
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 PS- KÍNH LOØNG THÖÔNG XOÙT CHUÙA   naêm A   ngaøy 01/05/2011    SOÁ: 18

 

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 5 ñeán CN thaùng 8 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: T 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 

(02-07/05/2011) 

T. Hai:  02/05 Thaùnh Anathaùioâ, gmTs 

   Ñaminh/chò Nam,gñ.  Anna/ oâ Maõn,gñ 

 T. Ba:   03/05  Thaùnh Philippheâ vaø Giacoâbeâ, TD 

  HV D3Ñ coøn soáng,qua ñôøi.  Ñam/Nam,gñ.  Anna/Maãn,gñ. 

T. Tö:    04/05   

   Ñaminh/chò Nam,gñ.  Anna/ oâ Maãn,gñ 

T. Naêm:  05/05 

       Ñaminh/chò Nam,gñ.  Anna/ oâ Maãõn,gñ 

T. Saùu:   06/05 Kính Thaùnh Taâm Chuùa 

   Ñaminh/chò Nam,gñ.  Anna/ oâ Maãn,gñ 

T. Baûy:   07/05   Kính Khieát  Taâm Ñöùc Meï 

 Ñam/c.Nam,gñ.  Anna/ oâ,Maãn,gñ.  Prayers for Life. Leâgioâ 

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT II PHUÏC SINH - Naêm A         (30/04/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT II PHUÏC SINH - Năm A          (01/05/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 11g00 Daâng Leã Vaät   Daønh rieâng 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (2-7/05/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät                / C: Chöû 

 

CHUÙA NHAÄT III PHUÏC SINH - Naêm A        (07/05/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Daønh rieâng 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT III PHUÏC SINH - Năm A          (08/05/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Giuse 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (09-14/05/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích                  / C: Taùm



TIN MUÏC VUÏ

KIEÄU THAÙNG HOA MEÏ  

    Thaùng 5 ñöôïc Giaùo Hoäi daønh ñaëc bieät ñeå kính nhôù Meï Maria.  

Theo thoùi quen toát laønh cuûa Giaùo Xöù, chuùng ta seõ röôùc kieäu Ñöùc 

Meï vaøo Thöù Baûy ñaàu thaùng (ngaøy 7) vaø cuoái thaùng hoa (ngaøy 28 

thaùng 5).  Giaùo Xöù xin tha thieát keâu môøi oâng baø anh chò em tôùi 

ñoâng ñuû ñeå tham döï cuoäc röôùc kieäu Thaùng Hoa Ñöùc Meï vaøo luùc 

6g00 chieàu 2 Thöù Baûy ngaøy 7 thaùng 5, vaø ngaøy 28 thaùng 5 naêm 

2011 taïi Coâng Tröôøng Nöõ Vöông Hoøa Bình, noái tieáp sau ñoù laø 

Thaùnh Leã Kính Meï.  Ñaây laø dòp ñeå chuùng ta toû baày loøng yeâu 

meán, suøng kính, vaø cuøng nhau  daâng lôøi caûm taï Thieân Chuùa vaø 

Ñöùc Meï vì bieát bao hoàng aân Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta qua lôøi 

caàu baàu cuûa Meï Maria.  Nguyeän xin Meï vaãn luoân tieáp tuïc naâng 

ñôõ vaø che chôû chuùng ta trong nhöõng ngaøy thaùng  tôùi. 

*Löu yù:  Seõ khoâng coù Thaùnh Leã 5g00 chieàu vaøo 2 Thöù Baûy treân. 

ÑIEÅM TAÂM VÔÙI ÑÖÙC GIAÙM MUÏC BEAUMONT 

    Thöù Baûy ngaøy 7 thaùng 5 naêm 2010 töø 9g00 saùng ñeán 11g00 

tröa, Catholic Charities seõ toå chöùc moät böõa ñieåm taâm do chính 

Ñöùc Giaùm Muïc doïn taïi hoäi tröôøng giaùo xöù St. Anne, ñòa chæ 2715 

ñöôøng Calder, Beaumont.  Moãi veù cho böõa ñieåm taâm laø $20.00.  

Tieàn thu ñöôïc seõ giuùp cho Quyõ Töø Thieän Coâng Giaùo.  Quyù vò seõ 

ñöôïc thöôûng thöùc nhöõng moùn aên ngon vaø vinh döï ñöôïc söï ñoùn 

tieáp thaät noàng haäu cuûa Ñöùc Giaùm Muïc vaø Quyù Cha.  Xin goïi soá 

ñieän thoaïi 924-4421 ñeå mua veù uûng hoä cho vieäc baùc aùi naøy.   

UÛNG HOÄ BOÄ CHEÙN THAÙNH MÔÙI 

     Boä cheùn Thaùnh beân nhaø thôø laâu ngaøy ñaõ cuõ roài, Giaùo Xöù caàn 

mua 1 boä môùi cho ñöôïc trang troïng trong nhöõng dòp Leã lôùn hay 

khi Ñöùc Giaùm Muïc tôùi laøm Leã.  Neáu oâng baø anh chò em naøo 

muoán uûng hoä boä cheùn Thaùnh môùi, xin lieân laïc vôùi Cha Xöù. 

NGAØY HIEÀN MAÃU 

    Ñeå chuùc möøng cho Ngaøy Hieàn Maãu ngaøy 8/5/2010, vaø ñeå taïo 

cô hoäi cho caùc ngöôøi con baày toû loøng thaûo kính vaø yeâu meán ñoái 

vôùi Meï mình, Giaùo Xöù seõ coù nhöõng sinh hoaït nhö sau: 

    1)  Ñaët Baøn AÊn:  Ban AÅm Thöïc seõ toå chöùc moät buoåi tieäc Möøng 

luùc 12g00 tröa vôùi nhöõng moùn aên thaät ñaëc saéc vaø chan chöùa ñaày 

tình caûm ñeå caùc gia ñình coù theå tuï hoïp laïi, cuøng nhau chuùc möøng 

Ngaøy Hieàn Maãu.  Quí vò coù theå ñaët baøn aên cho caû gia ñình, hay 

môøi caùc gia ñình khaùc cuøng ñaët baøn chung vôùi mình.  Moãi baøn aên 

cho 10 ngöôøi chæ vôùi giaù $200, goàm thöïc ñôn nhö sau: 

1.  Soup Hoaøng Gia 2.  Gaø Quyù Phi    

3.  Vòt Baéc Kinh  4.  Boø Ñoâng Kinh  

5.  Xoâi Gaø Xoái Môõ 6.  Cheø Hieàn Maãu 

***Free nöôùc ngoït vaø champagne!!!      

     2)  Taëng Hoa:  Ñoaøn Thieáu Nhi seõ laøm nhöõng boâng hoa thaät 

ñeïp  vôùi ñaày tình yeâu cuûa caùc ngöôøi con daønh taëng cho Meï.  Hoa 

seõ laøm töøng caønh, töøng boù, hay chaäu tuøy theo quyù vò muoán ñaët. 

     Xin quyù vò ñaët mua sôùm ñeå chuùng toâi coù theå chuaån bò chu ñaùo 

haàu laøm cho Ngaøy Hieàn Maãu theâm vui töôi vaø mang ñaày yù 

nghóa.  Xin lieân laïc vôùi vaên phoøng xöù, hay Chò Ruaãn (728-2549), 

hoaëc Chò Dieäu (365-3694). 

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 xöù ñeå Giaùo Xöù ñöa cho nhöõng 

ngöôøi ngheøo. 

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG 

    Nhaân dòp Leã Kính Thaùnh Catarina Sieâna ngaøy 29 thaùng 4, 

Quan Thaày Hoäi Doøng Ba Ñaminh.  Giaùo Xöù kính chuùc toaøn theå 

quyù vò trong Hoäi luoân ñöôïc hoàn an xaùc maïnh vaø soáng thaùnh thieän 

theo göông Thaùnh Catarina Sieâna, Trinh Nöõ Tieán Só. 

 

THOÂNG BAÙO        

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

nghæ sinh hoaït Chuùa Nhaät hoâm nay, vaø Chuùa Nhaät 8/5/11.  Vì 

vaäy seõ khoâng coù Thaùnh Leã 12g00 tröa cho 2 Chuùa Nhaät treân.    

      

UÛNG HOÄ THAÙNG HOA ÑÖÙC MEÏ 

    Thaém thoaùt, Thaùng Hoa Meï laïi veà vôùi chuùng ta.  Trong Thaùng 

Hoa Meï, Giaùo Xöù caàn nhieàu hoa ñeå tröng baøy trong Nhaø Thôø 

hay Coâng Tröôøng, vaø ñaây cuõng laø caùch toát ñeïp ñeå chuùng ta baøy 

toû loøng yeâu meán Chuùa vaø suøng kính Meï Maria!  Vaäy quyù oâng baø 

anh chò em naøo muoán uûng hoä hoa cho Thaùng Hoa Meï, xin lieân 

laïc vôùi vaên phoøng xöù, hoaëc Chò Rieãn soá ñieän thoaïi 543-4839. 

 

CHUÙC MÖØNG THAØNH HOÂN 

    Giaùo Xöù chuùc möøng Anh Pheâroâ Ñaëng Trieàu Thieân vaø Chò 

Teâreâsa Traàn Thò Thôm vöøa môùi Thaønh Hoân theo luaät Giaùo Hoäi.  

Nguyeän chuùc anh chò luoân trung thaønh vôùi nhöõng lôøi Giao Öôùc 

Hoân Phoái, troïn ñôøi haïnh phuùc vôùi con chaùu, vaø chung höôûng vinh 

phuùc Thieân Ñaøng.  

 

 

QUAÙN THAÙNH GIA     

     Nhaân dòp kyû nieäm 30 thaùng 4, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn 

Heo Röøng quay, Crawfish, Gheï rang muoái vaø thaät nhieàu moùn aên 

raát ñaëc saéc vaø haáp daãn taïi Hoäi Tröôøng cuõng nhö ngoaøi Ñaûo 

Pleasure Island. Xin quyù oâng baø vaø anh chò em tieáp tuïc uûng hoä 

vaø chieáu coá.  Xin chaân thaønh caùm ôn quyù oâng baø anh chò  thieän 

chí vaø toaøn theå quyù vò. 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT           

   Ngaøy 24/4/11     $3,161 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN       

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



ĐỂ ĐƯỢC GẶP CHÚA PHỤC SINH 

Ðức Cha J.B. Bùi Tuần  

Được gặp Chúa Phục Sinh là một ân huệ lớn lao. Các môn đệ Chúa xưa đã được ân huệ đó.   

Khi Chúa Phục Sinh đến gặp họ, họ cảm nhận được rằng: Họ được Chúa yêu thương, được Chúa cứu độ, được Chúa chọn 
và được Chúa sai đi. Họ xác tín rằng: Không những họ được ơn Chúa yêu thương, mà họ còn được ơn biết yêu mến Chúa 
và yêu thương người khác. 

Các môn đệ Chúa đã được gặp Chúa Phục Sinh và đón nhận ơn Phục Sinh không phải một cách miễn cưỡng. Thực sự 
các ngài đã khao khát, đợi chờ. Hơn nữa, Chúa đã dọn lòng các ngài một cách đặc biệt, đó là làm cho các ngài trở nên hết 
sức khiêm nhường. Ở đây, xin nhìn sâu một chút vào điều kiện quan trọng đó. 

1. Khiêm nhường nhận ra sự yếu hèn của bản thân mình 

Đứng đầu các môn đệ là thánh Phêrô. Đã một thời, ngài luôn luôn tỏ mình là người trung tín và can đảm. Ngài dám nói 
công khai trước Chúa Giêsu và các anh em: "Dù mọi người bỏ Thầy, thì con cũng không bỏ Thầy" (Mc 14,29). Ngài tự 
tạo ra một hình ảnh anh hùng về chính mình, với tất cả sự quảng đại, nhiệt thành, bất khuất. Ngài tự hào về hình ảnh tự tạo 
đó. Nhưng đàng sau hình ảnh đó là sự yếu đuối, mà ngài không biết. Ngài chỉ nhận ra sự kém cỏi khốn nạn của mình, khi 
ngài chối Chúa. Hình ảnh vinh quang ngài tự tạo bị sụp đổ trước câu hỏi do một người đầy tớ gái của thầy cả Thượng 
phẩm: "Ông có phải là môn đệ của ông Giêsu không?" (Mt 26,71). Sự sụp đổ quá dễ dàng đó đã làm cho thánh Phêrô 
bừng tỉnh. Ngài nhận ra chính mình với tất cả sự khiêm nhường sâu thẳm. 

Thánh Giacôbê và thánh Gioan cũng là những môn đệ được Chúa Giêsu thương cách riêng như thánh Phêrô. Hai ngài có 
lần cũng đã đoan chắc với Chúa là sẽ vui lòng uống chén đắng của Chúa (x. Mc 10,39). Có nghĩa là sẽ chia sẻ cuộc khổ 
nạn của Chúa, sẽ vác thánh giá đỡ cho Chúa. Các ngài hứa là hứa, chứ không nhận thức được khả năng của mình. Với lời 
hứa hùng hồn đó, các ngài cũng tự tạo ra cho mình một hào quang quả cảm. Nhưng ở vườn Cầy Dầu, lúc thử thách tới, 
các ngài đã bỏ trốn. Hào quang tự tạo bị tan vỡ. Các ngài nhận ra sự yếu đuối của mình. Khám phá đau đớn ấy khiến các 
ngài khiêm nhường sâu thẳm. 

Các môn đệ khác trong bữa tiệc ly cũng đã nhận được chức thánh, được Chúa cầu nguyện cho với bao lời ủi an dặn dò, 
các ngài tưởng mình đương nhiên đã trở thành thánh thiện. Nhưng chỉ vài giờ sau, các ngài cũng vẫn mê ngủ, không đủ 
sức tỉnh thức cầu nguyện. Các ngài để mặc Chúa cô đơn trong cơn xao xuyến. Khi Chúa bị bắt, các ngài đều bỏ trốn. Có 
một cái gì đã đổ vỡ trong các ngài. Tưởng mình thánh thiện là ảo tưởng. Sự đổ vỡ ảo tưởng giúp cho các ngài thấy sự yếu 
đuối hèn hạ của mình. Các ngài trở nên khiêm nhường sâu sắc. Sự khiêm nhường ấy chính là điều kiện để các ngài được 
gặp Chúa Phục Sinh. 
Cùng với sự khiêm nhường nhận biết mình yếu đuối, các môn đệ Chúa còn được chuẩn bị thêm một sự khiêm nhường 
khác, đó là khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa. 

2. Khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa 

Hồi đó, nhiều người trong dân tin Chúa Giêsu là Đấng Mêssia. Nhiều người đã gọi Chúa Giêsu là con vua Đavít. Các môn 
đệ Chúa cũng tin như vậy. Niềm tin ấy dựa theo mong đợi của truyền thống đã vẽ ra một hình ảnh Đấng Cứu Thế với 
những nét của vua chúa. Theo đó, Chúa Giêsu sẽ gom lại trong tay mình các quyền lực, sẽ dẹp tan các quân thù, sẽ lên 
ngôi vua, ngồi trên ngai vàng, kế vị vua Đavít. Nước Người sẽ lớn lao, các môn đệ Người sẽ được chia quyền cai trị, với 
chức cao quyền cả. Những mộng ước như thế được các môn đệ coi là chính đáng. 

Nào ngờ Chúa Giêsu lại đi theo hướng khác, đó là hướng hiến thân mình làm của lễ đền tội cho nhân loại. Chúa Cứu Thế 
đã nói nhiều lần cho các môn đệ biết hướng đó. Nhưng các ngài không hiểu, và như không muốn hiểu, thậm chí không thể 
hiểu nổi. Đến khi hướng đó được thực hiện bằng cái chết của Chúa trên thánh giá, các môn đệ mới chấp nhận. 

Trong các ngài, có một cái gì tan vỡ, hụt hẫng thảm hại. Các ngài nhận ra ý của các ngài không phải là ý Chúa. Ý Chúa rất 
khác ý các ngài. Vâng phục ý Chúa thì phải bỏ ý riêng. Từ bỏ nào cũng gây đau đớn. Tuy nhiên, các ngài vẫn tin vào Chúa. 
Đức tin được thanh luyện. Các ngài trở nên khiêm nhường, coi sự vâng phục ý Chúa là một giá trị cao cả, có sức thánh hoá 
và cứu độ. Chính niềm tin khiêm nhường ấy đã là một điều kiện thích hợp, để các môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh. 

Thứ khiêm nhường sau cùng rất cần để các môn đệ gặp được Chúa Phục Sinh, đó là khiêm nhường sám hối. 

3. Khiêm nhường sám hối 
Phúc Âm tả sự sám hối của thánh Phêrô bằng việc ngài rút vào thinh lặng và khóc lóc thảm thiết (x. Mt 26,75). Tôi nghĩ các 
môn đệ khác cũng đều đã sám hối. 

Các ngài khiêm nhường nhận ra rằng: Trong các lời hứa trung tín của các ngài đã có mầm bất trung, trong các việc đạo 
đức của các ngài đã có nhiều vẩn đục, trong tình yêu của các ngài đã có nhiều ích kỷ, trong các việc làm tưởng là hợp ý 
Chúa đã có pha nhiều ý riêng. Những nhận thức đó khiến các ngài trở nên khiêm nhường. 

Điều làm cho các ngài đau đớn là đã làm phiền lòng Chúa. Điều làm cho các ngài hối hận là thấy mình đã không tỉnh thức 
lắng nghe ý Chúa. Điều làm cho các ngài mến Chúa hơn trước là thấy Chúa đã chịu chết để đền tội cho mình. 

Sám hối của các môn đệ Chúa là một sự trở về với tình yêu Chúa. Một sự trở về khiêm nhường, tự đáy lòng, với lời cầu 
nguyện thiết tha và với sự phó thác triệt để vào lòng thương xót Chúa.  



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 


