
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 THÖÔØNG NIEÂN naêm B     ngaøy 15/01/2012    SOÁ: 3

 

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 

(16-21/1/2012) 

T. Hai:  16/1  

                          Giuse/baø Toaûn.  Giuse/ baø Phuïng.  Pheâroâ/ OÂB A 

T. Ba:    17/1     Th. Antoân, vp 

   Giuse/ baø Toaûn.  Giuse/ baø Phuïng. 

T. Tö:    18/1  Tuaàn caàu Hieäp Nhaát Giaùo Hoäi 

   Giuse/baø Toaûn. 

T. Naêm:  19/1 Tuaàn caàu Hieäp Nhaát Giaùo Hoäi 

    Giuse/baø Toaûn. 

T. Saùu:   20/1 Th. Fabiano, ghtñ; Sebastian, tñ 

  Giuse /baø Toaûn. 

T. Baûy:   21/1  Th. Aneâ, tntñ 

      Giuse/baø Toaûn. 

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT 2 THÖÔØNG NIEÂN   (14/12/2011) 

 Leã 06g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT 2 THÖÔØNG NIEÂN   (15/01/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Loä Ñöùc 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Maân Coâi 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (16-21/1/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích         / C: Khoâi 

 

CHUÙA NHAÄT 3 THÖÔØNG NIEÂN   (21/01/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT 3 THÖÔØNG NIEÂN     (22/01/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Giuse  

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Voâ Nhieãm 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (23-18/01/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi   / C: Chöû 



TIN MUÏC VUÏ

CHÖÔNG TRÌNH TEÁT NHAÂM THÌN 2012 

     Ñeå cuøng nhau coù nhöõng giaây phuùt chung vui Teát, Giaùo Xöù coù 

chöông trình Möøng Xuaân nhö sau: 

Ñeâm Chuùa Nhaät 22/01/12 – Ngaøy 30 Teát 

9:00 p.m. Leã Taï Ôn - Ñeâm Giao Thöøa 

**Sau Leã Giao Thöøa, kính môøi toaøn theå quyù vò sang hoäi tröôøng 

ñeå chuùng ta cuøng chung möøng ñoùn naêm môùi. 

Xin löu yù:  (Saùng vaãn coù 2 Thaùnh Leã Chuùa Nhaät 8g00 & 10g00) 

Thöù Hai 23/01/12 – Teát Nguyeân Ñaùn 

7:00 a.m. Leã Caàu Bình An 

6:00 p.m. Leã Caàu Bình An 

Thöù Ba 24/01/12 – Muøng Hai Teát 

7:00 a.m. Leã Caàu cho Toå Tieân 

6:00 p.m. Leã Caàu cho Toå Tieân 

Thöù Tö 25/01/12 – Muøng Ba Teát 

7:00 a.m. Leã Thaùnh Phaoloâ & Caàu cho coâng vieäc laøm aên 

6:00 p.m. Leã Thaùnh Phaoloâ & Caàu cho coâng vieäc laøm aên 

Thöù Baûy 28/01/12 – Muøng Saùu Teát 

11:00 a.m. Khai maïc Hoäi Chôï Xuaân  

(Ban Beáp coù baùn ñoà aên Teát) 

5:00 p.m. Leã Chieàu cho Chuùa Nhaät  

7:00 p.m. Vaên Ngheä Möøng Xuaân 

 Nhö moïi naêm, Giaùo Xöù vaãn tieáp tuïc nhöõng taäp quaùn toát laønh 

ñaàu naêm nhö Daâng YÙ Nguyeän Ñaàu Naêm vaø Lôøi Caàu Ñaàu Naêm, 

nhöõng YÙ Nguyeän vaø Lôøi Caàu naøy seõ ñöôïc daâng leân trong Thaùnh 

Leã Ñeâm Giao Thöøa.  

     Giaùo Xöù kính môøi toaøn theå oâng baø anh chò em thu xeáp coâng 

vieäc tôùi tham döï ñoâng ñuû caùc Thaùnh Leã, Ngaøy Hoäi Chôï Xuaân 

vôùi nhieàu troø chôi vui nhoän, vaø thöôûng thöùc Ñeâm Vaên Ngheä 

Xuaân raát ñaëc saéc. 

CUOÄC THI QUOÁC PHUÏC CHO VAÊN NGHEÄ 2012 

     Nhö ñaõ thoâng baùo, xin quyù vò phuï huynh khuyeán khích vaø ghi 

danh cho caùc em trai vaø gaùi töø 8-12 tuoåi tham gia cuoäc thi Quoác 

Phuïc ñeå goùp phaàn vui nhoän cho ñeâm vaên ngheä.   Xin quyù vò goïi 

cho Anh Phuùc ÑT: 332-1098, hay Chò Dieäu ÑT:  982-8093, hoaëc 

vaên phoøng Giaùo Xöù, haën choùt ghi danh laø ngaøy 20/1/12. 

UÛNG HOÄ MUA BAÙNH CHÖNG, BAÙNH TEÙT, NEM CHUA, 

GIOØ THUÛ XUAÂN NHAÂM THÌN 2012 

     Baùnh Chöng, Baùnh Teùt, Nem Chua, Gioø Thuû môùi naáu môùi 

laøm, kính môøi quyù anh chò em mua uûng hoä.  Baùnh, Nem, Gioø Thuû 

chæ laøm coù giôùi haïn, khoâng laøm nhieàu.  Neáu anh chò em naøo caàn 

ñaët mua theâm, xin vui loøng cho Ban AÅm Thöïc bieát caøng sôùm 

caøng toát ñeå laøm theâm.  Xin goïi tröïc tieáp cho Anh Chò Ruaãn, ÑT:  

728-2549, hay Vaên Phoøng Giaùo Xöù. 

BAÛO TRÔÏ CA SÓ ÑEÂM VAÊN NGHEÄ TEÁT NHAÂM THÌN 

     Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn anh chò Thu Saéc thuoäc khu Loä 

Ñöùc ñaõ nhaän baûo trôï cho ca só Loan Chaâu, vaø anh chò Khaûi Ly ñaõ 

uûng hoä $1,500.  Xin Chuùa traû coâng boäi haäu cho loøng haûo taâm cuûa 

quyù anh chò. 

     Giaùo Xöù ñang caàn coù nhöõng Maïnh Thöôøng Quaân khaùc baûo trôï 

hay uûng hoä cho ca só Theá Sôn, Huy Vuõ vaø Band nhaïc.  Anh chò 

em naøo muoán baûo trôï hay uûng hoä, xin lieân laïc vôùi anh Phuùc (ÑT:  

332-1098) hay Cha Xöù caøng sôùm caøng toát. 

TIEÀN BAÛO HIEÅM CHO GIAÙO XÖÙ NAÊM 2012 

     Theo thoùi quen toát laønh haøng naêm, moãi gia ñình ñaõ trôï giuùp 

Giaùo Xöù tieàn chi phí cho vieäc baûo hieåm Nhaø Thôø vaø caùc cô sôû 

cuûa Giaùo Xöù.  Naêm nay tieàn baûo hieåm ñaõ taêng leân gaàn 50 ngaøn, 

tuy tieàn baûo hieåm ñaõ taêng leân nhieàu hôn so vôùi naêm ngoaùi, Giaùo 

Xöù vaãn xin moãi gia ñình trôï giuùp baèng naêm ngoaùi ít laø $100 trôû 

leân.  Gia ñình anh chò em naøo coù khaû naêng ñoùng goùp nhieàu hôn, 

Giaùo Xöù raát caùm ôn vaø ñoùn nhaän ñeå buø vaøo khoaûng thieáu huït.  

Xin caùm ôn loøng quaûng ñaïi cuûa toaøn theå quyù vò trong coâng vieäc 

baûo toaøn taøi saûn cuûa Giaùo Xöù. 

THOÂNG BAÙO   

     *Kính mời quyù ñoaøn vieân Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm đến 

toân vương Thaùnh Taâm Chuùa luùc 4g00 chiều Chuùa Nhật hoâm nay 

tại tư gia anh Ñinh Vaên Hoaø, địa chỉ 9225 Laura Lane. Port 

Arthur, ĐT: 549-3806.   

     *Vaên phoøng Giaùo Xöù seõ ñoùng cöûa Thöù Hai ngaøy mai 16/1/12 

nhaân dòp Leã Martin Luther King. 

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

sinh hoaït Chuùa Nhaät tuaàn tôùi 22/1/12 ñeå möøng Teát, vì theá seõ 

khoâng coù Thaùnh Leã 12g00 tröa. 

     *Ban Ñaïi Dieän Khu Pheâroâ kính môøi quyù vò trong Khu thu xeáp 

thôøi giôø tôùi tham döï Thaùnh Leã 8g00 saùng Chuùa Nhaät 22/1/12 ñeå 

taï ôn naêm cuõ vaø caàu bình an naêm môùi. 

     *Ban Ñaïi Dieän Khu Ñaïi Ñoàng kính môøi quyù cuï, quyù oâng baø 

anh chò em trong Giaùo khu, thu xeáp thôøi giôø ñeán tham döï Thaùnh 

Leã 8g00 saùng Chuùa Nhaät 22/1/12 ñeå caàu cho caùc linh hoàn tieân 

nhaân trong khu, tạ ơn năm cũ vaø caàu bình an naêm môùi. 

     *Ban Ñaïi Dieän Khu Giuse kính môøi quyù oâng baø anh chò em 

trong khu, thu xeáp thôøi giôø ñeán tham döï Thaùnh Leã 8g00 saùng 

Chuùa Nhaät 22/1/12 ñeå taï ôn naêm cuõ vaø caàu bình an naêm môùi, 

caàu cho moïi ngöôøi trong khu, vaø caàu cho caùc linh hoàn tieân nhaân 

trong khu. 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     AC Rieän Dieäu $100 Baø Chung Saäy $100 

     AC Sang Taâm $100 OÂB Ru   $100 

     OÂB Phaïm Höng $100 

UÛNG HOÄ HOA ÑÖÙC MEÏ 

     AC Nhaøn Tuyeát $50 

RAO HOÂN PHOÁI 

      Chò Lucia Haø Tuù Nhi con baø Traàn Thò Moäng AÛnh, Port 

Arthur, TX seõ keát hoân vôùi anh Shaun Christopher Michel con 

oâng baø Gayle Michel, Labadievile, LA. (3) 

     Ai bieát caùc anh chò rao treân coù ngaên trôû theo luaät giaùo hoäi 

xin trình cho Cha Xöù bieát. 

QUAÙN THAÙNH GIA     

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

Tieát Canh, Beâ Thui, vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø 

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

chieáu coá, chaân thaønh caùm ôn toaøn theå quyù vò. 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT      

     Ngaøy 08/1/12    $3,492 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

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



  

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI 
NHÂN NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI LẦN THỨ 45: 1-1-2012 

(Tiếp theo) 
 Giáo dục về chân lý và tự do 

3. Thánh Augustinô đã tự hỏi: ”Có gì mà linh hồn mong ước nồng nhiệt hơn là chân lý ? - Quid enim 
fortius desiderat anima quam veritatem ?” (2). Khuôn mặt nhân bản của một xã hội tùy thuộc rất nhiều 
nơi sự đóng góp của nền giáo dục để giữ cho yêu cầu không thể bị đè nén ấy được sinh động. Thực 
vậy, giáo dục liên hệ tới sự huấn luyện toàn diện con người, kể cả chiều kích luân lý và tinh thần của 
cuộc sống, hướng tới mục đích tối hậu và thiện ích của xã hội mà họ là thành phần. Vì thế, để giáo 
dục về chân lý, trước tiên cần biết con người là ai, biết bản tính của con người. Khi chiêm ngắm 
thực tại chung quanh, Tác giả Thánh Vịnh suy tư: ”Khi con thấy các tầng trời, công trình tay Chúa dựng 
nên, mặt trăng và các vì sao mà Chúa đã tạo thành, thử hỏi con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, 
phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,4-5). Đây là câu hỏi cơ bản cần phải được đề ra: Con 
người là ai? Con người là một hữu thể mang trong tâm hồn một niềm khao khát vô biên, một sự khao 
khát chân lý - không phải thứ chân lý bán phần, nhưng là chân lý có khả năng giải thích ý nghĩa cuộc 
sống - vì con người đã được tạo thành theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Như thế, trong tâm tình biết 
ơn, nhìn nhận cuộc sống như hồng ân khôn lường sẽ giúp khám phá chính phẩm giá sâu xa của mình 
và đặc tính bất khả xâm phạm của mỗi người. Vì vậy, nền giáo dục đầu tiên là học cách nhìn nhận nơi 
con người hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, và nhờ đó, có một thái độ tôn trọng sâu xa đối với mỗi người 
và giúp tha nhân có được một cuộc sống phù hợp với phẩm giá rất cao cả ấy. Không bao giờ được 
quên rằng ”sự phát triển đích thực của con người liên hệ tới con người toàn diện trong mọi chiều kích” 
(3), kể cả chiều kích siêu việt, và không thể hy sinh con người để đạt tới một lợi ích nào đó, dù là 
kinh tế hay xã hội, cá nhân hoặc tập thể. 

Chỉ trong quan hệ với Thiên Chúa, con người mới hiểu ý nghĩa tự do của mình. Và trách vụ của giáo dục là huấn luyện 
về tự do đích thực. Tự do này không phải là không có rằng buộc trong đó tự do ý chí ngự trị, tự do không phải là chủ trương 
coi cái tôi là tuyệt đối. Người tưởng mình là tuyệt đối, không lệ thuộc một điều gì hoặc một ai, và tưởng mình có thể làm tất 
cả những gì mình muốn, thì rốt cuộc sẽ mâu thuẫn với sự thật về chính mình và mất cả tự do. Trái lại, con người là một hữu 
thể có tương quan, sống trong quan hệ với người khác, và nhất là với Thiên Chúa. Tự do đích thực không bao giờ có thể 
đạt được bằng cách xa lìa Chúa. 

Tự do là một giá trị quí giá, nhưng tế nhị, nó có thể bị hiểu lầm và lạm dụng. ”Ngày nay, một chướng ngại đặc biệt nguy 
hiểm cho công trình giáo dục là sự hiện diện ồ ạt, trong xã hội và trong nền văn hóa chúng ta, trào lưu duy tương đối, không 
nhìn nhận điều gì là chắc chắn chung kết, coi cái tôi của mình với những ý muốn hay thay đổi là mẫu mực tối hậu, và dưới 
cái vẻ tự do nó trở thành một nhà tù đối với mỗi người, vì nó phân cách người này với người khác, thu hẹp mỗi người vào 
sự khép kín trong cái tôi của mình. Trong chân trời duy tương đối như thể, không thể có một nền giáo dục đích thực: thực 
vậy, nếu không có ánh sáng của chân lý, thì mọi người, vào một lúc nào đó, sẽ phải nghi ngờ về sự tốt lành của chính cuộc 
sống và của những quan hệ họp thành cuộc sống, nghi ngờ về giá trị sự dấn thân của mình để cùng với tha nhân xây dựng 
một cái gì chung” (4). 

Để thi hành tự do, con người phải vượt thắng chân trời duy tương đối và nhìn nhận chân lý về chính mình và chân lý về 
điều thiện và điều ác. Trong thẳm sâu lương tâm của mình, con người khám phá thấy một luật mà mình không tự ban hành, 
trái lại mình phải tuân hành luật ấy và tiếng nói của luật này kêu gọi con người hãy yêu mến và làm điều thiện, tránh điều ác, 
lãnh nhận trách nhiệm về điều thiện đã làm và điều ác đã phạm (5). Vì thế, việc thực thi tự do liên hệ mật thiết với luật luân 
lý tự nhiên, có tính chất phổ quát. Luật ấy biểu lộ phẩm giá của mỗi người, đặt nền tảng cho các quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của con người, và vì thế, xét cho cùng, nó đặt nền tảng cho sự sống chung đúng đắn và an bình giữa con người với nhau. 

Vì thế, việc sử dụng tự do một cách đúng đắn là điều chủ yếu trong việc thăng tiến công lý và hòa bình, nó đòi 
phải có sự tôn trọng bản thân và tha nhân, dù họ có lối sống khác với mình. Từ thái độ đó nảy sinh những yếu tố mà nếu 
thiếu thì hòa bình và công lý chỉ là những từ trống rỗng: đó là sự tín nhiệm lẫn nhau, khả năng đối thoại, khả năng tha thứ, - 
mà bao nhiêu lần ta muốn được, nhưng nhiều khi cũng rất khó trao ban,- lòng bác ái đối với nhau, sự cảm thương đối với 
những người yếu đuối nhất, cũng như sự sẵn sàng hy sinh. 

 (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 


