
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:  Maccoâ Leâ Tieán Hoaù, CMC 

 

CHUÙA NHAÄT 32 THÖÔØNG NIEÂN  naêm B   ngaøy 11/11/2012    SOÁ: 46

 

  

 Thöù Hai: 7:00 a.m. khoâng coù Leã chieàu 

 Thöù Ba – Thứ Baûy: 7:00 a.m. 5:00 p.m. (Leã aùp CN) 

 Chuùa Nhaät: 8:00 a.m, 10:00 a.m. & 11:45 a.m.  

Leã Buoäc:  Leã Aùp:  6:00 p.m.        Leã Chính: 7:00 a.m. & 6:00 p.m. 

 

MUÏC VUÏ GIAÙO XÖÙ 

Giaûi Toäi:  (30 phuùt tröôùc caùc Thaùnh Leã moãi Chuùa Nhaät) 

 Thöù Baûy: (5:00 p.m.)  Chuùa Nhaät: (8:00 a.m. and 10:00 a.m.) 

 Ngoaøi ra, xin lieân laïc vôùi Linh muïc 

Röûa Toäi:  Chuùa Nhaät cuoái thaùng sau leã 10:00 a.m. 

 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 

 

GIÔØ VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC 

Thöù Hai - Thöù Saùu:   9:00 a.m. - 12:00 p.m. 1:00 p.m. - 4:00 p.m. 

Ngaøy Nghæ Cuûa Caùc Cha: Thöù Hai: Cha Xöù       Thöù Ba: Cha Phoù 

  Cha Xöù:                 409-549-0408       Cha Phoù:     409-365-9927 

  Vaên Phoøng GX: 409-983-7676       Fax:              409-982-1212 

  HT Thaùnh Giuse:  409-983-5949       Sô Ñaminh:  409-985-5102 

 

HOÄI ÑOÀNG VAØ CAÙC HOÄI ÑOAØN 

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 

Tr. Ban Giaùo Duïc-Coâ Kim:729-4226/Phoù Coâ Dieãm Chi 543-3837  

Tr. Ban Quyeân Tieàn – A Huaán 985-7071 / Phoù A Huøng 540-1369 

Ban Giuùp Leã - Coâ Mai: 779-0449      

 

 

Thaùnh Leã Giôùi Treû Chuùa Nhaät:  11:45 a.m. 

  (baèng Tieáng Anh) 

Sinh Hoaït Life Teen Chuùa Nhaät:  9:30 – 11:45 a.m. 

Thöù Tö ñaàu thaùng (sinh hoaït vaø Chaàu 

Thaùnh Theå ):  5:30 – 8:00 p.m. 

Sinh Hoaït Thieáu Nhi Chuùa Nhaät:  11:00 – 11:45 a.m. 

Thöù Naêm haøng tuaàn (Chaàu Thaùnh Theå 

cuøng vôùi lôùp Giaùo Lyù Theâm Söùc III):  

6:30 – 7:00 p.m.   

    

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

(Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT 32 THÖÔØNG NIEÂN   (10/11/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Bính, Anh Thuïy 

   TTV Ngoaïi Leä   Chöû 

CHUÙA NHAÄT 32 THÖÔØNG NIEÂN   (11/11/2012) 

 Leã 08g00  QT, Daâng Leã Vaät   Nhoùm 1, Khu Maân Coâi 

   TTV Ngoaïi Leä          Toaùn I 

 Leã 10g00 QT, Daâng Leã Vaät   Nhoùm 6, Khu Giuse 

        TTV Ngoaïi Leä     Toaùn III 

 Leã 11g45 TTV Ngoaïi Leä   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (12-17/11/2012) 

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

   TTV Ngoaïi Leä        S:  Thuaät  / C:  Hoaøng 

 

CHUÙA NHAÄT 33 THÖÔØNG NIEÂN   (17/11/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, Anh Tröôøng 

   TTV Ngoaïi Leä   Chöû 

CHUÙA NHAÄT 33 THÖÔØNG NIEÂN   (18/11/2012) 

 Leã 08g00  QT, Daâng Leã Vaät   Nhoùm 3, Voâ Nhieãm 

   TTV Ngoaïi Leä         Toaùn II 

 Leã 10g00 QT, Daâng Leã Vaät   Nhoùm 8, Thaùnh Gia 

   TTV Ngoaïi Leä    Toaùn III 

 Leã 11g45 TTV Ngoaïi Leä   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (19-24-1/11/2012) 

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

   TTV Ngoaïi Leä       S:  Bích   / C: Khoâi 

GIÔØ CAÙC THAÙNH LEÃ GIÔØ SINH HOAÏT GIÔÙI TREÛ 



TIN MUÏC VU

LEÃ TAÏ ÔN & LEÃ CAÙC THAÙNH TÖÛ ÑAÏO VIEÄT NAM 

    Chöông trình Leã Taï Ôn vaø Leã Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam:  

        -Thöù Naêm 22/11/12  

 10g00 saùng Thaùnh Leã Taï Ôn 

 11g30 saùng Tieäc möøng Leã Taï Ôn taïi Hoäi Tröôøng 

Thaùnh Giuse 

        -Thöù Baûy 24/11/12 

 5g00 chieàu  Kieäu caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam, vaø  

   sau ñoù laø Thaùnh Leã  

      Kính môøi toaøn theå quyù oâng baø anh chò em tôùi tham döï soát 

saùng vaø ñoâng ñuû, tröôùc là daâng lôøi Taï Ôn Thieân Chuùa vaø Meï 

Maria vì bieát bao hoàng aân Chuùa ñaõ ban cho moãi ngöôøi vaø Giaùo 

Xöù, sau laø toân kính Cha OÂng cuûa chuùng ta, vaø caàu nguyeän xin 

caùc Thaùnh Töû Ñaïo giuùp chuùng ta soáng theo göông ñöùc tin anh 

duõng cuûa caùc Ngaøi.  

BAÀU BAN CHAÁP HAØNH CAÙC GIAÙO KHU 

     Caùc Giaùo Khu seõ baàu Ban Chaáp Haønh vaøo Chuùa Nhaät ngaøy 

18/11/12.  Caùch thöùc, ñòa ñieåm, vaø giôø baàu cöû seõ ñöôïc thoâng baùo 

sau.  Giaùo Xöù keâu goïi quyù oâng baø anh chò em trong caùc Khu tích 

cöïc tham gia vaøo vieäc baàu cöû naøy. 

CAÀN HUAÁN LUYEÄN VIEÂN MUÙA LAÂN 

     Ñoäi Muùa Laân cuûa Giaùo Xöù ñang caàn moät huaán luyeän vieân 

bieát veà muùa Laân ñeå taäp cho caùc em trong dòp Teát saép tôùi.  Neáu 

anh chò em naøo coù khaû naêng Chuùa ban, xin quaûng ñaïi hy sinh 

thôøi giôø ñeå giuùp cho sinh hoaït cuûa Giaùo Xöù ñöôïc soáng ñoäng vaø 

haêng say hôn.  Xin lieân laïc vôùi Cha Phoù, ÑT: 365-9927. 

CAÙM ÔN 

     Nhoùm Giôùi Treû Life Teen chaân thaønh caùm ôn quyù vò aân nhaân 

ñaõ giuùp ñôõ veà tinh thaàn cuõng nhö vaät chaát.  Xin quyù vò tieáp tuïc 

caàu nguyeän cho chuùng con ñöôïc moãi ngaøy soáng gaàn guûi Chuùa 

hôn. 

     Nhoùm AÅn Danh                  $600            AC Chieán Trang   $100 

     Gia ñình AC Toaøn Thi       $100            Baø Muøi                   $50 

     Hoäi Doøng Ba Ña Minh       $200            Baø Leã                     $30 

     Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm  $200 

CHÍCH NGÖØA CUÙM "FLU SHOT" CUÛA THAØNH PHOÁ PORT 

ARTHUR, NGAØY 15/10/12 

     Giaùo Xöù xin thoâng baùo, Vaên Phoøng Y Teá cuûa thaønh phoá seõ 

ñeán Hoäi Tröôøng Thaùnh Giuse vaøo Thöù Naêm, ngaøy 15/11/12 töø 

4g00 chieàu tôùi 7g00 chieàu ñeå chích ngöøa caûm cuùm.  Leä phí laø 

$10 cho ngöôøi lôùn, vaø mieãn phí cho caùc em 18 tuoåi trôû xuoáng 

(nhöng neáu caùc em coù baûo hieåm söùc khoeû, leä phí seõ laø $10). 

TIEÀN ÑÒA PHAÄN BFA 2012 

     Chæ coøn 2 thaùng nöõa laø keát thuùc chöông trình ñoùng goùp cho 

quyõ cuûa ñòa phaän, nhöng Giaùo Xöù chuùng ta vaãn chöa ñoùng goùp 

ñuû soá tieàn ñaõ aán ñònh.  Vaäy, quyù oâng baø anh chò em naøo chöa 

ñoùng goùp, xin hy sinh quaûng ñaïi ñoùng goùp, tröôùc laø giuùp cho caùc 

muïc vuï cuûa Giaùo Phaän nhö: chu caáp cho ngöôøi ngheøo, khuyeán 

khích ôn goïi, naâng ñôõ caùc tuø nhaân,  hoã trôï cho giôùi treû soáng 

toát...v.v., sau laø chu toaøn boån phaän cuûa moät Giaùo daân trong Giaùo 

Xöù vaø Giaùo Phaän.      

 

 

 THOÂNG BAÙO 

     Kính môøi quyù anh chò trong phong traøo Cursilloâ hy sinh thôøi 

gian tôùi tham döï ñoâng ñuû buoåi Ultreaya luùc 4g00 chieàu Chuùa 

Nhaät 18/11/12. 

KEÁT QUAÛ CUOÄC BAÀU CÖÛ CHUÛ TÒCH HÑMV 2013-2016 

     Ban Baàu Cöû vôùi söï hieän dieän cuûa Cha Chaùnh Xöù ñaõ kieåm 

soaùt nhöõng laù phieáu baàu cöû Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Muïc Vuï vaøo luùc 

11g45 saùng Chuùa Nhaät, ngaøy 28/10/12 taïi Vaên Phoøng Giaùo Xöù.  

Keát quaû laø OÂng Nguyeãn Vaên Laâm ñaõ ñöôïc ñaéc cöû  Chuû Tòch 

HÑMV Nhieäm Kyø 2013-2016 vôùi soá phieáu laø 365 phieáu cuûa toång 

soá 511 phieáu.  OÂng Taân Chuû Tòch cuøng vôùi söï ñoàng yù cuûa Cha 

Xöù seõ thaønh laäp Ban Thöôøng Vuï vaø caùc Ban Ngaønh.  Xin quyù 

oâng baø anh chò em tieáp tuïc caàu nguyeän cho Giaùo Xöù trong thôøi 

gian saép tôùi ñeå moïi ngöôøi haêng say phuïc vuï ñaùp laïi lôøi môøi goïi 

cuûa OÂng Taân Chuû Tòch tích cöïc tham gia vaøo nhöõng coâng vieäc 

ñaáp xaây Giaùo Xöù. 

PHAÂN ÖU 

    Giaùo Xöù nhaän ñöôïc tin töø traàn cuûa thaân maãu chò Tröôøng ôû 

Vieät Nam.  Giaùo Xöù thaønh kính phaân öu cuøng gia ñình tang 

quyeán.  Nguyeän xin Chuùa Gieâsu, qua lôøi caàu cuûa Meï Maria, 

Thaùnh Caû Giuse vaø Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam sôùm ñöa  linh 
hoàn baø Maria veà höôûng Thaùnh nhan Chuùa.      

DAÂNG HOA ÑÖÙC MEÏ 

     Anh em Taøu Cathy $100  

     AC Thaønh Saùng $50 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     AC Thaønh Saùng $100  

GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO 

     AÅn danh  $200      

RAO HOÂN PHOÁI 

     Chò Anna Nguyeãn Thò Hoàng Yeán con oâng baø Nguyeãn Vaên 

Hoàng (Huøng), Port Arthur, TX seõ keát hoân vôùi anh Phanxicoâ 

Phaïm Coâng Mark con oâng baø Phaïm Coâng Baân, Rockport, TX. (3) 

     Anh Nguyeãn Vaên Scott con oâng baø Nguyeãn Vaên Thu, 

Nederland, TX seõ keát hoân vôùi chò Voõ Thò Hoàng con oâng baø Voõ 

Minh Trí, Beaumont, TX. (3) 

     Anh Giuse Hoaøng Vaên Tuøng con oâng baø Hoaøng Vaên Thaêng, 

Port Arthur, TX seõ keát hoân vôùi chò Teâreâsa Nguyeãn Aùnh Linh con 

oâng baø Nguyeãn Thuïy, Port Arthur, TX. (2) 

     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 Huû Tieáu Mì, Baùnh 

Hoûi Thòt Nöôùng, Khoâ Caù Moùi , Deâ Xaøo, 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.  Xin chaân thaønh caùm ôn toaøn theå quyù vò.  

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT       

     Ngaøy 04/11/12        $4,111 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN 

     Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong tuaàn. 



BA LOẠI NGƯỜI CHO 

 
        Một đêm kia, trận bão tuyết đã làm cho đôi vợ chồng mới cưới bị kẹt ở một con đường quê hẻo lánh. Vì không thể đi 
thêm được nữa, họ xuống xe và đi bộ về hướng ngôi nhà có ánh đèn leo lét.  Khi đến nơi, đôi vợ chồng già, tay cầm chiếc 
đèn dầu ra mở cửa. Sau khi giải thích tình cảnh khó khăn, anh chồng hỏi: "Xin hai cụ giúp chúng cháu qua đêm nay được 
không? Chỉ cần một chỗ trên sàn nhà hoặc một vài cái ghế cũng đủ." Ngay lúc ấy, một vài hạt gạo từ mái tóc bồng bềnh của 
người vợ trẻ rơi xuống đất. Hai vợ chồng già liếc mắt trông thấy và họ nhìn nhau có vẻ thông cảm cho đôi tân hôn đang trên 
đường đi tuần trăng mật ngay sau đám cưới. Bà lão lên tiếng, "Không sao. Chúng tôi cũng vừa mới có một phòng trống. Hai 
cháu ra xe lấy đồ đem vào đây. Để vợ chồng chúng tôi sửa soạn đôi chút." 
     Sáng hôm sau, đôi tân hôn thức dậy sớm và chuẩn bị lên đường để khỏi làm phiền hai chủ nhà, họ lặng lẽ mặc quần áo 
và đặt tờ giấy mười đô la lên bàn rồi nhón chân đi xuống cầu thang. Khi mở cửa phòng khách, họ thấy hai ông bà cụ ngủ 
trên bộ ghế sa lông. Thì ra hai ông bà đã nhường căn phòng ngủ duy nhất của họ cho đôi tân hôn. Anh chồng trẻ ra dấu cho 
cô vợ rồi nhón gón đi trở lại lên lầu và để thêm năm đô la nữa lên trên bàn. 
     Câu chuyện này là một minh họa điển hình cho câu chuyện trong bài phúc âm hôm nay .Cũng như bà goá trong phúc âm, 
đôi vợ chồng già đã không cho đi những gì dư thừa. Nhưng họ đã cho đi từ nhu cầu thiết thực của mình. 
Hơn thế nữa, trong cả hai trường hợp, họ không chỉ độ lượng cho đi mà còn cho đi một cách vui vẻ, thật lòng. Người ta 
thường nói có ba loại người cho đi: người cho cách miễn cưỡng, người cho vì bổn phận, và người cho vì muốn cảm tạ. 
     Người cho miễn cưỡng nói rằng, "Tôi không muốn cho"; người cho vì bổn phận nói rằng, "Tôi phải cho đi"; và người cho 
vì cảm tạ thì nói, "Tôi muốn cho đi." 
     Nói cách khác người cho miễn cưỡng thì cho đi một cách do dự và với ít nhiều oán giận. Người cho đi vì bổn phận cũng 
do dự cho đi nhưng với một cảm nhận đúng đắn về bổn phận. Người cho vì cảm tạ, ngược lại, họ cho một cách thoải mái và 
thật lòng. 
     Câu chuyện của bà goá trong phúc âm hôm nay và câu chuyện của hai vợ chồng già trong nông trại là những thí dụ tuyệt 
vời của sự tạ ơn. Không ai cho đi với sự ép buộc. Không ai cho đi vì bổn phận. Cả hai đã cho đi từ tấm lòng. 
Hai câu chuyện này mời chúng ta tự hỏi về cách chúng ta cho. Chúng ta cho đi cách miễn cưỡng? Chúng ta cho vì bổn phận? 
Hoặc chúng ta cho chỉ vì đó là điều chúng ta muốn? Và ở đây, chúng ta không chỉ nói về cho tiền. Chúng ta còn nói về việc 
cho đi chính mình và thời giờ của mình. 
     Thí dụ, chúng ta cho đi chính mình và thời giờ như thế nào cho Thiên Chúa vào ngày Chúa Nhật và trong sự cầu nguyện 
hàng ngày? Chúng ta cho đi chính mình và thời giờ như thế nào cho người thân trong gia đình, để hỗ trợ và yêu mến họ? 
Chúng ta cho đi chính mình và thời giờ như thế nào cho người lân cận, để nói lên sự lưu tâm và phục vụ họ? Chúng ta có 
cho miễn cưỡng không, vì chúng ta phải cho, vì nếu không cho chúng ta sẽ bị chỉ trích và bị hình phạt cách nào đó? Chúng ta 
có cho vì bổn phận không?  Đó là, lẽ ra chúng ta không cho nhưng cảm thấy bó buộc phải làm như vậy? 
      Hay chúng ta cho đi một cách hân hoan vì chúng ta muốn cho? Đó là, chúng ta cho đi với sự quảng đại và hết lòng như 
bà goá trong phúc âm và như đôi vợ chồng già trong câu chuyện trên? 
     Còn một điểm nữa về việc cho đi chính mình mà chúng ta cần suy nghĩ.  Đó là chúng ta có thể cho đi chính mình trong 
nhiều phương cách khác nhau cho nhiều người khác nhau. Chúng ta có thể nói như thế này: "Quà tặng tốt nhất cho kẻ thù 
là sự tha thứ, cho người bạn là sự trung thành, cho một đứa trẻ là tấm gương sáng, cho một người cha là niềm vinh dự, cho 
một người mẹ là tâm hồn, và cho người lân cận là bàn tay của chúng ta". Nếu sự cho đi của chúng ta ít hơn là phải có--nếu 
ít hơn của bà goá trong phúc âm, hoặc nếu ít hơn đôi vợ chồng già trong câu chuyện--thì Chúa Giêsu đang nói với chúng ta 
trong một phương cách đặc biệt, trực tiếp và cá biệt, trong bài phúc âm hôm nay. Vì Người đã nhắc nhở chúng ta đâu đó 
trong Phúc Âm: "Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng 

đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ 
đong lại cho anh em bằng đấu ấy" (Luca 6:38). 
 

Chúng ta hãy kết thúc với sự suy nghĩ về việc Thiên Chúa đã rộng lượng ban cho chúng ta: 
Chúng ta xin một bông hoa; Người cho cả một bó. 

Chúng ta xin một giọt nước; Người ban cho cả đại dương. 
Chúng ta xin một hạt cát; Người ban cho cả bãi biển. 

Chúng ta xin một nhánh lúa; Người ban cho cả cánh đồng. 
Chúng ta xin chút gì để ăn; Người đã ban chính Mình và Máu Người. 

 
 

Cha Mark Link 
(Pt Giuse TV Nhật lược dịch) 

 



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) 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 

“Giuùp gia ñình chuaån bò hoâm 

nay, ñeå ñaùp öùng nhu caàu cho 

hoï ngaøy mai.” 

Dòch vuï cho Tang Leã, Nghóa Trang, Bia 

Ñaù (Funeral, Cementery & Monuments) 

Xin lieân laïc chò Sandy Traàn 

Tel: (832) 429-5698 

Noùi tieáng Vieät vaø tieáng Anh 


