
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 

 

CN II PHUÏC SINH- LEÃ CHUÙA TÌNH THÖÔNG naêm B   ngaøy 15/04/2012    SOÁ: 16

 

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 

(16-21/4/2012) 

 

T. Hai:  16/4  

   

T. Ba:    17/4      

    

T. Tö:    18/4   

      

T. Naêm:  19/4 Kyû nieäm ÑTC Benedicto ñaéc cöû 

    

T. Saùu:   20/4  

                                   

T. Baûy:   21/4  Th. Anselmo, gmts 

       

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT II PHUÏC SINH    (14/04/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT II PHUÏC SINH    (15/04/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Thaùnh Gia 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Ñaïi Ñoàng 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (16-21/04/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi   / C: Chöû 

 

 

CHUÙA NHAÄT III PHUÏC SINH   (21/04/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Baø Bính, OÂng Thuïy  

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT III PHUÏC SINH   (22/04/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Pheâroâ 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Maân Coâi       

   TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (23-28/4/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Boán       / C: Rieãn



TIN MUÏC VUÏ

NGAØY KYÛ NIEÄM 30 THAÙNG 4 NAÊM 2012 TAÏI  

COÂNG VIEÂN PLEASURE ISLAND  

    Theo thoâng leä toát laønh nhieàu naêm qua, Giaùo Xöù toå chöùc Thaùnh 

Leã ñeå caàu nguyeän cho Giaùo Xöù vaø queâ höông Vieät Nam trong 

dòp Kyû Nieäm 30 thaùng 4 taïi Coâng Vieân Pleasure Island.  Naêm 

nay, Ngaøy Kyû Nieäm naøy seõ ñöôïc toå chöùc vaøo saùng Chuùa Nhaät 

ngaøy 29 thaùng 4 naêm 2012.  Giaùo Xöù seõ coù nhöõng sinh hoaït 

chung ngoaøi trôøi vaø cuõng laø dòp ñeå caùc gia ñình hoïp maët nhau 

chia seû mieáng côm, ly nöôùc, vaø nhöõng giaûi trí laønh maïnh.  Giaùo 

Xöù kính môøi toaøn theå giaùo daân tôùi tham döï ñoâng ñuû trong ngaøy 

Kyû Nieäm ñaëc bieät naøy, vôùi chöông trình nhö sau: 

    8g00 saùng Thaùnh Leã taïi Nhaø Thôø 

    11g00 saùng Thaùnh Leã taïi Pleasure Island Park 

    Khoâng coù Thaùnh Leã 12g00 tröa. 

 

CHEÙN GAÏO TÌNH THÖÔNG 

     Chöông trình Cheùn Gaïo Tình Thöông ñaõ keát thuùc, xin quyù 

phuï huynh vaø quyù Thaày Coâ nhaéc nhôû vaø giuùp caùc em noäp laïi 

nhöõng Rice Bowls cho vaên phoøng ñeå Giaùo Xöù ñöa cho nhöõng 

ngöôøi ngheøo. 

VIEÄC GIA NHAÄP GIAÙO XÖÙ 

     Cha Xöù ñaõ lieân laïc vôùi Sister Esther Dunegan ,Chöôûng AÁn 

Ñòa Phaän Beaumont, vaø vaên phoøng Chöôûng AÁn xin nhaéc nhôû moät 

vaøi ñieàu quan troïng sau ñaây veà vieäc gia nhaäp Giaùo Xöù vaø trôû 

thaønh moät thaønh vieân cuûa Giaùo Xöù: 

1)  Nhö moät ngöôøi tröôûng thaønh, coøn ñoäc thaân hay ñaõ laäp 

gia ñình, vaø khi ñaõ ñònh cö hay laøm vieäc ôû nôi naøo, thì 

phaûi neân gia nhaäp Giaùo Xöù ôû taïi ñòa phöông ñoù ñeå ñöôïc 

laõnh nhaän taát caû nhöõng bí tích.  Tröø tröôøng hoïp, neáu 

nhöõng sinh vieân ñi hoïc xa, vaø vaãn veà nhaø, thì vaãn coøn 

thuoäc vaøo Giaùo Xöù cuûa gia ñình cha meï ñang soáng. 

2) Khi moät gia ñình naøo ñaõ di chuyeån ñi nôi khaùc sinh soáng 

vaø ñaõ ra khoûi laõnh thoå cuûa Ñòa Phaän Beaumonnt, thì gia 

ñình ñoù seõ khoâng thuoäc veà Giaùo Xöù cuûa Ñòa Phaän 

Beaumont nöõa, maø phaûi gia nhaäp vaøo Giaùo Xöù ñòa 

phöông nôi hoï ñang soáng. 

3)  Khi ñaõ laäp gia ñình, thì coi nhö ñaõ tröôûng thaønh, maëc duø 

vaãn coøn soáng chung vôùi cha meï, nhöng phaûi ghi danh 

vaøo Giaùo Xöù nhö moät gia ñình môùi, vaø seõ khoâng thuoäc 

veà thaønh vieân cuûa gia ñình cha meï nöõa.  

 

HOÏP PHUÏ HUYNH LÔÙP THEÂM SÖÙC III 

     Chuùng toâi xin kính môøi quyù phuï huynh cuûa caùc em Lôùp Theâm 

Söùc III ñeán tham döï buoåi hoïp cuoái naêm.  Muïc ñích cuûa buoåi hoïp 

naøy laø ñeå quyù vò chuaån bò cho con em cuûa mình trong Thaùnh Leã 

Theâm Söùc vaøo ngaøy 20 thaùng 5, 2012.  Chuùng toâi raát caàn söï coäng 

taùc cuûa quyù vò ñeå vieäc chuaån bò cho Thaùnh Leã Theâm Söùc ñöôïc 

toát ñeïp vaø soát saéng.  Vì theá, xin kính mong quùy vò ñeán tham döï 

buoåi hoïp ñaày ñuû vaøo luùc 11:00 giôø saùng Chuùa Nhaät hoâm nay, taïi 

lôùp hoïc caùc em , phoøng soá 111.  Xin chaân thaønh caùm ôn quyù vò. 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT   

     Ngaøy 08/04/12    $2,983 

BỆNH NHÂN TRONG TUẦN   

 Xin quý vị cầu nguyện cho bệnh nhân trong Giáo Xứ.    

           

THÔNG BÁO   

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

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

Ñoaøn, Ñoaøn Theå tôùi tham döï buoåi hoïp thöôøng kyø sau Leã 10g00 

saùng Chuùa Nhaät hoâm nay taïi hoäi tröôøng Thaùnh Giuse. 

     *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 Ông Nguyễn V. Quỳnh , ñòa chæ 735 7
th

 

Ave. 

      *Kính mời quý vị Phụ trách Đầu các món Ẩm Thực quán Biển 

Nhớ, tới  họp lúc 4g00 chiều Chúa Nhật hôm nay tại Hội Trường.     

 

CAÛM TAÏ VÀ TRI AÂN 

     Toàn Thể tang quyến chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân  

Cha Chaùnh Xöù, Cha Phoù Xöù, quyù Cha Đồng tế, Cha Nguyễn Văn 

Phan, Cha Đức, Cha Khanh, Cha Khuê và Cha Nguyễn Văn Thu, 

quyù Sô Ñaminh, oâng Chuû Tòch vaø 2 Hoäi Ñoàng, Ban chấp hành 

các Đòan Thể, Hoäi Ñoaøn, cung toàn thể qúy ông bà trong Giaùo 

Xứ, vàø thaân baèng quyeán thuoäc, baïn höõu xa gaàn, vì tình thöông vaø 

loøng öu aùi, ñaõ ñeán thaêm vieáng, goïi ñieän thoaïi, an uûi, phaân öu, vaø 

tham döï caùc giôø caàu nguyeän, cuøng hieäp daâng Thaùnh Leã Phaùt 

Tang, Thaùnh Leã An Taùng ,và tiến đưa  linh của Mẹ, Bà Nội, Bà 

Ngoại, Cố Nội Ngoại là người thân yêu của chúng tôi là Cụ Bà 

Anna đến nơi  an nghỉ. 

     Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Meï Maria ban muoân  hoàng aân 

ñeán quyù Cha, quyù Sô, vaø toaøn theå quyù vò.  Trong luùc tang gia 

chúng con đau buồn, không tránh khỏi những điều thiếu sót, kính 

mong toàn thể niệm tình tha thứ.  Tang gia đồng cảm tạ. 

 Traàn Vaên Thaønh vaø gia ñình. 

 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

    AC Thành Tuệ   $100            ÔB Phạm Nghi/Hy       $100 

    ÔB Trần Cậy    $100          Ẩn Danh                      $100 

  

DÂNG CÚNG HOA ĐỨC MẸ 
    Anh Hùng          $100             AC Danh Nhàn           $100 

 
ỦNG HỘ HOA LỄ PHỤC SINH              Bà Tốt 

 

MOÙN QUAØ MUØA CHAY & GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO 
       Ôb Cương               $100    Ac Danh Nhàn       $100 

       Hội Lêgiô               $600    Trần Cúc                $510 

       Ôb Hùynh                    $50 

RAO HÔN PHỐI 
  Cô Maria Trang Mary Nguyễn con Ông bà Nguyễn Văn Thức, 

Port Arthur, TX. Sẽ kết hôn với Anh Jesus Ceja con Ông bà 

Filemon Ceja, Port Arthur, TX 

  Anh Phêrô Phạm Văn Ái con Ông bà Phạm Thành (Tuệ), Port 

Arthur, TX. Sẽ kết hôn với cô Maria Thanh Thanh Nguyễn con 

Ông bà Nguyễn Thế Vinh, Beaumont, Tx. (1)   

        Ai biết các anh chị rao trên có ngăn trở theo luật giáo hội xin 

trình cho Cha Xứ biết. 

 

QUAÙN THAÙNH GIA     

     Hoâm nay coù baùn Hủ Tiếu Mì, Gỏi Cá, Bánh Hỏi Thịt Nướng, 

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. 



                                             CHÚA NHẬT II PHỤC SINH ---LÒNG THƯƠNG XÓT 

Chúa vẫn thương tôi 
 

Nếu tội lỗi, bất trung và phản bội làm cho con người chia rẽ, đánh mất tình liên đới thì lòng thương xót và tha thứ có thể hàn 

gắn lại những đổ vỡ do tội lỗi gây ra. Thực vậy, nếu con người cứ “lấy oán báo oán, oán sẽ chập chùng”. Cuộc đời chỉ đong 

đầy nước mắt bi ai của bạo lực và chiến tranh.  

 

Tin mừng hôm nay như một lời minh chứng về lòng thương xót của Chúa dành cho các môn sinh. Chính lòng thương xót đã 

nối lại tình nghĩa thầy trò. Chính lòng thương xót của Chúa đã hàn gắn lại những đổ vỡ sau tuần Thương Khó. Với lòng 

thương xót, Chúa đã nhìn ra nhu cầu lúc này của các môn sinh là sự bình an của ơn tha thứ. Bởi lẽ trong đêm tối vườn cây 

dầu, các môn đệ đã “tan đàn xẻ nghé”. Họ như những lính bại trận. Thất vọng, hoang mang và lo sợ đến nỗi bỏ Chúa, bỏ 

nhau. Mỗi người một nơi. Mặc Thầy, mặc bạn. Đường ai ai nấy đi. Kẻ lẩn trốn. Kẻ về quê. Tất cả dường như đã quên lời hứa 

“nào chúng ta cùng lên Giêrusalem” để cùng chết với Thầy. Điều ray rức lương tâm nơi các môn sinh là mặc cảm tội lỗi. Họ 

đã hèn nhát bỏ chạy trong đêm tối vườn Cây Dầu. Họ đã bán Thầy, chối thầy và bỏ Thầy. Thế mà, ngay ngày đầu tiên Chúa 

sống lại, Chúa đã không sai người đi tìm kiếm và hỏi tội các ông, nhưng với một lời đầy yêu thương, Chúa đã nói với những 

người phụ nữ đến thăm mồ “Hãy đi báo tin cho anh em Ta. Ta sẽ chờ họ ở Galilêa”. Chữ “anh em” thay cho lời trách móc 

những kẻ phản bội, bất tín, bất trung. Chữ “anh em” dường như đã xoá hết những ngăn cách bởi mặc cảm tội lỗi nơi các 

môn sinh. 

 

Thực vậy, khi Chúa hiện ra với các môn sinh, Ngài không hề nhắc tới những chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Nơi Phêrô kẻ chối 

Chúa ba lần. Nơi các môn đệ hèn nhát bỏ chạy trong đêm tối vườn Cây Dầu. Nơi Tôma kẻ bi quan, cố chấp luôn đòi sự kiểm 

chứng theo lý luận thuần túy nhân loại. Dường như Chúa đã quên hết và còn ban bình an cho các ông. Nếu Chúa sống lại 

nhưng không tha thứ cho các ông thì đời các ông sẽ ra sao? Liệu rằng các ông có dám ngước mắt nhìn thẳng vào Thầy hay 

vẫn lấm lét, thẹn thùng đầy lo sợ, bất an như Adam năm xưa trong vườn địa đàng. 

 

Hôm nay cũng là ngày kính nhớ “Lòng Thương Xót” của Chúa, Giáo hội mời gọi chúng ta: hãy sám hối ăn năn vì những 

thiếu sót và lầm lỗi của mình. Hãy tin vào tình thương tha thứ của Chúa để sửa đổi bản thân nên hoàn thiện hơn như Cha 

chúng ta ở trên trời là Đấng hoàn thiện. Xin đừng tiếp tục xúc phạm đến lòng thương xót của Chúa. Xin đừng lợi dụng lòng 

thương xót của Chúa để tiếp tục sống buông thả trong những đam mê lầm lạc, những quan hệ bất chính, những thói đời 

gian dối hại người. Một cách đặc biệt là hãy dâng những hy sinh, lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn trở về cùng Chúa. 

Đó là điều mà Chúa đang chờ đợi nơi mỗi người chúng ta. Vì thế giới hôm nay đang bị tục hoá bởi một trào lưu văn hoá 

phóng túng và sa đoạ. Người ta phạm tội nhưng không còn ý thức về việc mình làm là tội. Người ta dùng thân xác để kinh 

doanh kiếm tiền. Hàng đêm vẫn còn đó biết bao cô gái dùng thân xác của mình để đổi lấy đồng tiền dơ bẩn. Hàng đêm vẫn 

còn đó những chàng trai rải tiền trên thân xác người khác để thoả mãn thú tính của mình. Thế giới tục hoá đã biến con người 

thành một sản phẩm, một mặt hàng có thể ngả giá bán công khai nơi đầu đường xó chợ. Người ta ước tính mỗi năm có hàng 

trăm ngàn cô gái tự nguyện và bị ép bán làm dâu cho ngoại bang để kiếm lấy vài triệu đồng cho gia đình thoát khỏi cảnh 

nghèo. Thế giới tục hoá đã đánh mất sự linh thánh nơi con người là “nhân linh hơn vạn vật”, nên dẫn đến tình trạng sát hại 

thai nhi như những anh đồ tể giết một con vật vô tri vô giác. Người ta ước tính hàng năm có hàng triệu thai nhi bị sát hại 

ngay trên quê hương với bốn ngàn năm văn hiến. 

 

Ngày xưa khi dân thành Sođôma ăn chơi sa đoạ, sứ thần Chúa được sai đi tiêu hủy cả thành. Ông Abraham đã nài xin Chúa 

nguôi cơn thịnh nộ. Sứ thần Chúa đã chấp nhận lời thương lượng của ông: “vì 10 người công chính, Thiên Chúa sẽ tha phạt 

cho cả thành Sođoma”, nhưng khốn nỗi ông không tìm thấy đủ 10 người công chính nên cả thành đã bị tiêu diệt. 

Có lẽ ngày nay Chúa đang cần những con người có tâm hồn thanh sạch lòng ngay. Chúa cần những con người như vậy để vì 

họ mà Chúa nguôi cơn thịnh nộ trút xuống địa cầu. Điều đó đã được Chúa mạc khải qua thánh nữ Faustina. Ngài muốn có 

nhiều người chấp nhận lòng thương xót vô bờ bến của Ngài để máu và nước đổ ra từ trái tim bị đâm thâu của Ngài có thể 

tẩy xoá, rửa sạch tội lỗi, và ban sự sống mới cho những ai tin nhận nơi Ngài. Ngài muốn có nhiều người như thánh nữ 

Fausina, biết dâng những hy sinh đau khổ của mình như lễ vật tôn thờ Thiên Chúa và cứu thế gian khỏi cơn thịnh nộ của 

Thiên Chúa. 

 

Vâng, thế giới đang tục hoá. Con người đang đánh mất lương tri của mình. Tội lỗi ngày một gia tăng. Thiết tưởng mỗi người 

kytô hữu không chỉ sám hối và đền tội cho mình, mà còn cho cả nhân loại đang lao vào hố diệt vong của đời sống buông thả 

và sa đoạ. Chúng ta hãy cùng với thánh nữ Faustina để thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, con xin phó thác cuộc đời con, gia 

đình con và nhân loại hôm nay nơi lòng thương xót của Chúa. Chúng con xin dâng những hy sinh, lời cầu nguyện để bù cho 

những tội lỗi nhân gian”. 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 

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 

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 

Caàn döï tính cho choãan 

nghó cuoái cuøng? 

Xin lieân laïc chò Sany Traàn 

Dignity Memorial Providers of Houston 

8303 Katy Freeway, Houston, TX 77024 

Tel: (832) 429-5698 

Email:  sandy.tran@sci-us.com 


