
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 33 THƯỜNG NIÊN    naêm A    ngaøy 13/11/2011    SOÁ: 46

 

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 

(14-19/11/2011) 

T. Hai:  14/11  

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

T. Ba:    15/11     Th. Albertoo Caû, gmts 

   YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 4 ngöôøi xin 

T. Tö:    16/11  Th. Margarita Toâ Caùch Lan & Th. Gertruñeâ, tn 

   YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 4 ngöôøi xin 

T. Naêm:  17/11 Th. Elizabeth nöôùc Hung Gia Lôïi, nt 

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

T. Saùu:   18/11 Cung hieán Ñeàn Thôø Hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø 

   Phaoloâ, Th. Rosa Philippine Duchesne, nt 

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

T. Baûy:   19/11   

     YÙ Leã caàu cho caùc Linh hoàn vaø yù chæ cuûa 4 ngöôøi xin  

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

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 

 

CHUÙA NHAÄT LEÃ CHUÙA KITOÂ VUA   (19/11/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Em Linh, Anh Tröôøng 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT LEÃ CHUÙA KITOÂ VUA   (20/11/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Voâ Nhieãm 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Ca Ñoaøn Cecilia 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (21-26/11/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích                / C: Khoâi



TIN MUÏC VUÏ

 

LEÃ CAÙC THAÙNH TÖÛ ÑAÏO VIEÄT NAM & LEÃ TAÏ ÔN 

     Thöù Naêm ngaøy 24 thaùng 11 laø Leã troïng kính caùc Thaùnh Töû 

Ñaïo Vieät Nam vaø cuõng laø ngaøy Leã Taï Ôn, Giaùo Xöù seõ coù 

chöông trình nhö sau:  

 9:30 a.m. Kieäu caùc Thaùnh Töû Ñaïo VN 

 10:00 a.m. Thaùnh Leã troïng kính caùc Thaùnh Töû 

Ñaïo Vieät Nam vaø Leã Taï Ôn 

 11:30 a.m. Tieäc möøng Leã Taï Ôn taïi Hoäi Tröôøng 

Thaùnh Giuse 

      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, cuøng 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, vaø sau laø gaëp maët, caùm ôn, vaø 

chung nhau möøng ngaøy Leã Taï Ôn. 

    Xin löu yù:  Hoâm ñoù chæ coù 1 Thaùnh Leã.  

 

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 124 gia ñình chöa ñoùng goùp cho 2 quyõ 

naøy.  Neáu quyù gia ñình naøo chöa coù cô hoäi ñoùng goùp, 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. 

 

KEÂU GOÏI LOØNG QUAÛNG ÑAÏI VAØ TRUNG THAØNH PHUÏC 

VUÏ 

     Nhö anh chò em bieát hoaøn caûnh cuoäc soáng cuûa chuùng ta 

hoâm nay, ngaøy caøng khoù khaên vaø chi phí cho sinh hoaït Giaùo 

Xöù cuõng taêng leân nhieàu.  Trong khi ñoù tieàn thu Chuùa Nhaät 

moãi tuaàn laïi khoâng thay ñoåi laø bao nhieâu.  Do ñoù, Giaùo Xöù 

keâu goïi taát caû anh chò em coù khaû naêng, coù thôøi giôø, coù coâng 

cuûa hôn anh chò em khaùc quaûng ñaïi hy sinh giuùp ñôõ Giaùo Xöù.   

     Moät trong nhöõng söï giuùp ñôõ thöïc teá nhaát laø anh chò em tieát 

kieäm xöû duïng nhöõng duïng cuï cuûa Giaùo Xứ và dùng caùch caån 

thaän, giöõ gìn noù nhö cuûa rieâng nhaø mình, traùnh phung phí vaø 

voâ traùch nhieäm.  Hoaëc, luoân trung thaønh vaø vui töôi cuøng 

coäng taùc vôùi nhöõng anh chò em trong nhöõng dòp gaây quyõ cho 

Giaùo Xöù nhö giuùp naáu quaùn Thaùnh Gia vaø caùc ñaùm cöôùi, ñaùm 

gioã, giuùp chaïy baøn, xeáp baøn, caém hoa, hay giuùp mua ñoà aên 

quaùn Thaùnh Gia haèng tuaàn, vaân...vaân.   Nguyeän Thieân Chuùa 

vaø Meï Maria luoân tuoân ñoå muoân hoàng phuùc xuoáng treân moãi 

ngöôøi vaø moïi coâng vieäc cuûa Giaùo Xöù. 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

     Dash Tranh Le      #5082 

Xin quý vị cầu  nguyện cho các bệnh nhân trong Giáo Xứ. 

 

THOÂNG BAÙO   

    *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 hoâm nay taïi phoøng hoïc #104. 

    *Đòan TNTT có tổ chức bữa ăn tạ ơn cho đoàn vào Chúa 

Nhật 20/11/11 sau thánh lể 12 giờ. Điạ điêm taị Hội Trừơng 

Thánh Giuse. Kinh mời Quý Cha, Quý Sơ, Qúy vị trong 2 Hội 

Đồng, Qúy Phụ Huynh và các em TNTT GX đến tham dự đề  

tạ ơn Chúa và cám ơn nhau. Mong Qúy Phụ Huynh cùng giúp 

chúng tôi tồ chức bữa ăn này, Nêú có gì thắc mắc xin liên lặc 

với Trường Diệu , Chi, hay Tùng.  Mong được gặp Quý Cha, 

Quý Sơ, Quý vị Phụ Huynh và các em trong bữa tiệc tạ ơn này. 

 

PHAÂN ÖU 

      Giaùo Xöù  nhaän ñöôïc tin töø traàn cuûa thaân phuï anh Hoaø (Thaûo) 

ôû New Orleans, LA.  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 OÂng GioanKim veà höôûng Thaùnh nhan Chuùa.      

 

CHUÙC MÖØNG THAØNH HOÂN 

     Giaùo Xöù chuùc möøng anh Giuse Hoaøng Vaên Khöông vaø chò 

Maria Traàn Thò Höông Lan vöøa môùi keát duyeân vôùi nhau neân 

nghóa vôï choàng.  Xin Thieân Chuùa chuùc phuùc cho anh chò trong 

ñôøi soáng môùi, luoân hoøa thuaän thöông yeâu nhau, bieát noi 

göông gia ñình Thaùnh Gia, vaø trung thaønh vôùi lôøi Giao Öôùc 

Hoân Phoái. 

 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     AC Sang Taâm $100 

     Chò Suy  $20 

  

RAO HOÂN PHOÁI 

      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. (3) 

     Chò Maria Nguyeãn Thò Thu con oâng baø Nguyeãn Vaên 

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

oâng baø Nguyeãn Vaên Huøng, Groves, 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, Beâ Thui, Hủ 

Tiêú Mì, Mì Xào 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, chaân thaønh caùm ôn toaøn theå quyù vò. 

 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT      

     Ngaøy 06/11/11    $3,960 

 



LỪA GẠT 
 
Biết mình kiến thức hạn hẹp nên ta dễ tin vào hiểu biết người có kiến thức hơn mình. Tin như thế lợi cũng lắm; hại cũng nhiều. Lợi 
vì có thêm kiến thức, hiểu biết thêm. Hại xảy ra khi hiểu biết và kiến thức của người kia thiếu chính xác, võ đoán. Tin võ đoán là tin 
thất thiệt. Biết rõ không chính xác, người loan tin cứ coi như chính mắt thấy tai nghe. Kẻ nhận tin không biết mình đang nghe tin 
thất thiệt; trái lại còn đứng ra biện hộ, bào chữa. Lí do vì tự ái và thiên kiến khi nhận tin. 
 
Tin thất thiệt ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, gây thiệt hại cho cá nhân, cộng đoàn và xã hội. Tin thất thiệt liên quan đến đức tin 
gây thiệt hại niềm tin, sự sống trường sinh. Cẩn trọng tránh trở thành nạn nhân, lạc giáo, ảnh hưởng đến sự sống đời đời. 
 
Cần tỉnh thức 
Nhiều Kitô hữu nhẹ dạ, dễ tin. Không cần kiểm chứng, thắc mắc tin đúng, sai, hợp lí, vô lí đã vội phao tin sốt dẻo vừa nghe. Làm 
thế gây hoang mang mọi người nghe. Tạo dư âm. 
 
Đức Kitô nghe nhiều tin đồn thổi về Ngài và về ngày tận thế. Có lần Ngài hỏi môn đệ: người ta bảo Con Người là ai? Câu trả lời rất 
khác, người thì cho là John the Baptist, kẻ khác là Elija, Jeremiah hay một trong các tiên tri Mat 16,13. Tin đồn, phỏng đoán chung 
mẫu số: đúng ít, sai nhiều.  
 
Phúc Âm hôm nay thánh Luca chương 21 thuật việc người ta đồn thổi, phao tin ngày cánh chung. Sự việc xảy ra là Đức Kitô nói 
đền thờ lộng lẫy nguy nga mọi người đang chiêm ngưỡng, nức lời ca ngợi đây, sẽ có ngày bị tàn phá, không còn hòn đá nào trên 
hòn đá nào. Câu nói trên người nghe cho là Đức Kitô nói về ngày tận thế. Ngày nay chúng ta hiểu Chúa nói về cuộc tử nạn và 
Phục Sinh khải hoàn của Chúa. Họ hỏi vậy thì khi nào tận thế và điềm gì báo trước. Chúa không nêu rõ thời gian Ngài cho biết có 
dấu chỉ báo trước như thiên tai, bất hoà từ gia đình, lan đến cộng đoàn, quốc gia và điềm lạ từ trời xuất hiện. Ai bền đỗ đến cùng 
sẽ được cứu. 
 
Văn hoá sự chết 
Văn hoá sự chết vào tâm hồn con nguời qua ngã thiếu tỉnh thức. Nghe người bị người gạt. Thay vì tin vào hướng dẫn của Thánh 
Thần Chúa, lời giảng dậy của Đức Kitô, người ta nghe và tin lời người tài cao, học rộng hướng dẫn, giải thích dựa vào những tìm 
tòi, khám phá. Kết quả là con người không chết thể xác nhưng chết tinh thần. Tình nghĩa cắt đứt, chia lìa vì tranh chấp, bất hoà. 
Tâm hồn bất an, quằn quại trong khổ đau. Kết quả việc bỏ Chúa theo người đời. Ai không theo thì bỏ tù, bắt bớ, tra tấn, đánh đập 
bắt phải nghe theo. Sau một thời gian cạnh tranh cố ngoi lên, đến lúc nào đó bị đời đào thải. Còn đâu vàng son của những ngày 
đấu tranh. Tuổi già sống nuối tiếc trước khi lìa đời. Sao tránh khỏi phải chết. 
 
Điều an ủi và niềm hy vọng cho những ai vững tin vào Chúa sẽ không chết. Để thực hiện được điều này Đức Kitô nhắc nhở hãy 
cẩn thận. Cần tỉnh thức để tránh bị lừa gạt. Thiếu tỉnh thức, vội tin sẽ bị lừa, bị người dẫn đi lạc đường. Tỉnh thức đừng để sợ hãi 
làm lu mờ tâm trí. Tỉnh thức đừng để đau khổ lung lạc niềm tim. Tỉnh thức nhận dạng những chứng nhân giả tạo, đội lốt. Tỉnh thức 
lắng nghe tiếng dậy bảo khôn ngoan của Đức Kitô nhất là khi phải đương đầu trước quan quyền hành hạ mình. Tỉnh thức, sáng 
suốt làm chứng cho Đức Kitô. Tỉnh thức, sáng suốt và trung kiên trong niềm tin là điều kiện cần thiết, bắt buộc phải có để tránh bị 
lừa.  
 
Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: chính Ta đây’ và ‘thời kì đã đến gần’; anh 
em chớ có theo họ. Luca 21,8 
 
Người ít kiến thức, vai vế nhỏ trong xã hội không thể mạo danh Chúa. Họ có khả năng chia rẽ, phao tin khiến người nhẹ dạ tin 
theo. Họ không đủ khả năng gạt được nhiều người. Kẻ đứng ra mạo danh Chúa phải là người có tiếng tăm, danh tiếng, có khả 
năng thu hút quần chúng, có tài hoạt bát trước đám đông, làm được những việc khác thường mới có thể làm công việc mạo danh 
Chúa để thu hút, cầm giữ quần chúng.  
 
Mạo danh, mượn tiếng 
Kẻ mạo danh không thể là người tốt và điều họ nói không đáng tin bởi vì thiếu thành thật. Người tốt luôn tôn trọng sự thật. Vì tôn 
trọng sự thật nên không dám mượn danh, cũng không dám dối trá, dù biết nói thật sẽ thiệt thân nhưng chẳng thà chịu thiệt còn hơn 
gian tà. Dám lợi dụng Danh Chúa gán cho mình thì còn chi không dám làm. Dám lợi dụng thần thánh để gạt gẫm thì còn chi là đạo 
đức. Mạo danh, giả dạng người khác không gì khác hơn là chủ trương lường gạt. Lường gạt là dối trá. Dối trá là con bài tẩy của 
Ma quỉ. Mạo danh, mượn tiếng không thể nào chính danh vì tự bản chất đã là xấu, lường gạt có chủ trương, mục đích rõ ràng. Giả 
dạng danh Chúa rõ ràng là muốn làm chúa thiên hạ, muốn mọi người tôn thờ, phục tùng mình, muốn nắm quyền bính trong tay.  
 
Kẻ mạo danh không bỏ lỡ cơ hội. Lạm dụng sự khó xảy ra, lúc con người sống trong lo sợ, trước cảnh tù tội, bị tra tấn, khi tang gia 
đang bối rối. Kẻ mạo danh tuyên truyền, gây bất hoà, gây rối cho mọi người.  
 
Trong kim kiếm hiệp mạo danh, mượn tiếng nhân vật khác thường kèm theo chém giết, tàn phá, gieo sợ hãi trong đại chúng. Kẻ 
mạo danh là người bí mật, ẩn hiện bất thường, luôn gieo rắc kinh hoàng. Sống trong bóng tối không thể là người ngay lành. Tài 
giỏi mấy đi nữa khi phải mạo danh chính là tự thú mình bất tài. Chính kẻ mạo danh không thể cứu mình sao có thể cứu được 
người. Nếu làm được các việc cả thể cần chi phải mạo danh. Để kết luận mạo danh chỉ là trò lừa bịp loại cao cấp. 
 
Kẻ mạo Danh Chúa không có đức tin. Nếu có đã không dám mạo danh. Họ học biết về Chúa. Thuộc giáo lí Ngài nhưng không tin, 
không yêu và không là môn đệ Ngài. Nhận làm môn đệ kẻ không có đức tin sẽ không tránh khỏi mất đức tin.  
 

Lm Vũ Đình Tường 



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 


