
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 III MUØA CHAY      naêm A   ngaøy 27/03/2011    SOÁ: 13

 

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 5 ñeán CN thaùng 8 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: T 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 

(28/03-02/04/2011) 

T. Hai:   28/03   Muøa Chay 

  

T. Ba:    29/03  Muøa Chay 

    

T. Tö:     30/03  Muøa Chay 

    

T. Naêm:  31/03   Muøa Chay (Chaàu Thaùnh Theå) 

       

T. Saùu:   01/04 Muøa Chay-Kieâng Thòt  

   (Chaàu Ñeàn Taï Thaùnh Taâm Chuùa) 

 

T. Baûy:   02/04   Thaùnh Phanxicoâ Phaoloâ, aán só 

       Caàu cho Hoäi Vieân coøn soáng & qua ñôøi/ Hoäi Leâgioâ 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT III MUØA CHAY - Naêm A         (26/03/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT III MUØA CHAY - Năm A          (27/03/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Thaùnh Gia 

   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 (28/03-02/04/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Boán                 / C: Taùm 

 

CHUÙA NHAÄT IV MUØA CHAY - Naêm A        (02/04/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT IV MUØA CHAY - Năm A          (03/04/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Voâ Nhieãm 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (04-09/04/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät                 / C: Caàn



TIN MUÏC VUÏ

TÓNH TAÂM MUØA CHAY 2011 

Ñeå giuùp anh chò em ñöôïc nhieàu ôn Chuùa trong Muøa Chay 

Thaùnh 2011,  Giaùo xöù ñaõ môøi Cha Luy Vuõ Minh Nhieân, Giaùm 

Tónh Doøng Ñoàng Coâng tôùi giuùp Giaûng Phoøng, töø chieàu ngaøy 

08/04/11 (7:00-9:00 p.m.) vaø ngaøy 09/04/11 (7:00-9:00 p.m.). 

Chuùng toâi xin thoâng baùo tröôùc ñeå oâng baø anh chò em thu xeáp 

coâng vieäc, hy sinh ít thôøi gian nhö laø moät moùn quaø, moät vieäc laøm 

baøy toû loøng thieän chí, chöùng toû cho Thieân Chuùa bieát mình muoán 

caûi thieän ñôøi soáng, aên naên saùm hoái, tìm veà söï thaùnh thieän cuûa 

cuoäc ñôøi baèng moïi caùch. 

 

XÖNG TOÄI MUØA CHAY NGAØY 15 THAÙNG 4 

     Ñeå giuùp anh chò em coù taâm hoàn bình an vaø thaùnh thieän trong 

Muøa Chay Thaùnh naøy, giaùo xöù ñaõ môøi moät soá linh muïc tôùi giaûi 

toäi vaøo Thöù Saùu ngaøy 15 thaùng 4 naêm 2011 töø 6:00 pm ñeán 8:00 

pm.  Trong Muøa Chay coù linh muïc ngoài toøa töø 4:30 ñeán 5:00 p.m.  

tröôùc caùc Thaùnh Leã chieàu.  Anh chò em naøo caàn laøm hoaø vôùi 

Chuùa qua Bí Tích Hoaø Giaûi xin thu xeáp thôøi giôø tôí xöng toäi. 

 

CUOÄC THI BOÙNG CHUYEÀN CUÛA GIAÙO XÖÙ 

(VOLLEYBALL COMPETITION) 

     Nhö moïi naêm, Giaùo Xöù coù nhöõng troø chôi vaø sinh hoaït ngoaøi 

trôøi cho ngaøy Kyû Nieäm 30 thaùng 4 seõ toå chöùc ngoaøi ñaûo Pleasure 

Island vaøo ngaøy 1/5/11.  Ñeå goùp theâm phaàn vui nhoän, ñaëc bieät 

naêm nay, Giaùo Xöù seõ coù cuoäc thi Boùng Chuyeàn (Volleyball 

competition) cho nhöõng anh chò em coù tinh thaàn theå thao tham 

gia.  Cuoäc thi ñua naøy raát haøo höùng vaø seõ coù phaàn thöôûng danh 

döï.  Neáu anh chò em naøo muoán tham gia, xin lieân laïc vôùi Tröôûng 

Ban Sinh Hoaït, anh Phuùc (332-1098) hay vaên phoøng xöù.  Sau khi 

coù danh saùch, chuùng toâi seõ chia ra caùc ñoäi thi ñua ñoàng ñeàu nhau 

tuøy theo khaû naêng cuûa moãi ngöôøi.  Xin quyù anh chò em tích cöïc 

ghi danh vaø tham gia ñeå Giaùo Xöù coù moät ngaøy sinh hoaït vui veû. 

 

GIUÙP QUAÙN BIEÅN NHÔÙ 2011 

     Cöù moãi dòp  Ñaïi Hoäi Thaùnh Maãu, Giaùo Xöù chuùng ta coù moät 

truyeàn thoáng toát ñeïp laø moät soá ñoâng quyù oâng baø anh chò em raát 

quaûng ñaïi uûng hoä Giaùo Xöù veà coâng söùc, thôøi giôø, tieàn cuûa, toâm 

caù, rau quaû...vv. Xin quyù oâng baø anh chò em tieáp tuïc roäng tay uûng 

hoä nhö moïi naêm. Vaø nhöõng vò haûo taâm naøo chöa coù cô hoäi giuùp 

Giaùo Xöù trong dòp naøy, xin haõy roäng raõi giuùp cho Giaùo Xöù dòp 

Thaùnh Maãu naêm nay. Neáu quyù oâng baø anh chò em muoán uûng hoä 

toâm caù, rau quaû hay caùc ñoà aên thöùc uoáng khaùc, xin quyù vò lieân 

laïc vôùi Ban AÅm Thöïc Ngaøy Thaùnh Maãu Chò Ruaãn : soá ñieän 

thoaïi: 409-728-2549. Xin caùm ôn quyù oâng baø anh chò em tröôùc. 

 

THOÂNG BAÙO        

     *Kính môøi quyù ñoaøn vieân Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm thu 

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

chieàu hoâm nay taïi tö gia OÂng Phaïm Vaên Ñeå, ñòa chæ 1047 Pecos 

Ave., Port Arthur, ÑT:  985-3343. 

     *Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo kính môøi quyù hoäi vieân maëc ñoàng 

phuïc tôùi tham döï ñoâng ñuû Thaùnh Leã Chuùa Nhaät ñaàu thaùng ngaøy 

3/4/11.  

CAÛM TAÏ TRI AÂN 

     Trong nieàm caûm meán vaø tri aân, gia ñình chuùng con xin chaân 

thaønh caûm taï Cha Chaùnh Xöù, Cha Phoù Xöù, quyù Cha ñoàng teá, quyù 

Cha khaùch, Sô beà treân, quyù Sô Ñaminh, oâng Chuû Tòch vaø 2 Hoäi 

Ñoàng, Ban AÅm Thöïc, caùc Hoäi Ñoaøn thuoäc Giaùo Xöù Nöõ Vöông 

Vieät Nam, quyù oâng baø thaân baèng quyeán thuoäc vaø baïn höõu xa 

gaàn, vì tình thöông vaø loøng öu aùi, ñaõ ñeán thaêm vieáng, goïi ñieän 

thoaïi, an uûi, phaân öu, vaø tham döï caùc giôø caàu nguyeän, cuøng hieäp 

daâng Thaùnh Leã Phaùt Tang vaø Thaùnh Leã An Taùng, cuõng nhö ñaõ 

tieãn ñöa linh cöûu linh hoàn Pheâroâ veà nôi yeân nghó cuoái cuøng. 

     Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Meï Maria ban muoân vaøn hoàng aân 

ñeán quyù Cha, quyù Sô, vaø toaøn theå quyù vò.  Trong luùc tang gia boái 

roái, coù raát nhieàu thieáu xoùt.  Kính xin quyù Cha, quyù Sô, vaø toaøn 

theå quyù vò nieäm tình tha thöù.  Tang gia chuùng con ñoàng baùi taï. 

 Baø Quaû Phuï Traàn Bænh vaø caùc con chaùu. 

 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     AC Cö  $100 AC Leänh Nöông      $100  

     AC Lieâm Sôn  $100 AC Khieâm Hueä      $200 

     OÂB Ngaø  $100 AC Tieán Linda      $100 

     Chò Haït  $100 AC Khoâi Phöôïng      $200 

     AC Haûi Thuûy  $100 AC Vuõ Thuûy      $100 

     OÂB Nghi Hy  $100 OÂB Phieân      $100 

     AC Thuïy Loan $100      

 

MOÙN QUAØ MUØA CHAY 

     AC Hoaø Thaûo  $200 AÅn danh       $20 

      OÂB Ru  $100 

 

SILENT HOLY WEEK RETREAT 

Thursday - Sunday, April 21-24, 2011 

Holy Family Retreat Center  

9920 North Major Drive, Beaumont, TX 

Come spend the holiest days of the Christian year in silence and 

in prayer. Celebrate with the monastic community the Mass of 

the Lord’s Supper on Holy Thursday, the Celebration of the 

Lord’s Passion on Good Friday and the Easter Vigil on Holy 

Saturday. The Liturgy of the Hours will also be sung daily.  Sign-

in and registration is on Thursday afternoon from 3 to 4 pm. The 

retreat begins with dinner on Thursday at 5:00 pm and ends with 

Morning Prayer at 9:00 am on Easter Sunday. 

Cost: $180/person (single) $120/person (shared) $35.00 

deposit.  Call Connie to Pre-register by April 15 at 409-924-4366 

QUAÙN THAÙNH GIA     

      Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Huû Tieáu Mì, Baùnh 

Hoûi Thòt Nöôùng, Tieát Canh 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 ñeå giuùp vaøo quyõ sinh hoaït cuûa Giaùo Xöù.  Xin chaân 

thaønh caùm ôn quyù oâng baø anh chò em thieän chí vaø toaøn theå quyù 

vò. 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT         

      Ngaøy 20/3/11     $3,944 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong Giaùo Xöù.  
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(Tiếp theo) 

3. "Sự dìm mình của chúng ta trong cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, thúc đẩy chúng ta mỗi 

ngày giải thoát con tim của mình khỏi gánh nặng của những sự vật chất, khỏi mối liên hệ ích kỷ với trần thế này, liên hệ 

ấy làm cho chúng ta trở nên nghèo nàn và ngăn cản không để chúng ta sẵn sàng và cởi mở đối với Thiên Chúa và tha 

nhân. Trong Ðức Kitô, Thiên Chúa tự biểu lộ như Tình Thương (Xc 1 Ga 4,7-10). Thập giá của Ðức Kitô, "ngôn ngữ của 

Thập Giá" biểu lộ quyền năng cứu độ của Thiên Chúa (Xc 1 Cr 1,18), Ðấng hiến thân để nâng cao con người và mang lại 

cho họ ơn cứu độ: đó là hình thức quyết liệt nhất của tình thương (Xc Thông điệp Thiên Chúa là Tình Thương, 12). Qua 

những việc thực hành truyền thống như ăn chay, làm phúc, cầu nguyện, là những biểu hiệu của sự dấn thân hoán cải, Mùa 

Chay dạy chúng ta sống tình thương của Chúa Kitô một cách quyết liệt hơn. Chay tịnh, có thể có những động lực khác 

nhau, đối với Kitô hữu, việc làm này có một ý nghĩa sâu xa về tôn giáo: khi làm cho bàn ăn của chúng ta nghèo hơn, 

chúng ta học cách vượt thắng ích kỷ để sống theo tiêu chuẩn ban tặng và yêu thương; khi chịu đựng sự thiếu thốn một cái 

gì đó, - không phải chỉ những gì là dư thừa mà thôi - chúng ta học cách xoay cái nhìn ra khỏi cái "tôi" của mình, để khám 

phá người ở cạnh chúng ta và nhận thấy Thiên Chúa nơi khuôn mặt của bao nhiêu anh chị em chúng ta. Ðối với Kitô hữu, 

chay tịnh không hề có chiều kích duy nội tâm nào cả, nhưng cởi mở hơn đối với Thiên Chúa và những nhu cầu của con 

người, và biến tình yêu đối với Thiên Chúa cũng trở thành tình yêu đối với tha nhân (Xc Mc 12,31). 

Trong cuộc hành trình, chúng ta cũng đứng trước cám dỗ sở hữu, ham hố tiền bạc, làm thương tổn quyền tối thượng 

của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Sự ham hố của cải tạo nên bạo lực, lạm quyền và chết chóc; chính vì thế, Giáo 

Hội, đặc biệt là trong Mùa Chay, kêu gọi làm phúc bố thí, nghĩa là chia sẻ. Trái lại sự tôn thờ của cải không những làm 

cho ta xa lìa tha nhân, nhưng còn làm cho con người trở nên trống rỗng, bất hạnh, bị lừa đảo, bị ảo tưởng mà không thực 

hiện được điều của cải hứa hẹn, vì con người đặt những sự vật chất vào chỗ của Thiên Chúa là nguồn mạch duy nhất của 

cuộc sống. Làm sao hiểu được lòng nhân từ hiền phụ của Thiên Chúa nếu tâm hồn đầy tự mãn và những dự phóng riêng 

của mình, qua đó ta tưởng rằng mình có thể đảm bảo tương lai cho mình? Cám dỗ hệ tại nghĩ như người giàu có trong dụ 

ngôn: "Hồn tôi hỡi, ngươi có nhiều của cải để dùng trong nhiều năm...". Chúng ta biết phán đoán của Chúa: "Hỡi kẻ điên 

rồ, chính đêm nay mạng sống của ngươi sẽ bị đòi lại.." (Lc 12,19-20). Việc làm phúc là một lời nhắc nhở về quyền tối 

thượng của Thiên Chúa và sự quan tâm đối với tha nhân, để tái khám phá người Cha nhân lành của chúng ta và đón nhận 

lòng từ bi của Chúa. 

Trong trọn Mùa Chay, Giáo Hội trao tặng chúng ta Lời Chúa một cách đặc biệt dồi dào. Khi suy niệm và nhập tâm để 

sống Lời Chúa hằng ngày, chúng ta học một hình thức quí giá và không thể thay thế được trong việc cầu nguyện, vì sự 

lắng nghe Lời Chúa, Ðấng tiếp tục nói với tâm hồn chúng ta, nuôi dưỡng hành trình đức tin mà chúng ta đã bắt đầu trong 

ngày chịu Phép Rửa Tội. Kinh nguyện cũng giúp chúng ta có được một ý niệm mới về thời gian: thực vậy, nếu không có 

viễn tượng vĩnh cửu và siêu việt, thì thời gian chỉ là nhịp độ làm cho những bước tiến của chúng ta nối tiếp nhau hướng về 

một chân trời không có tương lai. Trái lại, khi cầu nguyện, chúng ta dành thời giờ cho Thiên Chúa, để nhận thấy rằng 

"những lời của Ngài không qua đi" (Xc Mc 13,31, để bước vào trong sự hiệp thông thân mật với Ngài "Ðấng không ai có 

thể tước khỏi chúng ta" (Xc 16,22) và mở cho chúng ta niềm hy vọng không đánh lừa, và sự sống đời đời. 

Tóm lại, hành trình Mùa Chay, trong đó chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Mầu Nhiệm Thánh Giá, chính là "trở nên 

đồng hình với cái chết của Chúa Kitô" (Ph 3,10), để thực hiện sự hoán cải sâu xa trong đời sống chúng ta, để cho hoạt 

động của Chúa Thánh Linh tác động, như thánh Phaolô trên đường Damasco; quyết liệt qui hướng cuộc sống chúng ta 

theo thánh ý Chúa; giải thoát chúng ta khỏi tính ích kỷ, vượt thắng bản năng muốn thống trị người khác và cởi mở đối với 

tình thương của Chúa Kitô. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để nhìn nhận những yếu đuối của chúng ta, chân thành kiểm 

điểm cuộc sống để đón nhận ơn thánh canh tân của Bí tích Thống Hối và quyết liệt tiến về cùng Chúa Kitô. 

Anh chị em thân mến, qua cuộc gặp gỡ bản thân với Ðấng Cứu Chuộc chúng ta và qua chay tịnh, làm phúc, cầu 

nguyện, hành trình hoán cải tiến về Lễ Phục Sinh dẫn đưa chúng ta đến chỗ tái khám phá Phép Rửa chúng ta đã nhận lãnh. 

Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy tái đón nhận Ơn Thánh mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong lúc này, để Ơn Thánh 

soi sáng và hướng dẫn mọi hành động của chúng ta. Chúng ta được mời gọi mỗi ngày sống ý nghĩa của Bí Tích Rửa Tội 

và những gì Bí tích này thực hiện, khi bước theo Chúa Kitô với lòng quảng đại và chân thành hơn. Trong hành trình này, 

chúng ta hãy phó thác bản thân cho Ðức Trinh Nữ Maria, Ðấng đã sinh Ngôi Lời Thiên Chúa trong đức tin và trong xác 

thể, để giống như Mẹ, chúng ta được dìm mình trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Con của Mẹ, và được sống 

đời đời. 

Vatican ngày 4 tháng 11 năm 2010 

Biển Ðức 16, Giáo Hoàng 

G. Trần Ðức Anh OP chuyển ý 



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 


