
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 2 MUØA CHAY  naêm B     ngaøy 04/03/2012    SOÁ: 10

 

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 

(5/3-10/3/2012) 

T. Hai:  05/3  

   

T. Ba:    06/3     Caàu cho Hoäi Vieân/ Hoäi Doøng 3 Ñaminh 

    

T. Tö:    07/3  Th. Perpetua vaø Felicity, tñ 

      

T. Naêm:  08/3 Th. Gioan Thieân Chuùa, ts 

   

T. Saùu:   09/3 Th. Ñaminh Savioâ & Th. Phanxica Roâma, ts 

                                 

   

T. Baûy:   10/3  Andreâ, Matta, Pheâroâ/ chò Phöông 

       

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

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 

 

CHUÙA NHAÄT 3 MUØA CHAY   (10/03/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, Anh Tröôøng 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT 3 MUØA CHAY   (11/03/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Thaùnh Gia 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Ban Giuùp Leã       

   TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (12/03-17/3/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích        / C: Khoâi 



TIN MUÏC VUÏ

ÑOÅI GIÔØ 

     Thöù Baûy naøy ngaøy 10/3/12, tröôùc khi ñi nguû xin quyù vò vaën 

ñoàng hoà leân 1 giôø, ví duï 7g00, vaën leân 8g00. 

THU TIEÀN ÑÔÏT HAI CHO ÑÒA PHAÄN XUAÂN LOÄC 

     Tuaàn tôùi, xin quyù oâng baø anh chò em chaøo ñoùn Cha Pheâroâ Vuõ 

Ñöùc cuûa Toång giaùo phaän Atlanta ñeán chia seû nhöõng nhu caàu cuûa 

Ñiaï Phaän Xuaân Loäc.   Chuùng ta seõ coù thu tieàn ñôït hai ñeå giuùp 

cho 850,000 ngöôøi Giaùo Daân cuûa ñiaï phaän Xuaân Loäc.  Xin quyù 

oâng baø anh chò em theâm lôøi caàu nguyeän vaø quaûng ñaïi ñoùng goùp 

ñeå giuùp ñôõ cho ñoàng baøo mình taïi Vieät Nam. 

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 phuï huynh cuûa caùc em trong Ban Giuùp Leã tôùi 

tham döï buoåi hoïp sau Thaùnh Leã 10g00 saùng Chuùa Nhaät hoâm nay 

taïi phoøng hoïc soá 104. 

      *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 anh Traàn Ñình Khaûi, ñòa chæ 929 9
th

 

Ave., Port Arthur, ÑT:  985-6540. 

      *Kính môøi quyù hoäi vieân  trong Hoäi Doøng Ba Ñaminh thu xeáp 

thôøi giôø ñeán tham döï Thaùnh Leã 7g00 saùng ñaàu thaùng Thöù Ba 

ngaøy 6 thaùng 3 cho ñoâng ñuû, xin maëc ñoàng phuïc.   

*Tröôøng Giaùo Lyù vaø Vieät Ngöõ vaø Ñoaøn Thieáu Nhi nghæ hoïc vaø 

nghæ sinh hoaït vaøo Chuùa Nhaät ngaøy 11/3/12 cho Spring Break, vì 

vaäy seõ khoâng coù Thaùnh Leã luùc 12g00 tröa. 

TIEÀN ÑÒA PHAÄN 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. Vaø, 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 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 chaân thaønh caùm ôn loøng quaûng ñaïi cuûa 

toaøn theå quyù vò. 

MARRIED COUPLES RETREAT WEEKEND 

     The Office of Family Life Ministry is hosting an event to help 

revive, strengthen and celebrate marriage on the weekend of 

March 16-18, 2012 at the Holiday Inn, Beaumont TX.  The 

Diocese of Beaumont is pleased to invite you to enrich and 

enhance your marrige relationship by your participation.  Please 

register immediately as space is limited.  Contact the Office of 

Family Life Ministry via email shall@dioceseofbmt.org or by  

calling 409-924-4325. 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT   

    Ngaøy 26/02/12    $4,049   

 

CAÙM ÔN:  Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn AC Taâm Huyeàn đã 

giạt ủi aùo giuùp lễ cho caùc em. 

 PHAÂN ÖU 

     Giaùo Xöù nhaän ñöôïc tin töø traàn cuûa thaân maãu Anh Boán, Anh 

Toán, vaø Chò Xu ôû beân New Orleans, LA.  Giaùo Xöù thaønh kính 

phaân öu cuøng gia ñình tang quyeán.  Nguyeän xin Chuùa Gieâsu, qua 

lôøi caàu cuûa Meï Maria, Thaùnh Caû Giuse vaø Caùc Thaùnh Töû Ñaïo 

Vieät Nam sôùm ñöa  linh hoàn baø Matta veà höôûng Thaùnh nhan 

Chuùa.      

CAÛM TAÏ TRI AÂN 

     Chuùng con xin chaân thaønh caûm taï vaø tri aân ñeán Hai  Cha 

Chaùnh Phoù Xöù, quyù Cha khaùch, quyù Sô Ñaminh, quyù vò ñaïi 

dieän caùc ñoaøn theå, quyù Hoäi Ñoaøn, toaøn theå quyù oâng baø vaø anh 

chò em trong Giaùo Xöù, quyù thaân baèng quyeán thuoäc, vaø baïn 

höõu xa gaàn ñaõ vì tình thöông meán, khoâng ngaïi ñöôøng xaù vaø hy 

sinh thôøi gian ñeán tham hoûi, chia buoàn, xin leã, tham döï caùc 

giôø caàu nguyeän, cuøng hieäp daâng Thaùnh Leã ñeå caàu nguyeän vaø 

tieãn ñöa linh hoàn Giuse ñeán nôi an nghó cuoái cuøng.  Trong luùc 

ñau buoàn naøy, tang gia khoâng sao traùnh noãi nhöõng thieáu xoùt, 

chuùng con xin quyù Cha, quyù Sô vaø quyù vò nieäm tình tha thöù.  

Vôùi nhöõng taâm tình quyù Cha, quyù Sô, vaø toaøn theå quyù vò ñaõ 

daønh cho gia ñình chuùng con, chuùng con khoâng bieát laáy gì ñaùp 

ñeàn, nhöng chæ bieát nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Meï Nöõ Vöông 

chuùc laønh vaø traû coâng boäi haäu ñeán toaøn theå quyù vò. 

     Nguyeãn Vaên Hoaøng vaø tang gia ñoàng caûm taï. 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     AC Khaûi Hoaùn $100 OÂB Caäy  $100 

     Baø Bieàn  $100 OÂB AÙi  $100 

     AC Thaéng Tuyeát $100 AC Lôïi Nga $100 

     Nguyeãn V. Thaønh $100 AC Vuõ Thuûy $100 

     AC Huøng Thaûo $200 AC Hieån Haèng $200 

     Nguyeãn V. Lôïi $50 AC Ba  $100 

     Tröông V. Khoaùi $100 OÂB Song $100 

     Phaïm T. Gaùi  $100 AC Taâm Huyeàn $200 

     AC Thöùc Haèng $100 AC Trò Hoàng $100 

     AC Phong AÙnh $100 OÂB Traùc $100 

     AC Toøng  $100 AC Leänh Nöông $100 

MOÙN QUAØ MUØA CHAY & GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO 

    Haø Khaùnh  $20 OÂB Baûn  $100 

     Nguyeãn V. Ñaäu $50 AC Sang Taâm $200 

     Nguyeãn V. Lôïi $100 AÅn danh $50 

     Traàn V. Luïc  $5 AC Sôn  $10 

     Hoaøng Thaùi Vieät $20 AC Toøng $100 

DAÂNG HOA & TAÏ ÔN ÑÖÙC MEÏ 

    Nguyeãn V. Lôïi $150 

     OÂB Baûn  $80 

AÂN NHAÂN QUAÙN BIEÅN 

     AC Thuyeát An $100, 3 bao caù hoá, 1 bao caù ñuø,  

vaø 1 bao caù ñuø beùo 

QUAÙN THAÙNH GIA     

     Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia baùn Baùnh Canh Gioø Heo, Huû 

Tieáu Xaøo, Heo Röøng Giaû Caøy, 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. 
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(tiếp theo) 
 

2. ”Đối với nhau”: ơn hỗ tương với nhau”. 
Sự ”canh giữ” đối với tha nhân như thế tương phản với não trạng thu hẹp cuộc sống vào chiều kích trần thế, không để 
ý đến viễn tượng mai hậu và chấp nhận bất kỳ chọn lựa luân lý nào nhân danh tự do cá nhân. Một xã hội như ngày 
nay có thể trở nên điếc đối với những đau khổ thể lý cũng như những đòi hỏi tinh thần và luân lý của cuộc sống. 
Nhưng cộng động Kitô không thể như vậy! Thánh Phaolô Tông đồ mời gọi tìm kiếm điều dẫn tới ”hòa bình và xây 
dựng lẫn nhau” (Rm 14,19), giúp đỡ ”tha nhân trong điều thiện để xây dựng họ” (ibid. 15,2), không tìm tư lợi, ”nhưng 
là lợi ích của nhiều người, để họ đạt tới ơn cứu độ” (1 Cr 10,33). Sự sửa lỗi và khuyên nhủ nhau trong tinh thần khiêm 
tốn và bác ái như thế phải là thành phần đời sống của cộng đoàn Kitô. 
 
Các môn đệ của Chúa, kết hiệp với Chúa Kitô qua Thánh Thể, sống trong một sự hiệp thông liên kết họ với nhau như 
chi thể của cùng một thân mình. Điều này có nghĩa là tha nhân thuộc về tôi, cuộc sống, phần rỗi của họ liên hệ tới 
cuộc sống và phần rỗi của tôi. Ở đây chúng ta động chạm đến một yếu tố rất sâu xa của tình hiệp thông: cuộc sống 
của chúng ta có liên hệ tới cuộc sống của người khác, trong điều thiện cũng như trong điều ác; tội lỗi cũng như những 
việc lành bác ái đều có một chiều kích xã hội. Trong Giáo Hội, Nhiệm thể của Chúa Kitô diễn ra sự hỗ tương như thế: 
cộng đồng không ngừng làm việc thống hối và kêu cầu ơn tha thứ vì những tội lỗi của con cái mình, nhưng cũng luôn 
vui mừng hân hoan vì chứng tá nhân đức và bác ái được triển nở nơi mình. Thánh Phaolô quả quyết ”Các chi thể chăm 
sóc lẫn nhau” (1 Cr 12,25), vì chúng ta là một thân mình. Đức bác ái đối với anh em, như được diễn tả qua việc làm 
phúc - là việc thực hành tiêu biểu trong mùa chay, cùng với kinh nguyện và chay tịnh - ăn rễ sâu trong sự cùng thuộc 
về thân mình như vậy. Cả khi lo lắng cụ thể cho những người nghèo khổ nhất, mỗi tín hữu Kitô có thể biểu lộ sự tham 
phần của mình vào thân thể duy nhất là Giáo Hội. Quan tâm đến tha nhân trong tinh thần hỗ tương cũng là nhìn nhận 
điều thiện hảo mà Chúa làm nơi họ và cùng với họ cảm tạ vì những kỳ công ân phúc mà Thiên Chúa nhân lành và toàn 
năng tiếp tục thực hiện nơi các con cái của Ngài. Khi một Kitô hữu nhận thấy nơi tha nhận hoạt động của Chúa Thánh 
Linh, thì họ không thể không vui mừng vì điều đó và tôn vinh Chúa Cha trên trời (Xc Mt 5,16). 
 
3. ”Để khích lệ lẫn nhau trong đức bác ái và trong việc lành”: cùng nhau tiến bước trong sự thánh thiện. 
Thành ngữ này của Thư gửi Tín Hữu Do thái (10,24) thúc đẩy chúng ta cứu xét ơn kêu gọi tất cả mọi người nên 
thánh, hành trình liên lỷ trong đời sống thiêng liêng, khao khát những đoàn sủng cao cả hơn và một đức bác ái ngày 
càng cao và phong phú hơn (Xc 1 Cr 12,31-13-13). Sự quan tâm đối với nhau có mục đích là thúc đẩy nhau tiến đến 
một tình yêu thương thực sự hữu hiệu ngày càng mạnh mẽ hơn, ”như ánh sáng bình minh gia tăng huy hoàng cho 
đến chiều” (Cn 4,18), trong khi chờ đợi sống ngày không bao giờ tàn trong Thiên Chúa. Thời gian được ban cho chúng 
ta trong cuộc sống thật là quí giá để khám phá và chu toàn việc lành, trong tình yêu Thiên Chúa. Như thế chính Giáo 
Hội tăng trưởng và phát triển để đạt tới sự trưởng thành trọn vẹn của Chúa Kitô (Xc Ep 4,13). Chính trong viễn tượng 
tăng trưởng năng động như thế có lời chúng ta khuyên bảo và khích lệ nhau đạt tới tình yêu viên mãn và các việc 
lành. 
 
Đáng tiếc là vẫn luôn có cám dỗ sống trong nguội lạnh, bóp nghẹt Thánh Linh, từ khước không làm sinh lợi những nén 
bạc đã được ban cho chúng ta để mưu ích cho bản thân và tha nhân (Xc Mt 25,25ss). Tất cả chúng ta đã nhận 
lãnh những phong phú tinh thần hoặc thể chất hữu ích để chu toàn kế hoạch của Chúa, để mưu ích cho Giáo Hội và 
phần rỗi bản thân (Xc Lc 12,21b; 1 Tm 6,18). Các bậc thầy linh đạo nhắc nhớ rằng trong cuộc sống đức tin ai không 
tiến tức là lùi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi luôn có tính chất thời, đó là hướng đến ”mức 
độ cao của đời sống Kitô” (Gioan Phaolô 2, Tông thư Ngàn Năm mới đang đến - 6/1/2001-, n.31). Sự khôn ngoan của 
Giáo hội - khi nhìn nhận và công bố chân phúc và sự thánh thiện của một số Kitô hữu gương mẫu-, cũng có mục đích 
khơi dậy ước muốn noi gương nhân đức của các vị. Thánh Phaolô nhắn nhủ: ”Anh chị em hãy thi đua quí chuộng lẫn 
nhau” (Rm 12,10). 
 
”Đứng trước một thế giới đang đòi hỏi các tín hữu Kitô một chứng tá được đổi mới về tình yêu thương và lòng trung 
thành với Chúa, tất cả chúng ta cảm thấy sự cấp thiết phải nỗ lực thi nhau làm việc bác ái, phục vụ và làm việc lành 
(Xc Dt 6,10). Lời kêu gọi này đặc biệt mạnh mẽ trong mùa thánh chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh”. Với lời cầu chúc một 
Mùa Chay thánh thiện và phong phú, tôi phó thác anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria và thành tâm ban Phép Lành 
Tòa Thánh cho tất cả mọi người. 
 
Vatican ngày 3 tháng 11 năm 2011 
Biển Đức 16, Giáo Hoàng 
 
G. Trần Đức Anh OP (chuyển ngữ) 



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 


