
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 

 

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN    naêm A    ngaøy 30/10/2011    SOÁ: 44

 

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:  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 

(31/10-05/11/2011) 

T. Hai:  31/10  

  YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 3 ngöôøi xin 

T. Ba:    01/11     Leã Caùc Thaùnh 

   YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 12 ngöôøi xin 

T. Tö:    02/11  Leã Caàu Hoàn 

   YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 11 ngöôøi xin 

T. Naêm:  03/11 Th. Martinoâ Porreâ, ts 

   YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 9 ngöôøi xin 

T. Saùu:   04/11 Th. Charles Boârroâmeoâ, gm – Leã Nhôù 

  YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 9 ngöôøi xin  

T. Baûy:   05/11  Ñeàn taï Traùi Tim Meï 

     YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 14 ngöôøi xin  

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT 31 THÖÔØNG NIEÂN   - Naêm A      (29/10/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Daønh rieâng 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT 31 THÖÔØNG NIEÂN   - Naêm A      (30/10/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Pheâroâ 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (30/10-5/11/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi          / C: Chöû 

 

CHUÙA NHAÄT 32 THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (05/11/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT 32 THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (06/11/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Loä Ñöùc 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (07-12/11/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Boán                 / C: Rieãn



TIN MUÏC VUÏ

ÑOÅI GIÔØ 

    Toái Thöù Baûy ngaøy 5 thaùng 11, tröôùc khi ñi nguû, xin quyù vò 

vaën ñoàng hoà luøi laïi moät giôø.  Ví duï 8g00 vaën laïi thaønh 7g00. 

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 thu xeáp thôøi giôø ñeán tham döï ñoâng 

ñuû vaøo moät trong nhöõng Thaùnh Leã daâng taïi nhaø Thôø sau ñaây: 

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

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

THAÙNG CAÙC LINH HOÀN 

     Thaùng Caùc Linh Hoàn 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 Tö 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 5 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. 

LAÕNH ÔN ÑAÏI XAÙ 

     Nhaân dòp leã Caùc Thaùnh vaø leã Caàu cho Caùc Linh Hoàn 

(ngaøy 1 vaø 2/11), Giaùo Hoäi ban Ôn Ñaïi Xaù cho nhöõng ai laøm 

nhöõng vieäc sau ñaây: 

1/  Töø tröa ngaøy leã Caùc Thaùnh ñeán nöõa ñeâm ngaøy leã 

Caùc Linh Hoàn, ai xöng toäi, röôùc leã, vieáng nhaø thôø, ñoïc 1 kinh 

Laïy Cha, 1 kinh Tin Kính vaø caàu nguyeän theo yù Ñöùc Giaùo 

Hoaøng, thì ñöôïc höôûng moät Ôn Ñaïi Xaù, nhöng phaûi nhöôøng 

laïi cho caùc linh hoàn. Moãi ngaøy ñöôïc höôûng moät Ôn Ñaïi Xaù 

maø thoâi. Ai bò ngaên trôû, coù theå vieáng nhaø thôø vaøo Chuùa Nhaät 

keá tieáp. 

2/   Töø ngaøy muøng 1 ñeán ngaøy muøng 8 thaùng 11, caùc 

tín höõu thaønh kính ñi vieáng nghóa trang, vaø duø coù ñoïc kinh 

thaàm caàu cho caùc linh hoàn, thì cuõng ñöôïc höôûng moät Ôn Ñaïi 

Xaù, nhöng phaûi nhöôøng laïi cho caùc linh hoàn. Caùc ngaøy khaùc 

trong naêm, khi ñi vieáng nghóa trang vaø caàu nguyeän cho caùc 

linh hoàn, thì ñöôïc höôûng nhôø Ôn Tieåu Xaù. 

CHUÙC MÖØNG QUAN THAÀY CHA PHOÙ 

     Giaùo Xöù kính chuùc Cha Phoù nhaân dòp Leã Quan Thaày 

Thaùnh Martin vaøo thöù Tö ngaøy 3 thaùng 11, nguyeän xin Thieân 

Chuùa, Meï Maria, vaø Thaùnh Caû Giuse cuøng Thaùnh Martin, ban 

muoân hoàng aân xuoáng treân Cha, gìn giöõ Cha luoân khoeû maïnh, 

khoân ngoan vaø thaùnh thieän, ñeå Cha daãn daét ñoaøn Chieân Chuùa, 

vaø sinh lôïi cho caùc linh hoàn. 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

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

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT      

     Ngaøy 23/10/11    $3,250 

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM NGỰC, THỨ BA NGÀY 

1/11/2011 

     Xin quý bà và quý chị đã nhận được thư thông báo giờ hẹn 

để khám ngực đến Hội Trường Thánh Giuse 30 phút trước giờ 

hẹn.  Nếu ai không đến được, xin vui lòng thông báo cho họ 

biết,  để họ mời gọi những người khác thay vào chổ của quý vị.  

Xin quý vị điền vào hai bản đơn bằng tiếng Anh và tiếng Viêt, 

và mang theo những giấy tờ cần thiết mà họ đã yêu cầu trong 

thư đã gửi cho quý vị.  

 THOÂNG BAÙO 

    *Kính môøi quyù anh chò em trong phong traøo Cursillo ñeán 

tham döï ñoâng ñuû buoåi Ultreya luùc 4g00 chieàu Chuùa Nhaät hoâm 

nay. 

    *Kính môøi quyù vò trong Hoäi Doøng Ba Ñaminh thu xeáp thôøi 

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

1 thaùng 11 cho ñoâng ñuû, xin maëc ñoàng phuïc. 

   *Kính môøi quyù ñoaøn vieân trong Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo 

maëc ñoàng phuïc ñeán tham döï soát saùng Thaùnh Leã ñaàu thaùng 

Chuùa Nhaät ngaøy 6 thaùng 11.      

NOÁI KEÁT DAÂY SÖÏ SOÁNG 

    Chuùa Nhaät hoâm nay, 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 ôû Hwy 365 

Central Mall ñeå cuøng nhau noái keát daây söï soáng.  Xin lieân laïc 

vôùi Derick Drummond @ 409-722-3413. 

UÛNG HOÄ HOA THAÙNG MAÂN COÂI 

    AÅn danh  $50 AC Chung $50 

     OÂB Ba  $100 Taylor & Ty $100 

     AC Tình  $50 AC Danh Nhaøn $100 

     AC Hoaùn  $50 Baø Toaûn $100 

    AC Traàn V. Quang $200 

 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     AC Tình  $100 

 

RAO HOÂN PHOÁI 

     Anh Giuse Hoaøng Vaên Khöông con oâng baø Hoaøng Maïnh, 

Port Arthur, TX seõ keát hoân vôùi chò Maria Traàn Thò Höông Lan 

con oâng baø Traàn Truùc, Beaumont, TX. (3) 

     Anh Antoân Traàn Vaên Tuøng con oâng baø Traàn Vaên Hoaøng, 

Port Arthur, TX seõ keát hoân vôùi chò Maria Traàn Thò Kim 

Nhung con oâng baø Traàn Vaên Haûi, Port Arthur, TX. (1) 

     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 ñaëc bieät baùn Buùn Boø Hueá, 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 tuïc uûng hoä vaø chieáu 

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



       Bí quyết trở nên người cao cả 

 
Đã là người, ai cũng muốn nâng mình lên, muốn khẳng định mình, muốn nâng cao giá trị bản thân. Tại sao mọi người 
đều cùng có chung một khát vọng như thế? Có thể nói rằng chính Thiên Chúa đã đặt vào lòng chúng ta khát vọng 
muốn vươn cao như thế để thôi thúc chúng ta vươn lên, để "trở nên người thành toàn, đạt tới tầm vóc viên mãn của 
Đức Ki-tô". Chính Chúa Giê-su cũng mời gọi mọi người vươn tới những giá trị cao cả: "Anh em hãy nên hoàn thiện 
như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện." (Mt 5, 48) Như thế, khát mong trở nên con người thành toàn là một 
khát vọng rất chính đáng và tự nhiên. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người nhắm đạt đến lý tưởng nầy bằng những 
hình thức hư ảo. Vậy ta có thể vươn tới lý tưởng nầy bằng cách nào?  
 
1.Những phương thức sai lầm  
 
Những luật sĩ và biệt phái thời Chúa Giê-su muốn nâng cao giá trị của mình bằng cách làm những việc đạo đức bề 
ngoài cốt để cho người ta thấy; họ "đeo những hộp kinh lớn hơn người khác trên trán, mang những tua áo dài hơn mọi 
người chung quanh, ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm những hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta 
chào hỏi ở những nơi công cộng và mong được thiên hạ gọi là thầy." Các môn đệ Chúa Giê-su có lúc cũng muốn 
nâng cao giá trị của mình qua nhiều cuộc tranh luận để xác định giữa các ông, ai là người lớn nhất. (Mc 9,33-37. Lc 
9,46-47) Và rồi một bữa nọ, tưởng lầm rằng mai đây Chúa Giê-su sẽ được lên ngôi cao, hai anh em Gioan và Giacôbê 
cùng với mẹ là Bà Dê-bê-đê đến nài xin Chúa Giê-su cho mình được ngồi bên hữu và bên tả ngai vinh hiển của 
Người. Nghe vậy, mười môn đệ kia bất bình ra mặt với Gioan và Gia-cô-bê, vì chưa gì mà hai anh em nầy đã toan tính 
nắm giữ hai chiếc ngai mà họ cũng đang ngấp nghé. (Mc 10, 35-41) Trong xã hội hôm nay cũng thế, ai cũng muốn 
được trọng vọng, được tôn vinh, được nâng cao bằng cách nầy hay bằng cách khác.  
 
2. Đâu là phương cách thực sự mang lại giá trị cho đời người  
 
Giá trị con người không tuỳ thuộc vào của cải hay địa vị xã hội như những người biệt phái và luật sĩ thời Chúa Giê-su 
tưởng lầm. Họ tưởng rằng hễ "đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài, được ngồi vào chỗ nhất 
trong đám tiệc, chiếm được hàng ghế đầu trong hội đường, được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được 
thiên hạ gọi là thầy…" là có giá trị trước mặt mọi người. Thật ra, giá trị con người không do những thứ nêu trên đem 
lại. Giá trị con người cũng không tuỳ thuộc vào ghế cao, ghế thấp, vào địa vị công danh như hai môn đệ Gioan và 
Giacobê lầm tưởng, nhưng giá trị đó tuỳ thuộc vào phẩm chất và lòng đạo đức của con người. Qua Công Đồng 
Vaticano II, Giáo Hội minh định: "Giá trị con người không tuỳ thuộc nơi "tôi-có" (= bản thân ta và những gì ta sở hữu) 
mà tuỳ thuộc nơi "tôi-là" (= bản chất đích thật của ta)".  
 
Biệt thự của ta, xe hơi sang trọng của ta, chức vụ và quyền hạn lớn lao của ta… không làm cho ta có giá hơn những 
người không nhà, không xe, không địa vị, không chức quyền. Chỉ có phẩm chất cao đẹp và lòng đạo đức (nếu có) của 
ta mới có thể làm cho ta có giá trị hơn người khác mà thôi.  
 
Nhân dịp nầy, Chúa Giê-su dạy cho các môn đệ, các luật sĩ và biệt phái và cho cả chúng ta biết phương thế đích thực 
để làm cho mình nên cao trọng. Đó là hạ mình phục vụ tha nhân như người tôi tớ: "Ai muốn làm lớn giữa anh em thì 
phải làm người phục vụ anh em" (Mc 10, 43. Mt 23,11) Lời dạy nghe thật ngược đời, khó được mấy ai chấp nhận, 
nhưng đó là chân lý!  
 
Cuộc đời Mẹ Tê-rê-xa Calcutta minh chứng điều đó. Mẹ Tê-rê-xa sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại An-ba-ni nhưng 
trải qua phần lớn đời mình trên mảnh đất Calcutta của An-độ, từ đó, Mẹ được mang danh hiệu Tê-rê-xa Calcutta. Mẹ 
đã hiến thân làm tôi tớ phục vụ những mảnh đời cùng khổ nhất trên thế gian nầy nên Mẹ trở thành người phụ nữ được 
trọng vọng và yêu mến nhất trên thế giới. Năm 1975, kỷ niệm 25 năm mẹ Têrêxa lập Dòng Thừa Sai Bác Ái, các vị đại 
diện của18 tôn giáo đã họp nhau tại Calcutta để tham dự tuần lễ cầu nguyện, cảm tạ Thượng Đế vì sự đóng góp của 
một người phụ nữ mang danh "Thừa Sai Bác Ái". Năm 1996, quốc hội lưỡng viện của Hoa Kỳ nhất trí phong tặng mẹ 
danh hiệu "Công Dân Danh Dự" của Hoa Kỳ. Mẹ là nhân vật thứ tư trên thế giới được ban tặng danh hiệu nầy. Ngày 
5-9-1997, Mẹ Têrêxa qua đời tại Calcutta, Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ tổ chức an táng trọng thể Mẹ Têrêxa theo nghi 
thức quốc táng, một vinh dự từ trước tới nay chỉ dành cho các lãnh tụ hàng đầu của đất nước có nhiều công trạng với 
quốc gia. Ngày 19 tháng 10 năm 2003, Mẹ được Giáo Hội nâng lên hàng Chân Phước. Mẹ là người được phong Chân 
Phước nhanh nhất trong lịch sử Giáo Hội từ trước đến nay: chỉ 6 năm sau ngày qua đời! Trước Mẹ, hai vị được phong 
chân phước nhanh nhất là Thánh Gio-an Bosco và Thánh Maximilian Kolbe cũng phải mất đến 30 năm. Cuộc đời và 
sự nghiệp của Mẹ Tê-rê-xa Calcutta minh chứng lời dạy của Chúa Giê-su là chân lý.  
 
Ước gì mỗi người chúng ta thôi tìm kiếm vinh quang cho mình bằng những hình thức hư ảo của những hạng người 
nông nổi, nhưng biết dấn thân phụng sự tha nhân theo lời dạy của Chúa Giê-su và theo gương Chân Phước Tê-rê-xa 
Calcutta để cho thế giới nầy được ấm lên bằng lửa yêu thương và hạnh phúc hơn bằng tinh thần phục vụ.  
 
LM Inhaxiô Trần Ngà  



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 


