
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 IV PHUÏC SINH  naêm B    ngaøy 29/04/2012    SOÁ: 18

 

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:  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 

Giaùo Lyù - Chò Kim: 729- 4226   Vieät Ngöõ - Anh Tieán: 735 – 8271 

Ban Giuùp Leã – Coâ Mai:  409-779-0449 

   THAÙNH LEÃ TRONG TUAÀN 

(30/4-5/5/2012) 

 

T. Hai:  30/4 Th. Pioâ V, gh  & Th. Giuse Tuaân 

   

T. Ba:    01/5     Th. Giuse Thôï , Th. Augustinoâ Ñoâng & Gioan Höông 

    

T. Tö:    02/5  Th. Athanassioâ, gmts – Leã Nhôù (Th. Giuse Löïu) 

      

T. Naêm:  03/5 Th. Philippheâ vaø Giacoâbeâ, TÑ – Leã Kính 

    

T. Saùu:   04/5 Chaàu Ñeàn Taï Thaùnh Taâm Chuùa 

                                   

T. Baûy:   05/5  Kính Traùi Tim Ñöùc Meï 

       

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT IV PHUÏC SINH    (28/04/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, Anh Tröôøng 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT IV PHUÏC SINH    (29/04/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Loä Ñöùc 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 11g00 Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (30/04-05/05/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät  / C: Hoaøng 

 

CHUÙA NHAÄT V PHUÏC SINH   (05/05/2012) 

 Leã 06g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Daønh Rieâng  

  TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT V PHUÏC SINH   (6/05/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Voâ Nhieãm       

   TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (07-12/5/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích       / C: Khoâi 

 



TIN MUÏC VUÏ

KIEÄU THAÙNG HOA MEÏ  

    Thaùng 5 ñöôïc Giaùo Hoäi daønh ñaëc bieät ñeå kính nhôù Meï Maria.  

Theo thoùi quen toát laønh cuûa Giaùo Xöù, chuùng ta seõ röôùc kieäu Ñöùc 

Meï vaøo Thöù Baûy ñaàu thaùng (ngaøy 5) vaø cuoái thaùng hoa (ngaøy 26 

thaùng 5).  Giaùo Xöù xin tha thieát keâu môøi oâng baø anh chò em tôùi 

ñoâng ñuû ñeå tham döï cuoäc röôùc kieäu Thaùng Hoa Ñöùc Meï vaøo luùc 

6g00 chieàu Thöù Baûy ngaøy 5 thaùng 5, vaø ngaøy 26 thaùng 5 naêm 

2012 taïi Coâng Tröôøng Nöõ Vöông Hoøa Bình, noái tieáp sau ñoù laø 

Thaùnh Leã Kính Meï.  Ñaây laø dòp ñeå chuùng ta toû baày loøng yeâu 

meán, suøng kính, vaø cuøng nhau  daâng lôøi caûm taï Thieân Chuùa vaø 

Ñöùc Meï vì bieát bao hoàng aân Chuùa ñaõ ban cho chuùng ta qua lôøi 

caàu baàu cuûa Meï Maria.  Nguyeän xin Meï vaãn luoân tieáp tuïc naâng 

ñôõ vaø che chôû chuùng ta trong nhöõng ngaøy thaùng  tôùi. 

*Löu yù:  Seõ khoâng coù Thaùnh Leã 5g00 chieàu vaøo 2 Thöù Baûy treân. 

ÑIEÅM TAÂM VÔÙI ÑÖÙC GIAÙM MUÏC BEAUMONT 

    Thöù Baûy ngaøy 16 thaùng 6 naêm 2012 töø 9g00 saùng ñeán 11g00 

tröa, Catholic Charities toå chöùc moät böõa ñieåm taâm ñeå toân vinh 

Thaùnh Caû Giuse vaø caùc ngöôøi Cha , seõ do chính Ñöùc Giaùm Muïc 

doïn taïi hoäi tröôøng giaùo xöù St. Anne, ñòa chæ 2715 ñöôøng Calder, 

Beaumont.  Moãi veù cho böõa ñieåm taâm laø $20.00.  Tieàn thu ñöôïc 

seõ giuùp cho Quyõ Töø Thieän Coâng Giaùo.  Quyù vò seõ ñöôïc thöôûng 

thöùc nhöõng moùn aên ngon vaø vinh döï ñöôïc söï ñoùn tieáp thaät noàng 

haäu cuûa Ñöùc Giaùm Muïc vaø Quyù Cha.  Xin goïi soá ñieän thoaïi 924-

4427 ñeå mua veù uûng hoä cho vieäc baùc aùi naøy.   

ÑAËT BAØN AÊN NGAØY HIEÀN MAÃU 

    Ñeå chuùc möøng cho Ngaøy Hieàn Maãu ngaøy 13/5/2011, vaø ñeå taïo 

cô hoäi cho caùc ngöôøi con baày toû loøng thaûo kính vaø yeâu meán ñoái 

vôùi Meï mình.  Ban AÅm Thöïc seõ toå chöùc moät buoåi tieäc Möøng luùc 

12g00 tröa vôùi nhöõng moùn aên thaät ñaëc saéc vaø chan chöùa ñaày tình 

caûm ñeå caùc gia ñình coù theå tuï hoïp laïi, cuøng nhau chuùc möøng 

Ngaøy Hieàn Maãu.  Quí vò coù theå ñaët baøn aên cho caû gia ñình, hay 

môøi caùc gia ñình khaùc cuøng ñaët baøn chung vôùi mình.  Moãi baøn aên 

cho 10 ngöôøi chæ vôùi giaù $150, goàm thöïc ñôn nhö sau: 

1.  Soup Hoaønh Thaùnh 2.  Boø Kim Tieàn    

3.  Gaø Quyù Phi  4.  Xoâi Gaø  

 5.  Cheø Hieàn Maãu 

***Free nöôùc ngoït vaø champagne!!!      

BAÙN HOA NGAØY HIEÀN MAÃU 

     Naêm nay, ñeå gaây quyõ ñi tham döï Thaùnh Ca ngaøy Ñaïi Hoäi 

Thaùnh Maãu, Ca Ñoaøn Ceâcilia seõ ñaëc bieät laøm nhöõng boâng hoa 

thaät ñeïp vôùi ñaày tình yeâu cuûa caùc ngöôøi con daønh taëng cho Meï.  

Hoa seõ laøm töøng caønh, töøng boù, hay chaäu tuøy theo quyù vò muoán 

ñaët mua. 

     Xin quyù vò ñaët mua tröôùc ñeå chuùng toâi coù theå chuaån bò chu 

ñaùo haàu laøm cho Ngaøy Hieàn Maãu theâm vui töôi vaø mang ñaày yù 

nghóa.  Moïi chi tieát, xin lieân laïc vôùi Chò Hoàng (549-3207) hoaëc 

Chò Taâm (543-8033)OÂ. 

UÛNG HOÄ THAÙNG HOA ÑÖÙC MEÏ 

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

Thaùng Hoa Meï, Giaùo Xöù tröng baøy raát nhieàu hoa 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 xöù, hoaëc Chò Rieãn soá ñieän thoaïi 543-4839. 

THOÂNG BAÙO 

        *Ñeå chuaån bò ngaøy möøng Quan Thaày vaø khaán cuûa Hoäi 

Doøng, kính môøi quyù vò trong Hoäi Doøng Ba Ñaminh vaø nhöõng ai 

muoán tìm hieåu veà doøng Ba Ñaminh ñeán tham döï buoåi tĩnh taâm 

vaøo thöù Hai ngaøy 30/4/12 luùc 2g00 tröa, seõ coù quyù Sô Ñaminh 

phuï traùch giaûng tĩnh taâm.  Kính mong quyù oâng baø anh chò em ñeán 

tham döï ñoâng ñuû vaø ñuùng giôø. 

      *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 06/5/12. Sau Thaùnh Leã Cha Xöù ñaëc bieät muoán gaëp taát caû 

quyù hoäi vieân ñoâng ñuû trong buoåi hoïp beân Hoäi Tröôøng. 

         Kính môøi quùy hoäi vieân Caùc Baø Meï Coâng Giaùo thu xeáp thôøi 

giôø ñeán ñoïc kinh cho  OÂng Cuï Pheâroâ Tuyeàn, chieàu  Chuùa Nhaät 

hoâm  nay luùc 5g00 taïi tö gia:   3440 9
th

 St.    ÑT:  984-5544  

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     AC Ñieäp Tuy  $100 AC Toaûn Meán $200 

      OÂB Hieán  $100 

UÛNG HOÄ THAÙNH HOA ÑÖÙC MEÏ 

     Chò Hoan  $20 Baø Thaùi  $100 

MOÙN QUAØ MUØA CHAY & GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO 

     AC Bình Phöôïng $100 OÂB Tónh  $40 

UÛNG HOÄ QUAÙN THAÙNH GIA 

     AÅn danh  300 pounds caù Goo 

2012 WINNER’S CHOICE RAFFLE 

     St. Mary’s Catholic Center provides Catholic Campus Ministry 

for the over 15,000 Catholic students at Texas A&M and Blinn 

College.  After graduation, students bring their devotion to the faith 

and the skills they learned at St. Mary’s to parishes all over Texas.  

The 2012 Winner’s Choice Raffle is one way St. Mary’s raises the 

funds needed for this vital work.  This year’s lucky winner gets to 

choose either a 2012 Chevy Sonic Sedan, 2012 Chevy Colorado 

Work Truck or a $15,000 scholarship to any post high school 

educational endeavor.  To purchase tickets for the April 26 drawing, 

call 1-888-240-TAMU during business hours or visit 

www.aggiecatholic.org.  Thank you for your support of the Aggie 

Catholics. 

RAO HOÂN PHOÁI 

      Anh Pheâroâ Phaïm Vaên AÙi con oâng baø Phaïm Thaønh (Tueä), 

Port Arthur, TX seõ keát hoân vôùi coâ Maria Nguyeãn Thanh Thanh 

con oâng baø Nguyeãn Theá Vinh, Beaumont, TX. (3)    

       Neáu ai bieát anh chò rao treân coù ngaên trôû theo luaät Giaùo Hoäi, 

xin trình cho Cha Xöù bieát. 

QUAÙN THAÙNH GIA     

     Ñeå quyù oâng baø anh chò em khoûi phaûi cöïc nhoïc chuaån bò ñoà aên 

cho buoåi picnic ngaøy caàu cho Queâ Höông ngoaøi ñaûo, Ban AÅm 

Thöïc seõ naáu raát nhieàu moùn aên raát ngon vaø thuaän tieän ñaëc bieät coù 

Crawfish, Goûi Caù, Deâ Xaøo Laên, Loøng Heo, ...vv...Kính mong 

quyù vò uûng hoä, tröôùc laø khoûi phaûi naáu nöôùng cöïc nhoïc, sau laø 

giuùp gaây quyõ cho Giaùo Xöù. 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT    

     Ngaøy 22/04/12    $3,827 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN 

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

http://www.aggiecatholic.org/


Mục Tử Thật - Mục Tử Giả 
 

Xã hội hôm nay thật lắm chuyện thị phi! Cuộc đời cứ như: “Vàng thau lẫn lộn”. Hàng thật hàng già đã khó phân biệt 

mà người tốt, người xấu càng khó phân biệt hơn.Có những mặt hàng giả mà như thật. Có người phải ngậm đắng nuốt cay 

khi bỏ tiền mua hàng thật nhưng lại phải lấy đồ giả. Có người vì cả tin nghe người nên bị lừa đến thân bại danh liệt. Kẻ bị 

lừa tình mà ôm hận suốt đời. Kẻ bị lừa tiền mà tan hoang cửa nhà. Có kẻ giả nhân giả nghĩa để đánh lừa đồng loại và vun 

quén cho bản thân. Kẻ thất đức lại sống trên nhung lụa. Người công chính phải tù tội lầm than vẫn cỏn đó trong kiếp người 

hôm nay. Đó là kết quả tất yếu của chủ nghĩa thực dụng. Đặt quyền lợi cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Con người lấy mình 

làm trung tâm nên mọi sự đều quy về mình. Tìm hạnh phúc cho mình. Tìm vinh danh cho mình. Vì hạnh phúc của mình nên 

sẵn sàng bỏ rơi đồng loại, cho dù đó là cha, là mẹ, cho dù đó là vợ chồng hay con cái. Sự thật phũ phàng đó đang là căn bệnh 

trầm kha của xã hội hôm nay. 

Có biết bao cha mẹ đã đang tâm giết các thai nhi vì sợ đứa con sinh ra sẽ thêm phần ăn, thêm gánh nặng cho gia 

đình. Có biết bao vợ chồng đã đứt gánh giữa đường chỉ vì một mối tình riêng, một quan hệ bất chính. Có biết bao người con 

đã bỏ rơi cha mẹ trong đói khổ, già yếu, bệnh tật vì còn phải lo cho chính bản thân mình. 

Xem ra thế giới hôm nay đang thiếu dần hai chữ hy sinh. Không có hy sinh làm sao có ân nghĩa. Không có ân tình, 

ân nghĩa nên người ta đâu cần hy sinh và đối xử tốt với nhau. Câu chuyện “Anh phải sống” của Khái Hưng không còn là 

văn học phản ánh hiện thực xã hội hôm nay nữa! Nó chỉ còn là huyền thoại, một dĩ vãng đã qua. 

Chuyện kể rằng: có hai vợ chồng trẻ đi đốn củi vào mùa nước lũ. Chiều tối, khi trở về họ đặt củi trên chiếc thuyền 

lan mong manh, nhỏ bé để xuôi theo dòng nước trở về. Thình lình một dòng lũ từ những sườn núi ồ ạt tuôn xuống dòng 

sông, tạo thành một dòng xoáy mỗi lúc một mạnh khiến chiếc thuyền lan nhỏ bé của họ bể vỡ tan tành. Người chồng cố níu 

kéo vợ khỏi bị nước lũ cuốn trôi. Nhưng dòng nước xoáy mỗi phút giây trôi qua lại ồ ạt và mạnh mẽ. Sức lực của chồng xem 

ra càng đuối dần khi phải gồng mình để thoát thân và cứu vợ. Người vợ thấy sức chịu đựng của chồng đã cạn kiệt, nên đành 

buông tay ra để mặc cho dòng nước lũ cuốn trôi, chỉ kịp gào thét trong mưa giông và nước lũ: “anh phải sống để nuôi nấng 

đàn con”. 

Tác phẩm “Anh phải sống” đã một thời đi vào lòng người, vì nó phản ảnh quá trung thực về tình yêu của những con 

người dám hy sinh cho gia đình, cho xóm ngõ, cho dân tộc. Nhưng xem ra, tác phẩm này không còn chỗ đứng trong xã hội 

hôm nay. Vì giá trị con người hôm qua được đo bằng tấm lòng biết xả thân vì đồng loại, biết quên mình vì gia đình, vì dân 

tộc, còn giá trị của con người hôm nay được cân nhắc bằng tiền bạc và địa vị. Người càng có lắm tiền nhiều của càng được 

kính trọng, nể vì. Người càng có địa vị cao, càng có nhiều kẻ hầu người hạ. Có mấy ai dùng quyền để phục vụ vô vị lợi cho 

tha nhân? Có mấy ai dùng tiền để mua lấy tình bạn? Thế giới đã đổi thay! Cách sống cũng đổi thay. Con người chạy theo lợi 

nhuận. Mọi quan hệ, mọi việc làm đều được căn nhắc thiệt hơn. Vì quyền lợi của mình mà bỏ rơi đồng loại. Vì lợi ích của 

mình mà chà đạp lên danh dự, nhân phẩm người khác. Lòng đại nghĩa hy sinh đã bị chôn vùi khi đặt quyền lợi mình trên lợi 

ích của anh em.  

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta cái nhìn tương phản của hai loại mục tử. Mục tử thật và mục tử giả. Mục tử thật 

luôn hết mình vì đàn chiên. Mục tử giả chỉ lo vun quén cho bản thân. Mục tử thật thì hy sinh cho đàn chiên. Mục tử giả chỉ 

đến để xén lông chiên. Mục tử thật luôn tìm kiếm nguồn nước và đồng cỏ xanh tươi cho đàn chiên no đầy. Mục tử giả chỉ 

tìm kiếm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Họ sống hưởng thụ, lười biếng và thiếu trách nhiệm đến sự sống còn của đàn 

chiên. Chúa Giê-su đưa ra khuôn mẫu mục tử nhân lành là chính Chúa. Cả cuộc đời không tìm an nhàn cho bản thân. Ngài 

dong duổi gió bụi để tìm từng con chiên lạc đưa về ràn. Vì sự sống của đàn chiên, Ngài sẵn sàng đối phó với sự dữ để bảo vệ 

đàn chiên. Ngài đã chấp nhận cái chết để đàn chiên được sống. 

Đó cũng là mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta đều là mục tử của Chúa khi chúng ta có nhiệm 

vụ chăm sóc, bảo vệ anh em mình. Mỗi người chúng ta đều phải có trách nhiệm trước sự an nguy của đồng loại. Mỗi người 

chúng ta đều có bổn phận đẩy lùi sự dữ đang hoành hành trong môi trường sống của chúng ta. Không ai được phép bàng 

quan trước sự dữ dang bủa vây gia đình, xóm làng của mình. Không ai được phép vô trách nhiệm trước bữa no bữa đói của 

cha mẹ, con cái hay hàng xóm láng giềng. Nếu mỗi người chúng ta đều biết sống có trách nhiệm với anh em thì giòng đời 

này sẽ bớt đi những trái ngang, sẽ vơi đi những giọt nước mắt buồn đau, tủi hờn. Nếu mỗi người chúng ta đều biết đưa vai 

gánh đỡ gánh nặng cho anh em, và biết dùng đôi vai làm điểm tựa nâng đỡ anh em, thì cuộc đời này sẽ là một thiên đàng mà 

con người đang hưởng nếm những giây phút ngọt ngào nhất của tình người, của hạnh phúc yêu thương. 

 

Đây cũng là điều kiện để có được sự sống trường sinh. Vì “ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì 

Thầy, thì sẽ được sống muôn đời. 

 

Nguyện xin Chúa Giê-su mục tử luôn phù hộ nâng đỡ và giúp chúng ta biết sống hiến thân mạng sống vì anh em. Amen  

 

Lm Jos Tạ Duy Tuyền 



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) 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 

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 

Caàn döï tính cho choãan 

nghó cuoái cuøng? 

Xin lieân laïc chò Sany Traàn 

Dignity Memorial Providers of Houston 

8303 Katy Freeway, Houston, TX 77024 

Tel: (832) 429-5698 

Email:  sandy.tran@sci-us.com 


