
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 PHUÏC SINH     naêm A    ngaøy 08/05/2011    SOÁ: 19

 

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 

(09-14/05/2011) 

T. Hai:  09/05  

   Ñaminh/chò Nam & gñ.  Anna/ oâng Mẫn & gñ. 

 T. Ba:   10/05  Thaùnh Damien Veuster, lm 

    Ñaminh/chị Nam & gñ.  Anna/ oâng Maãn & gñ. 

T. Tö:    11/05   

   Ñaminh/chò Nam & gñ.  Anna/ oâng Maãn & gñ 

T. Naêm:  12/05 Thaùnh Phanxicoâ, tñ 

       Ñaminh/chò Nam & gñ.  Anna/ oâng Maãõn & gñ 

T. Saùu:   13/05 Leã Ñöùc Meï Fatima 

   Ñaminh/chò Nam & gñ.  Anna/ oâng Maãn & gñ 

T. Baûy:   14/05   Thaùnh Mathia, TÑ 

   Ñaminh/chị Nam & gñ.  Anna/ oâng Maãn & gñ.   

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT III PHUÏC SINH - Naêm A        (07/05/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Daønh rieâng 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT III PHUÏC SINH - Năm A          (08/05/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Giuse 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (09-14/05/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích                  / C: Taùm 

 

CHUÙA NHAÄT IV PHUÏC SINH - Naêm A         (14/05/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT IV PHUÏC SINH - Năm A          (15/05/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Pheâroâ 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Ñoaøn LMTT 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (16-21/05/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi                 / C: Caàn



TIN MUÏC VUÏ

CHUÙC MÖØNG CAÙC BAØ MEÏ NGAØY HIEÀN MAÃU 

    Nhaân Ngaøy Hieàn Maãu (Mother's Day) Giaùo Xöù kính chuùc caùc 

Baø Meï doài daøo söùc khoûe, thaùnh thieän, nhieät taâm phuïc vuï tha 

nhaân vaø gia ñình, laøm göông saùng cho con caùi, luoân quaûng ñaïi 

daán thaân vaø hy sinh ñeå chu toaøn nhieäm vuï laøm meï vaø laøm vôï.  

Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Meï Maria traû coâng boäi haäu cho caùc 

baø Meï treân thieân ñaøng vì taát caû nhöõng vieäc laøm cöïc nhoïc, vaát vaû 

cuûa quyù Baø, ñaõ taän tuïy hy sinh ngaøy ñeâm cho con caùi, chaùu chaét.  

Giaùo Xöù keâu goïi quyù OÂng vaø con caùi hoâm nay laøm moät vieäc gì 

ñoù ñeå toû loøng yeâu meán caùc Baø Meï. 

CAÙM ÔN  

    Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn taát caû quyù oâng baø vaø anh chò em 

ñaõ nhieät tình uûng hoä vaø töï nguyeän giuùp ñôõ Ban Toå Chöùc söûa 

soaïn vaø phuïc vuï cho Ngaøy 30 Thaùng 4 taïi Pleasure Island vöøa 

qua.  Ñaëc bieät, Giaùo Xöù caùm ôn oâng baø anh chò em trong Ban Toå 

Chöùc, Ban Sinh Hoaït, Ban Phuïng Vuï, Ban Traät Töï, Ban AÂm 

Thanh, vaø Ca Ñoaøn ñaõ hy sinh taøi naêng, coâng söùc vaø thôøi giôø.   

Nhaát laø Ban Beáp, coù nhöõng anh chò em ñaõ laøm suoát maáy ngaøy 

tröôùc taïi Hoäi Tröôøng, Chuùa Nhaät (01/05) laïi tôùi giuùp naáu nöôùng 

vaø söûa soaïn caùc moùn aên, sau ñoù laïi tieáp tuïc phuïc vuï vaø thu doïn 

cho tôùi chieàu.  Giaùo Xöù cuõng caùm ôn con anh Boán ñaõ uûng hoä 6 

bòch crawfish ñeå baùn ngoaøi ñaûo.  Xin Thieân Chuùa vaø Meï Maria 

traû coâng boäi haäu cho quyù oâng baø anh chò em vaø gia ñình. 

TÓNH TAÂM NAÊM CUÛA CHA PHOÙ 

    Cha Phoù seõ ñi tónh taâm naêm vaøo ngaøy 18 thaùng 5 cho tôùi ngaøy 

25 thaùng 5 naêm 2011.  Xin oâng baø anh chò em theâm lôøi caàu 

nguyeän cho Cha ñöôïc nhieàu ôn Chuùa, haêng say cöùu roãi caùc linh 

hoàn, ñi veà baèng an, vaø doài daøo söùc khoûe ñeå phuïc vuï Giaùo Xöù. 

UÛNG HOÄ QUAÙN BIEÅN NGAØY THAÙNH MAÃU 2011 

  Ngaøy Thaùnh Maãu 2011 ñaõ gaàn ñeán, Quaùn Bieån Nhôù cuûa Giaùo 

Xöù tha thieát keâu goïi oâng baø anh chò em, ñaëc bieät caùc chuû taøu hay 

chuû beán toâm uûng hoä hoaëc baùn cho Giaùo Xöù caù ñuø ñeå laøm caù khoâ 

ngay töø baây giôø, caøng sôùm caøng toát,  ñeå coù ngöôøi giuùp laøm khoâ 

vaø kòp söûa soaïn mang ñi. Giaùo Xöù cuõng caàn caùc loaïi haûi saûn 

khaùc nhö:  Caù Möïc, Caù Thu,  Caù Boâng Lau (Catfish),  Caù Haùnh, 

Toâm töôi ñuû loaïi, Caù Goo, Caù Saáu, vaø Ba Ba, v.v.  Ngoaøi ra, 

Quaùn Bieån coøn caàn nhieàu moùn khaùc, chaúng haïn nhö:  Deâ, Gaïo, 

Nöôùc Maém, Rau Caûi, Baàu Bí, vaø nhieàu ñoà khaùc cho Ban Beáp 

nöõa.  Neáu oâng baø anh chò em muoán uûng hoä gì cho Quaùn Bieån 

Nhôù, xin lieân laïc tröïc tieáp vôùi Cha Xöù, Tröôûng Ban Toå Chöùc, 

hoaëc Tröôûng Ban Beáp, hay Vaên Phoøng Giaùo Xöù.  Giaùo Xöù chaân 

thaønh caûm ôn loøng quaûng ñaïi cuûa quyù oâng baø anh chò em, chaéc 

chaén Chuùa Meï seõ traû coâng boäi haäu cho quyù vò vaø gia ñình ñôøi 

naøy laãn ñôøi sau.  

ÑOÄI DAÂNG HOA CAÙM ÔN 

     Ñoäi daâng hoa Thaùng Hoa Ñöùc Meï chaân thaønh caùm ôn anh chò 

Hieäp Möøng vaø anh chò Khieåm Vui ñaõ taëng 35 caùi aùo daøi cho caùc 

em, caùm ôn anh chò Huaán Vui ñaõ boû coâng söûa aùo cho caùc em, vaø 

anh chò aån danh ñaõ uûng hoä hoa cho caùc em taäp döôït.  Nguyeän 

Thieân Chuùa vaø nhaát laø qua lôì caàu baàu cuûa Meï Maria traû coâng 

boäi haäu cho quyù anh chò. 

 

 

 

BAN WEBSITE KYÛNIEÄM 1 NAÊM THAØNH LAÄP 

     Ñeå kyû nieäm moät naêm thaønh laäp Website cuûa Giaùo Xöù, Ban 

Website ñaõ coá gaéng thu thaäp raát nhieàu nhöõng tin töùc vaø hình aûnh 

sinh hoaït soáng ñoäng trong naêm haàu coáng hieán quyù vò, nhaát laø 

nhöõng hình aûnh trong Tuaàn Thaùnh, Ñaïi Leã Phuïc Sinh vaø dòp kyû 

nieäm 30/4 vöøa qua.  Xin quyù vò baám vaøo trang maïng luôùi @ 

www.gxnuvuongportarthur.org ñeå thaêm khaûo vaø goùp yù kieán. 

UÛNG HOÄ BOÄ CHEÙN THAÙNH MÔÙI 

     Boä cheùn Thaùnh beân nhaø thôø laâu ngaøy ñaõ cuõ roài, Giaùo Xöù caàn 

mua 1 boä môùi cho ñöôïc trang troïng trong nhöõng dòp Leã lôùn hay 

khi Ñöùc Giaùm Muïc ñeán daâng Leã.  Neáu oâng baø anh chò em naøo 

muoán uûng hoä boä cheùn Thaùnh môùi, xin lieân laïc vôùi Cha Xöù. 

CHEÙN GAÏO TÌNH THÖÔNG 

     Chöông trình Cheùn Gaïo Tình Thöông ñaõ keát thuùc, xin quyù 

phuï huynh vaø quyù Thaày Coâ nhaéc nhôû vaø giuùp caùc em noäp laïi 

nhöõng Rice Bowls cho vaên phoøng ñeå Giaùo Xöù ñöa cho nhöõng 

ngöôøi ngheøo. 

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. 

     *Hoïp Phuï Huynh Lôùp Theâm Söùc III - Chuùng toâi xin kính môøi 

quyù phuï huynh cuûa caùc em Lôùp Theâm Söùc III ñeán tham döï buoåi 

hoïp cuoái naêm.  Muïc ñích cuûa buoåi hoïp naøy laø ñeå chuaån bò nhöõng 

gì caàn thieát cho Thaùnh Leã Theâm Söùc saép tôùi cuûa con em chuùng 

ta.  Chuùng toâi raát caàn söï coäng taùc cuûa quyù vò ñeå giuùp cho Thaùnh 

Leã Theâm Söùc ñöôïc chu ñaùo hôn.  Vì theá, xin kính mong quyù vò 

ñeán tham döï buoåi hoïp ñaày ñuû vaøo luùc 11:00 giôø saùng Chuùa Nhaät 

ngaøy 22 thaùng 5 naêm 2011, taïi lôùp hoïc caùc em , phoøng soá 111. 

Xin chaân thaønh caùm ôn quyù vò. 

 

UÛNG HOÄ THAÙNG HOA ÑÖÙC MEÏ 

    Thaém thoaùt, Thaùng Hoa Meï laïi veà vôùi chuùng ta.  Trong Thaùng 

Hoa Meï, Giaùo Xöù caàn nhieàu hoa ñeå tröng baøy trong Nhaø Thôø 

hay Coâng Tröôøng, vaø ñaây cuõng laø caùch toát ñeïp ñeå chuùng ta baøy 

toû loøng yeâu meán Chuùa vaø suøng kính Meï Maria!  Vaäy quyù oâng baø 

anh chò em naøo muoán uûng hoä hoa cho Thaùng Hoa Meï, xin lieân 

laïc vôùi vaên phoøng Giaùo Xöù, hoaëc Chò Rieãn soá Ñ.T.  543-4839. 

QUAÙN THAÙNH GIA     

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

thaùng vừa qua, Quaùn Thaùnh Gia ñaõ thu ñöôïc soá tieàn lôøi laø 

$6,200. Nhaân dòp Leã Ngaøy Hieàn Maãu, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät 

baùn Phôû, Tieát Canh, Goûi Caù, Baùnh Beøo vaø thaät nhieàu moùn aên 

khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp daãn.  Quaùn coù baøn ñeå caùc gia ñình coù 

theå tuï taäp nhau aên tröa.  Xin quyù oâng baø vaø anh chò em tieáp tuïc 

uûng hoä vaø chieáu coá ñeå giuùp vaøo quyõ sinh hoaït cuûa giaùo xöù.  

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN       

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

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT        Ngaøy 01/05/11     $5,811 

  

http://www.gxnuvuongportarthur.org/


Đồng hành với nhau và với Chúa 
Lm Louis Hữu Độ, CMC  

Một bà già người Đức thuật lại câu truyện mà chính bà là người trong chuyện: Khoảng năm 1942, bà 
và một số người Đức bị đưa đi lưu đày xa quê hương. Tất cả là người Công giáo và cùng lao động 
tại một nông trường, nơi ấy không có nhà thờ cũng không có linh mục. Nhưng mỗi chiều Chúa nhật, 
họ được phép tụ họp trong một nghĩa trang để cầu nguyện với nhau. Khi biết cách đó một ngàn cây 
số, có linh mục thì họ quyết định hàng tháng đóng góp một số tiền để mua vé cho một bà già đi đến 
nơi đó mang Mình Thánh Chúa về cho họ chịu. Mỗi Chúa nhật họ đều trung thành gặp gỡ nhau, sốt 
sắng cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, cuối tháng thì rước Mình thánh Chúa. Trong suốt 20 năm dài, 
cộng đoàn Kitô hữu đó sống đùm bọc, yêu thương nhau cho đến năm 1962 được trả tự do. Bà già 
thuật lại câu chuyện trên chính là người điều khiển cộng đoàn cầu nguyện mỗi chiều Chúa nhật. Sau 
khi kể lại câu chuyện này thì bà thêm: "Mặc dầu được thả về tự do, nhưng chúng tôi ra về với một 
niềm lưu luyến sâu đậm và nhớ nhung vô cùng những phút giây đoàn kết, yêu thương trong tình 
người và tình Chúa đó." 
 
Câu chuyện cảm động ở trên một phần nào đã diễn tả được ý nghĩa của bài Phúc âm hôm nay. Hai 
môn đệ trên đường đi đến làng Emmau, một làng cách Giêrusalem 7 miles, một môn đệ tên là 
Cleopha, còn môn đệ kia có thể là chính thánh Luca mà các nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng vì 
khiêm nhường nên thánh sử giấu tên. 
 
Hai môn đệ cùng đi với nhau. "Hai người" chỉ về ý nghĩa cộng đoàn chứ không phải một người thì lẻ 
loi, đơn độc. Con người khi được gửi vào trần gian nầy là để sống cộng đoàn, tương trợ lẫn nhau, 
chứ không phải để sống đơn độc và ích kỷ. Xét về mặt xã hội thì sự tương trợ là một ích lợi cho 
thương mại, cho hội đoàn, cho pháp luật... Xét về mặt tôn giáo thì sự tương trợ là một điều đáng ca 
ngợi, chính Chúa Giêsu đã lên tiếng, "Nơi đâu có 2, 3 người họp nhau lại vì danh Ta thì Ta ở giữa 
họ." Thiên Chúa đứng về phe những người đoàn kết, quan tâm nhau, chứ Ngài không về phe những 
ai chia rẽ, ích kỷ. Ngay từ thời Giáo hội Sơ khai, sách Tông đồ công vụ kể lại các tín hữu một trí một 
lòng, biết quan tâm đến nhau vì thế họ được toàn dân mến chuộng và càng này Chúa càng làm gia 
tăng số người vào Đạo. 
 
Ngày nay khi nói đến từ ngữ "Emmau" người ta thường nhắm đến ý nghĩa "Đồng Hành" tức: cùng đi 
- cùng chia sẻ - cùng hưởng nhận - cùng khích lệ - cùng giúp đỡ - cùng lo cho nhau. Đời sống "đồng 
hành" căn bản đến từ đời sống gia đình, dòng tu, hội đoàn, giáo xứ, rồi Giáo hội. 
 
Tuy nhiên, nếu chỉ cậy vào sức con người thôi thì cho dù chúng ta có hợp nhau lại vẫn có nhiều vấn 
đề không thể giải quyết được, vì nó ở ngoài khả năng trí óc và bàn tay của chúng ta. Phúc âm nói rõ 
2 môn đệ cùng đi với nhau lúc đầu thì họ buồn bã (có thể họ còn thất vọng và sợ sệt nữa), thế nhưng 
khi có Chúa Giêsu cùng đi với họ thì lòng họ ấm lên và hăng hái khác thường, đến nỗi ngay trong 
đêm đó họ quay trở lại Giêrusalem để báo tin cho 11 tông đồ. Chúng ta cũng cần có Thiên Chúa 
đồng hành với chúng ta để nhờ "bộ óc và bàn tay" của Ngài giải quyết các vấn đề cho chúng ta. Hơn 
nữa chính sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta hăng hái đi cho trọn con đường trên trần 
gian này. 
 
Con đường Emmau là hình ảnh của con đường trên trrần gian này. Kinh nghiệm lịch sử và chính 
cảm nghiệm cá nhân dạy chúng ta biết, con người không thể sống và phát triển ở môi trường lẻ loi, 
đơn độc được, trái lại con người cần tương trợ, đồng hành với nhau. Quan trọng hơn nữa là có 
Thiên Chúa đồng hành với chúng ta để dù đường có quanh co, hiểm trở cũng đừng lo, vì Chúa là 
"Đường" dẫn về đích dù trên đường có tối tăm, hang hóc cũng đừng lo vì chính Chúa là "Sự Sáng", 
dù cuối cùng tử thần có nhào tới bên chúng ta cũng đừng lo vì chính Chúa là "Sự Sống Lại."  

 



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 


