính vì thế, Á Thánh 
giáo hoàng Gioan XXIII. đã triệu tập Công đồng Vatican II. năm 1962 để nhìn xét lại nhịp bước đi đức tin của Giáo Hội trong 
thời đại ngày hôm nay càng lúc càng có nhiều sự thay đổi biến chuyển trong đời sống xã hội. 
 
Các bậc ông bà cha mẹ cùng những vị có trách nhiệm giáo dục hướng dẫn tinh thần cho con em bạn trẻ vẫn hằng thường 
than thở về tình trạng đời sống tinh thần luân lý kỷ luật ngày càng xuống dốc, trở nên xa lạ nơi thế hệ trẻ.  Những người có 
trách nhiệm chăm lo việc gìn giữ truyến thống văn hóa cũng phải than phiền về tình trạng dửng dưng của lớp người trẻ đối 
với việc này.  Từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, hay ngược lại từ ngoài xã hội vào đến trong gia đình, tình trạng xa lạ 
dửng dưng xa vời nếp sống truyền thống, đạo đức luân lý đều có những hố sâu. Những hố sâu đó là cuộc khủng hoảng 
những gía trị tinh thần. 
 
Đức giáo hoàng Benedcito XVI. đã nhìn những khủng hoảng đó là những sa mạc:  
 
„Và có quá nhiều loại sa mạc. Có những sa mạc của nghèo đói, sa mạc của đói khát, sa mạc của bỏ rơi, của cô đơn, của 
tình yêu bị huỷ diệt. Có những sa mạc của đêm đen Thiên Chúa, sự trống rỗng của các linh hồn không còn nhận thức được 
phẩm giá và mục đích đời người. Những sa mạc bên ngoài thế giới đang lớn dần vì những sa mạc bên trong đã trở thành 
quá mênh mông.“ (Bài giảng khai mạc sứ vụ mục tử ngày 24.04.2005) 
 
Và hôm nay năm 2012, sau hơn bảy năm trên cương vị Giáo hoàng, là vị cha chung của toàn Giáo Hội, ngài có tầm nhìn 
càng bao quát sâu rộng thực tế hơn nữa:  
 
”Đâu là ý nghĩa một cuộc sống, một thế giới không có Thiên Chúa, thời Công Đồng người ta đã có thể biết từ một vài trang 
bi thảm của lịch sử, nhưng giờ đây rất tiếc là chúng ta thấy nó xảy ra hằng ngày chung quanh chúng ta. Đó là một sự trống 
rỗng đang lan tràn.  
 
Nhưng chính từ kinh nghiệm về sa mạc, từ sự trống rỗng ấy, chúng ta có thể tái khám phá niềm vui đức tin, tầm quan trọng 
sinh tử của đức tin đối với chúng ta.  
 
Trong sa mạc người ta tái khám phá giá trị của những gì là thiết yếu để sống; cũng thế trong thế giới ngày này có vô số 
những dấu chỉ, thường được diễn tả trong một hình thức mặc nhiên hoặc tiêu cực, về sự khao thát Thiên Chúa, về ý nghĩa 
tối hậu của cuộc sống. Và trong sa mạc, đặc biệt cần những người có đức tin, qua chính cuộc sống của họ, chỉ cho chúng 
ta con đường về Đất Hứa và giữ vững niềm hy vọng. Đức tin được sống thực mở rộng tâm hồn cho Ơn Thánh Chúa, là 
Đấng giải thoát khỏi thái độ bi quan. Ngày nay hơn bao giờ hết, rao giảng Tin Mừng có nghĩa là làm chứng một cuộc sống 
mới, được Thiên Chúa biến đổi, và chỉ đường.“ ( Bài giảng khai mạc Năm đức tin ngày 11.10.2012) 
 
Cho dù là cuộc khủng hoảng, cách đây 50 năm Giáo Hội đã nhìn lối sống mới trong xã hội ngày hôm nay không là kẻ thù 
của đức tin.Trái lại nhìn đó là những dấu chỉ thời đại trong ánh sáng của Tin mừng phúc âm.  
 
Và Đức giáo hoàng Benedicto XVI. đã dùng hình ảnh người du hành theo như sách Huấn Ca ( 43,9-39) diễn tả kinh nghiệm 
thu lượm thêm khôn ngoan của một người đi một ngày đàng học một sàng khôn. Hay theo cách thức sống đức tin gọi đó là 
cuộc đi hành hương tìm về nguồn đức tin không chỉ cho riêng mình, mà còn trong nếp sống tương quan cùng chia sẻ với 
nhau nữa.  
 
“Hành trình là biểu tượng cuộc sống và người lữ hành khôn ngoan là người đã học nghệ thuật sống và có thể chia sẻ với 
anh chị em mình - như vẫn xảy ra với các tín hữu hành hương theo con đường Santiago de Compostela, hoặc trên những 
con đường khác, không phải tình cờ mà các cuộc hành hương này tái thịnh hành trong những năm gần đây. Làm sao mà 
bao nhiêu người ngày nay cảm thấy cần phải đi hành hương theo những con đường ấy? Phải chăng tại đó họ tìm được, 
hoặc ít là trực giác được ý nghĩa cuộc sống của chúng ta trên trần thế?  
 
Đó cũng là cách thức chúng ta có thể áp dụng cho Năm Đức Tin: đó là một cuộc lữ hành trong sa mạc của thế giới ngày 
nay, trong đó ta chỉ mang theo mình những gì là thiết yếu: không gậy, không bao bị, không bánh và không tiền bạc, không 
mang theo hai áo dài, như Chúa nói với các Tông Đồ khi sai họ đi giảng đạo (Lc 9,3), như Tin Mừng và đức tin của Giáo 
Hội, mà các Văn kiện Công Đồng Vatican 2 diễn tả một cách rạng ngời, cũng như Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo 
công bố cách đây 20 năm diễn tả.“( Bài giảng khai mạc Năm đức tin ngày 11.10.2012) 
 
Năm đức tin 2012 Hội Thánh lập ra mời gọi mọi tín hữư Chúa Kito không phải chỉ để khơi ngọn lửa đức tin cháy bừng sáng 
lên nơi mỗi người cho riêng mình, nhưng còn muốn cùng loan báo chia sẻ cung cách sống đức tin với nhau nữa. 
 
                                                                                                                                              Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long 



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 


