
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 32 THƯỜNG NIÊN    naêm A    ngaøy 06/11/2011    SOÁ: 45

 

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 

(07-12/11/2011) 

T. Hai:  07/11  

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

T. Ba:    08/11      

   YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 8 ngöôøi xin 

T. Tö:    09/11  Leã Cung Hieán Ñeàn Thôø Th. Gioan Lateâranoâ 

   YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 10 ngöôøi xin 

T. Naêm:  10/11 Th. Leâo Caû, ghts – Leã Nhôù 

   YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 7 ngöôøi xin 

T. Saùu:   11/11 Th. Martinoâ thaønh Tours, gm – Leã Nhôù 

  YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 5 ngöôøi xin  

T. Baûy:   12/11  Th. Giosaphat, gmtñ – Leã Nhôù 

     YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 5 ngöôøi xin  

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

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 

 

CHUÙA NHAÄT 33 THÖÔØNG NIEÂN   - Naêm A      (12/11/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT 33 THÖÔØNG NIEÂN   - Naêm A      (13/11/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Maân Coâi  

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Giuse 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (14-19/11/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät      / C: Hoaøng



TIN MUÏC VUÏ

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. 

THAÙNG CAÙC LINH HOÀN - CAÀU NGUYEÄN CHO NGÖÔØI 

QUAÙ COÁ 

Nhöõng phöông theá naøo coù theå cöùu giuùp caùc linh hoàn sôùm 

ñöôïc giaûi thoaùt khoûi luyeän nguïc?  

Coâng ñoàng Lyon naêm 1247 vaø Coâng ñoàng Florence tuyeân 

ngoân raèng: "Ñeå laøm giaûm bôùt caùc hình phaït caùc linh hoàn khoán 

khoå phaûi chòu trong Luyeän nguïc. Lôøi caàu nguyeän, vieäc laøm 

phuùc boá thí, vaø caùc vieäc laønh khaùc maø caùc giaùo daân quen laøm 

nhö Giaùo hoäi daïy (Ñoïc Kinh Maân Coâi, aên chay, haõm mình, 

soáng baùc aùi, tha thöù, laøm phuùc boá thí, giuùp vieäc töø thieän, röôùc 

leã, vieáng ñaøng Thaùnh giaù, raûy Nöôùc Thaùnh, laøm caùc vieäc hay 

ñoïc caùc kinh ñeå laõnh aân xaù) nhaát laø Thaùnh leã Misa, coù theå 

giaûm bôùt hình khoå cho caùc linh hoàn Luyeän Nguïc" (D. 

464,693). 

Muoán cho caùc vieäc chuùng ta laøm sinh ôn ích cöùu roãi caùc 

linh hoàn, theo yù kieán cuûa Thaùnh Toâma Aquinoâ caàn 3 ñieàu 

sau: 

1. Phaûi coù yù nhöôøng coâng phuùc vieäc laønh mình laøm cho 

linh hoàn naøo ñoù, hoaëc cho caùc linh hoàn moà coâi. Neáu khoâng coù 

yù nhöôøng thì coâng phuùc vieäc laønh vaãn thuoäc veà ngöôøi laøm. 

2. Phaûi laøm vieäc coù tính caùch ñeàn toäi, vì tuy laø vieäc laønh 

nhöng sinh coâng hieäu khaùc nhau: coâng hieäu kinh Maân Coâi 

khaùc coâng hieäu Thaùnh leã. Vaø tuøy ngöôøi laøm caùch soát saéng 

hay khoâ khan. 

3. Phaûi laøm khi coù ôn nghóa Chuùa, nghóa laø saïch toäi troïng. 

Khoâng keå nhöõng vieäc laønh nguyeân töï noù phaùt sinh coâng hieäu 

nhö Thaùnh leã, duø ngöôøi döï hay xin leã khoâng coù ôn nghóa 

Chuùa, thaùnh leã vaãn sinh coâng hieäu cho caùc linh hoàn. 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT      

     Ngaøy 06/11/11    $2,852 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

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

 

 

TIEÀN ÑÒA PHAÄN 

    Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn caùc gia ñình ñaõ haêng say ñoùng 

goùp cho chöông trình Bishop Faith's Appeal vaø chieán dòch 

Capital Campaign.  Nguyeän xin Chuùa vaø Meï Maria traû coâng 

boäi haäu cho gia ñình quyù vò.  Tuy nhieân, hieän nay ñaõ gaàn cuoái 

naêm, nhöng vaãn coøn 125 gia ñình chöa ñoùng goùp cho 2 quyõ 

naøy. Xin quyù vò quaûng ñaïi hy sinh ñoùng goùp, vì neáu quyù vò 

khoâng ñoùng goùp ñuû soá tieàn Ñòa Phaän ñaõ aán ñònh thì Giaùo Xöù 

seõ phaûi buø ra soá tieàn thieáu huït naøy. 

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 ñoaøn vieân Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm thu 

xeáp thôøi giôø ñeán Toân Vöông Thaùnh Taâm Chuùa vaøo luùc 4g00 

chieàu Chuùa Nhaät hoâm nay taïi tö gia anh Nguyeãn Bình, ñòa chæ 

4620 Inwood Dr. Groves. ÑT:  962-1545.   

    *Ban Giuùp Leã kính môøi quyù phuï huynh coá gaéng thu xeáp 

thôøi giôø tôùi tham döï buoåi hoïp sau Leã 10g00 saùng Chuùa Nhaät 

ngaøy 13/11/11 taïi phoøng hoïc. 

 

UÛNG HOÄ HOA THAÙNG MAÂN COÂI 

     Khu Giuse  $100  

     Baø Toát Hoa cuoái thaùng Maân Coâi vaø caùc em 

daâng hoa 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     OÂB Lieãn  $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. (4) 

     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. (2) 

     Chò Maria Nguyeãn Thò Thu con oâng baø Nguyeãn Vaên 

Ñoâng, Groves, TX seõ keát hoân vôùi anh Nguyeãn Vaên Kha 

(ngoaïi ñaïo) con oâng baø Nguyeãn Vaên Huøng, Groves, 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     

          Nhôø söï uûng hoä taän tình cuûa quyù oâng baø anh chò em, 

trong thaùng 10 Quaùn Thaùnh Gia thu ñöôïc soá tieàn lôøi laø 

$4,025.94.  Xin Thieân Chuùa traû coâng boäi haäu cho quyù anh chò 

thieän chí vaø toaøn theå quyù vò.  Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc 

bieät baùn Phôû, Baùnh Hoûi Thòt Nöôùng, Deâ Xaøo, Beâ Thui, vaø 

thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp daãn.  Quaùn Thaùnh 

Gia cuõng coù moät soá cheùn baùn vôùi giaù reõ.  Xin quyù oâng baø vaø 

anh chò em tieáp tuïc uûng hoä vaø chieáu coá, chaân thaønh caùm ôn 

toaøn theå quyù vò. 



Khi Cánh Cửa Phòng Tiệc Đóng Lại 
 

 
Chuẩn bị kết thúc năm phụng vụ, Mẹ giáo hội mời gọi con cái mình dùng thời gian này để suy chiêm cách đặc 
biệt về thời Cánh chung- thời Con Người ngự đến, cùng với những khách mời đã chuẩn bị sẵn sàng, dự tiệc 
cưới nước trời. Dụ ngôn “Mười trinh nữ” được thánh sử Mátthêu đặt trong bối cảnh này như mời gọi, thúc giục 
chúng ta phản tỉnh, cân nhắc hầu chuẩn bị những gì thiết yếu nhất làm hành trang bước vào bàn tiệc Thiên quốc 
khi ngày đó bất chợt xảy đến. 
 
Ở thời đại chúng ta, sẽ khó hiểu vô cùng làm sao đám cưới lại diễn ra vào ban đêm, nhưng với miền Palestine 
xưa, đây là một phong tục không thể làm khác được. Theo đó, tiệc cưới sẽ chính thức diễn ra vào ban đêm, giờ 
giấc của tiệc cưới khó có thể biết trước được, bởi phụ thuộc vào sự “mặc cả” sính lễ giữa nhà trai với nhà gái. 
Chúng ta biết là trong quá trình mặc cả sính lễ, người ta quan niệm rằng mặc cả càng lâu thì càng cho thấy đàng 
gái vô cùng tiếc “cô gái rượu” của mình và nhờ đó, cô dâu càng tăng thêm giá trị và chàng rể cũng vì thế mà nở 
mặt nở mày với bà con chúng bạn. Thế nhưng nói như thế không có nghĩa là ban ngày ai nấy đều tranh thủ “ngủ 
lấy sức tối ăn”, mà ban ngày gia chủ cũng tổ chức vui chơi sinh hoạt rất sinh động để chờ chàng rể đến. Chính vì 
không biết giờ nào chàng rể đến, nên cần phải có người canh chừng, loan tin, tiệc cưới chỉ được bắt đầu khi 
chàng rể và đoàn tuỳ tùng đến mà thôi. 
 
Muời cô trinh nữ được mời với mười cây đèn trên tay cháy sáng. Đèn trên tay các cô vẫn cháy sáng bởi các cô 
sợ khi chàng rể đến sẽ không kịp chỗi dậy để thắp. Cả mười cô đều ngủ bên cây đèn cháy sáng của mình, hy 
vọng được vinh dự đón chàng rể khi có loan báo. Tin chàng rể đến được loan đi, cả mười cô vui mừng chỗi dậy 
sửa soạn dầu đèn. Công việc của các cô là coi lại đèn dầu thế nào, gạt bớt tàn, lên tim đèn cho cao để ngọn lửa 
được sáng hơn hầu nghênh đón chàng rể. Đến công đoạn này, trong số đó có năm cô bổng dưng đèn hết sạch 
dầu, đèn của các cô giờ đây chỉ còn một đám khói mù mịt. Các cô quýnh quáng cầu cứu. Năm cô kia chẳng giúp 
được gì, đành chạy đi thúc giục chủ “cây xăng” thôi… Cửa phòng tiệc cưới đóng lại cách lạnh lùng! 
 
Dụ ngôn kết thúc trong tiếng đập cửa í ới của năm cô trinh nữ dại khờ và tiếng quở trách của chàng rể : “Tôi bảo 
thật các cô, tôi không biết các cô”. Các cô bị quở trách quả là đúng lý. Bởi các cô là những người đã được gia 
chủ mời gọi, được tuyển chọn và nhất là, các cô đã đồng ý làm công việc chuẩn bị nghênh đón chàng rể, thế mà 
khi đến thời đến buổi, các cô lại không chuẩn bị chu đáo. Xem ra cái dại khờ của các cô không nằm ở chỗ các cô 
không xinh đẹp, không khôn ngoan, không lanh lợi mà nằm ở chỗ các cô đã không thiết tha với công việc được 
tuyển chọn của mình. Xét cho cùng thì năm cô được xem là khôn ngoan kia cũng đâu có hơn gì năm cô khờ dại. 
Bằng chứng là khi chàng rể vì mặc cả sính lễ quá lâu, chưa đến được, cả mười cô đếu lăn ra ngủ cả đấy thôi. 
Thế nhưng, các cô lại là những con người có trách nhiệm, biết chuẩn bị, biết phòng xa. Đèn vẫn cháy sáng, 
nhưng các cô đã chuẩn bị kỹ càng để không bao giờ hết dầu hầu ngọn đèn của các cô vẫn luôn luôn cháy sáng 
bất cứ lúc nào.  
 
Tính thời sự của dụ ngôn vẫn còn đó dù nó ra đời cách đây hơn hai ngàn năm. Theo đó, được xem là khôn 
ngoan hay dại khờ không nằm ở việc chúng ta được Thiên Chúa mời gọi hay được tuyển chọn mà là ở chỗ 
chúng ta có thiết tha với lời mời gọi và tuyển chọn của Thiên Chúa hay không. Đó cũng không phải là việc chúng 
ta đã được rửa tội, được gia nhập vào Giáo hội thì đương nhiên chúng ta có sẵn giấy thông hành, có bảo bối vào 
cửa trời mà ở chỗ chúng ta có thao thức với những giá trị Tin mừng và áp dụng những giá trị đó vào trong đời 
sống của chúng ta hay không. Đó cũng không hẳn chúng ta là những “đại ân nhân” của giáo hội, của hội dòng, 
của xã hội thì đương nhiên cửa trời sẽ rộng mở cho chúng ta trong ngày sau hết mà ở chỗ chúng ta có duy trì và 
làm cho ngọn đèn đó luôn tràn đầy dầu bác ái hay không. Hãy nhớ rằng tính cấp bách của thời sau hết không 
chờ đợi chúng ta. Một khi lễ cưới đã sẵn sàng, giờ tiệc cưới đã đến, lúc chàng rể bước vào phòng tiệc, cửa 
phòng tiệc đóng lại cũng chính là lúc số phận của kẻ khôn người dại được an bài rõ ràng. Hãy tưởng tượng xem 
điều gì sẽ xảy đến khi cánh cửa phòng tiệc đóng lại? Khi đó, bên trong là hoan hỉ, là chúc tụng và tạ ơn, còn bên 
ngoài là khóc lóc than van và đớn đau. Vì thế, cần phải sẵn sàng, đừng thờ ơ trước lời cảnh báo này.  
 
Xin cho Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta duyệt xét lại đời sống đạo của mình. Đây là lúc không phải 
ngồi đó để tự hào vì mình là người có đạo, là ông này bà kia trong giáo hội, đã cống hiến tài năng sức lực và của 
cải cho giáo hội, cho xã hội,… mà là lúc hãy chuẩn bị cho mình có được ngọn đèn luôn luôn cháy sáng trong 
ngày Quang lâm của Con Thiên Chúa.  

 

Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb  



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 


