
   BẢN TIN MỤC VỤ 

GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG VIỆT NAM 

QUEEN OF VIETNAM CHURCH 

801 Ninth Ave. Port Arthur, TX 77642 

Website: www.gxnuvuongportarthur.org            

Phone: 409-983-7676       Fax: 409-982-1212 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VĂN PHÒNG 
 Thứ 2 - thứ Sáu: 9am-12pm và 1pm-4pm  

 Thứ Bảy và Chúa Nhật đóng cửa. 

Phone: 409-983-7676        
Trong trường hợp khẩn cấp, xin gọi:  

 Chánh Xứ: Trần Bình Philip (Khả), CRM  409-549-0408      

 Phó Xứ: Đinh Tuyến Peter (Viễn), CRM    409-365-9927 

 Thư Ký Nguyễn Kim Dung:              409-225-4343 
 

HỘI ĐỒNG 

Chủ tịch HĐMV: Anh Nguyễn Văn Phúc  409-332-1098 
Phó Chủ Tịch  HĐMV:  Anh  Trần Văn Ngọc                409-460-0150 
P. Chủ Tịch NVHĐMV: Chị Phạm Mừng Victoria     409-853-2154 
Thư Ký HĐMV:  Chị Đoàn  Lâm Lan Thảo                 409-779-1221 
Chủ Tịch HĐTC: Anh  Nguyễn Văn  Ruẫn             409-365-7025 
P. Chủ Tịch HĐTC: Chị  Phạm Thị Vui                        409-549-3073 
                  

GIÁO KHU,  BAN NGÀNH,  HỘI ĐOÀN 
 Khu Đại Đồng: Anh Nguyễn Phi Châu                   409-767-6409   
 Khu Phêrô: Anh Nguyễn Văn Hải                  409-239-6748 
 Khu Mân Côi: Chị Phạm Thị Cúc                                    409-365-9583 
 Khu Lộ Đức: Bà Nguyễn Thị Huỳnh                              409-724-7007      
 Khu Giuse:  Anh Nguyễn Huy Phong                               409-554-9996 
 Khu Phục Sinh: Anh Nguyễn Như Khiểm                       409-549-3549 
 Khu Vô Nhiễm: Anh Trần Văn Lợi   409-549-4467 

 Ban Phụng Vụ: Ông Nguyễn Văn Ba   409-985-3597 
 Ban Giúp Lễ: Chị Vũ Mai Holly   409-779-0449 
 Ban Giáo Dục: Chị Nguyễn Tuyết Xuân   409-365-3536 
 Ban Quyên Tiền:  Anh Phạm Văn Huấn   409-365-6316 
 Ban Thánh Thư: Anh Mai Văn  Bá   409-293-6531 
 Ban Thừa Tác Viên & Sinh Hoạt: Anh Trần V. Thư 409-365-2972 
 Ban Bảo Trì:  Anh Đỗ Văn  Khải   409-460-1478 
 Ban Trật Tự: Anh Nguyễn Văn Hùng   409-540-1369 
 Ban Xã Hội: Anh Trần Đình Khải   409-332-3635 
 Ban Âm Thanh: Anh Trần Quốc Toản   409-332-1681 
 Ban Đọc Thông Tin: Anh Phạm Hữu Trường  409-332-0077 
 Ban Website: Anh Buì Quang Hiệp   409-853-2153 
 Ban Cằt Cỏ: Anh Phạm Bốn   409-549-3237 
 Ban Thánh Nhạc: Anh Nguyễn Thanh Lương  409-365-2522 
 Ca Đoàn Cecilia: Chị Phạm Huyền Diệu                  409-332-7020 
 Ca Đoàn Thánh Linh: Chị Phạm Thị Cúc  409-365-9583 
 Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: Ông Trần Văn Bích 409-293-7410 
 Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Anh Nguyễn Tùng    409-549-0683 
 Nhóm Lifeteen: Chị Đõ Karen   409-549-3993 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: Bà Nguyễn Thị Nhu 409-543-8033 
Hội Lêgiô-Maria: Chị Lê Thị Nga                  409-223-9695 
Hội Dòng 3 Đaminh: Chị Buì Thị Hoa   409-983-7664 
Quán Thánh Gia: Chị Trần Thị Nụ   409-728-2549 

Hoa Cảnh Cung Thánh: Chị Đặng Thị Thu Thủy           409-293-0035 

Hoa Nữ Vương: Chị Phạm Mừng Victoria  409-835-2154 
Sơ Đaminh:     409-985-5102 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ 

THÁNH LỄ 

 Chúa Nhật:       8 AM, 10 AM   & 12PM 
 Thứ Bảy:        Lễ Vọng Chúa Nhật 5PM                          
 Thứ Hai- Thứ Bảy:    7 AM  & 5 PM 
 Lễ Buộc:                   Lễ vọng    6 PM     

Lễ chính ngày:          7 AM & 7 PM 

GIẢI TỘI 
30 phút trước các lễ Chúa Nhật (Ngoài ra, xin liên lạc các cha) 

RỬA TỘI 

 Thứ  Bảy đầu tháng sau lễ 5 PM. Trước khi rửa tội, cha 

mẹ và người đỡ đầu cần học lớp giáo lý Rửa tội vào 6 giờ 
chiều thứ Sáu trước ngày rửa tội.  

HÔN PHỐI:  

 Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng trước 
ngày cưới   

XỨC DẦU 

 Xức dầu xin gọi: 409-365-9927 hay 409-549-0408      

CHẦU THÁNH THỂ 

 Thứ 5 hàng tuần sau lễ 5pm.   
 Thứ 5 đầu tháng từ sau Lễ 7am tới 8pm 

Thăm bệnh nhân và trao Mình Thánh Chúa 
 Sáng Thứ 5 và Chúa Nhật 
           

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN 
17/02/2019 

LỄ 8:00am          

 Nhóm Quyên Tiền:  Nhóm 9 

 Dâng Lễ Vật: VN 

 Thừa Tác Viên Ngoại Lệ:  Toán I          

LỄ 10:00am        

 Nhóm Quyên Tiền: Nhóm 15 

 Dâng Lễ Vật:   MC 

 Thừa Tác Viên Ngoại Lệ:  Toán  II 

LỄ 12:00pm       

 Nhóm quyên tiền, dâng lễ vật: Giới Trẻ 
 

NGÀY TRONG TUẦN    (18/02/2019-23/02/2019)                           

Lễ7am & 5pm: Đọc Thánh Thư: Trường, Phượng,   Hoàng 

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN           NĂM C            Ngày 10/02/2019           Số: 06 
 

http://www.gxnuvuongportarthur.org/


TIN TƯỞNG VÀO CHÚA 
Sau khi giảng dạy và làm nhiều phép lạ ở thành Ca-

phác na-um, Chúa Giê-su ra khỏi thành và đi về mạn biển 

Ga-li-lê, tức là hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng theo Ngài rất 

đông. Tới bờ biển, Ngài xuống thuyền của Phê-rô, đứng 

trên thuyền quay vào giảng dạy dân chúng. Tin Mừng 

không cho biết hôm ấy Chúa giảng gì, nhưng kể tiếp ngay 

câu chuyện Chúa cho Phê-rô và các tông đồ bắt được một 

mẻ cá lớn. Trước mẻ cá lạ lùng này, ông Phê-rô sấp mình 

trước Chúa xin Chúa tránh xa ông vì ông là người tội lỗi. 

Chúng ta hãy tìm hiểu và ghi nhận bài học hữu ích cho 

chúng ta. 

 

Chúng ta nên biết : trước đó ông Phê-rô và các bạn đã đánh 

cá suốt đêm mà không bắt được gì. Sáng sớm, kéo lưới vào 

bờ, gặp Chúa, Chúa bảo thả lưới, các ông vâng lời thả lưới. 

Như vậy, các ông thả lưới là vì nghe lời Chúa thôi, chứ 

theo kinh nghiệm nghề nghiệp thì các ông chỉ còn việc giặt 

lưới rồi về nhà ngủ một giấc cho khỏe bù lại suốt một đêm 

vất vả. Thực vậy, Phê-rô và các tông đổ đầu tiên là những 

tay đánh cá nhà nghề, chuyên nghiệp, các ông dư đoán 

được chỗ nào có cá và lúc nào có nhiều cá. Thế mà bây giờ 

Chúa lại chỉ chỗ cho các ông thả lưới, không những ở gần 

bờ, lại vào giữa ban ngày, ít hy vọng có cá hơn ban đêm. 

Dầu có hơi thắc mắc, nhưng các ông vâng lời ngay, sự 

vâng lời của các ông đã đem lại một phần thưởng lớn là 

một phép lạ đầy hai thuyền cá, các ông hết sức kinh ngạc. 

 

Như vậy, kết quả của mẻ lưới này không phải do kinh 

nghiệm nghề nghiệp của các tông đồ mà là do quyền phép 

của Chúa Giê-su, Ngài có quyền để cho mẻ cá này có ý 

nghĩa riêng của nó. Thực vậy, Chúa dùng mẻ cá này như là 

hình ảnh của công việc sắp tới mà Ngài trao phó cho các 

ông: từ nay các ông không thả lưới đánh cá nữa mà thả lưới 

đánh người, nghĩa là từ nay các ông sẽ là tông đồ của Chúa 

để đi chinh phục mọi người đưa vào Giáo hội Chúa. Như 

thế mẻ cá này có ý chỉ công cuộc truyền giáo, công cuộc 

tông đồ của Giáo hội. Rồi đây Phê-rô và các bạn chài lưới 

của ông cũng như những người kế tiếp các ông sẽ rảo khắp 

mặt biển thế gian, để kéo người ta ra khỏi vực thẳm tối 

tăm, đem ra ánh sáng, đưa vào Giáo hội, và dẫn đến thiên 

quốc. Thánh Gio-an Kim Khẩu, khi giải thích mẻ cá lạ lùng 

này đã nói : đó là phương pháp đánh cá tân kỳ, vì người 

đánh cá kéo cá ra khỏi nước để giết chúng, còn chúng ta thì 

thả lưới để cứu sống những kẻ chúng ta bắt được”. 

 

Ngoài bài học truyền giáo, chúng ta còn ghi nhận được một 

bài học nữa, cũng rất có ý nghĩa và giá trị đối với chúng ta. 

Thực vậy, trước mẻ cá đầy ắp thuyền, với con mắt chuyên 

nghiệp, đúng ra Phê-rô phải vui sướng reo hò, thì ông lại 

quì sụp xuống dưới chân Chúa Giê-su và xin Ngài tránh xa, 

vì ông là kẻ tội lỗi. Cá và tội lỗi có ăn nhằm gì hay liên hệ 

gì với nhau ? Nhưng chắc chắn không phải vô lý mà Phê-rô 

run rẩy sợ hãi, chúng ta có thể tìm ra một số lý do của sự sợ 

hãi này : trước hết, có lẽ vì Phê-rô đã nghĩ đến con người 

tội lỗi đang còn thiếu tin và đầy ngờ vực của mình, chính ra 

vừa khi gặp được Chúa ông phải xin ngay Ngài giúp đỡ.  

Hơn nữa, cả khi vắng mặt Chúa, đức tin cũng đòi phải 

hướng lòng về Ngài, nhất là khi thất bại, Phê-rô đã không 

làm cả hai việc đó. Đàng khác, Phê-rô hiện đang đối diện 

với Đấng toàn năng toàn hảo, chế ngự được cả định luật 

thiên nhiên, mọi loài mọi vật trên trời dưới đất đều phải 

tuân phục. Sự kiện mẻ cá lạ lùng vừa mới xảy ra là một 

bằng chứng làm cho ông hết sức kinh ngạc : cả đêm, một 

thời gian dài vất vả mà không bắt được con cá nào so với 

trong phút chốc số cá bắt được hai thuyền chở không hết, 

Phê-rô sợ hãi là tất nhiên thôi. 

 

Tuy nhiên, các môn đệ thả lưới suốt đêm không được con 

cá nào là vì không có Chúa ở trong thuyền, nhưng khi có 

Chúa cùng đi thì họ được đầy hai thuyền cá. Đây là một bài 

học thiết thực cho cuộc đời chúng ta, có thể cuộc đời chúng 

ta gặp cảnh huống éo le, phức tạp, cuống cuồng không biết 

cậy nhờ vào ai hay cậy dựa vào đâu, rồi hữu sự vái tứ 

phương. Hình ảnh ban đêm của các tông đồ là hình ảnh đời 

con người trong những lúc hết hy vọng, những lúc cực 

nhọc, vất vả, mệt mỏi, rã cánh mà không kiếm đủ nuôi thân 

và gia đình. Giữa những lúc ấy chúng ta càng cần phải có 

Chúa : “Không có Ta, các con không làm gì được”, thánh 

Phao-lô thì nói : “Với Chúa, tôi có thể làm được tất cả”. 

 

Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa hôm nay : “Hãy cứ thả 

lưới”, nghĩa là hãy kiên nhẫn, hãy trung thành, hãy vâng lời 

mà làm việc thì kết quả sẽ đến, một khi Chúa ban, kết quả 

sẽ quá sức chúng ta mong tưởng. Chúng ta thấy đó, giữa 

lúc các tông đồ mệt mỏi nhất, thất vọng nhất, thì Thiên 

Chúa đã can thiệp đúng lúc, ban cho các ông một mẻ cá lạ 

lùng. Chúng ta cũng vậy, hãy kiên nhẫn cầu xin, hãy vâng 

lời chu toàn bổn phận mình, Chúa sẽ ban cho chúng ta 

không những như chúng ta cầu xin mà còn hơn cả chúng ta 

cầu xin nữa. 

 

Qua mẻ cá lạ lùng này, Chúa muốn dạy cho các tông đồ và 

mọi người biết : việc đánh cá suốt đêm mà không được gì, 

đó là sự giới hạn của con người : “Mưu sự tại nhân, thành 

sự tại thiên”, nếu con người cứ thành công mãi như ý mình, 

người ta sẽ tưởng mình là vô địch, mình có thể làm được 

mọi sự mà không cần đến Chúa. Nhưng rất may, ở trần 

gian này có một định luật là sự giới hạn : giới hạn của vật 

chất chung quanh chúng ta, giới hạn của khả năng con 

người, giới hạn của chính đời sống chúng ta, không ai có 

thể sống vượt ra ngoài những giới hạn đó. Cho nên, chúng 

ta tin Chúa là chúng ta nhận biết thế đứng của mình trước 

Thiên Chúa, biết sự giới hạn của mình trước Đấng toàn 

năng đã phán : “Không có Ta, các ngươi không làm gì 

được”. Vậy hôm nay và luôn mãi trong suốt cuộc sống, 

chúng ta hãy xin Chúa thực thi chương trình của Ngài nơi 

mỗi người chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta biết thân 

phận mình, biết sự giới hạn của mình, để chúng ta luôn tin 

tưởng và cậy trông vào Chúa. 

 

 

 



TIN CỘNG ĐOÀN 
 

Dâng Cúng trong các Thánh lễ Chúa Nhật tuần trước: 

10/02/2019:     $3,928. 

 

CHÚC MỪNG: Nhân dịp Lễ Quan Thầy, Giáo Xứ xin 

chúc mừng tất cả quý vị thuộc giáo khu Lộ Đức được muôn 

ơn hồng ân Thiên Chúa, sống thánh thiện theo gương Đức 

Mẹ, luôn giữ hồn xác trong sạch, nhất là ơn khiêm nhường 

và xin vâng để chu toàn bổn phận Chúa trao phó.  

 

THIẾU NHI THÁNH THỂ: Xin quý phụ huynh có con em 

trong thiếu nhi đến tham dự đông đủ buổi họp đầu năm sau 

thánh lễ 12:00 trưa Chúa Nhật ngày 17/02/2019. 

For parents that have children in Thieu Nhi, please come to 

a meeting after 12:00pm mass on Sunday 17/02/2019. 

 

NGHỈ HỌC VÀ SINH HOẠT cho Lớp GLVN, nhóm Lifeteen 

và đoàn TNTT vào Chúa Nhật ngày 10/02/2019 nhân dịp Tết 

Nguyên Đán và   Không có Lễ 12g00 

 
Kính mời quý vị Hội Đồng Vụ, Hội Đông Tài Chánh, 

ban chấp hành các Giáo Khu, đại diện các ban 
Ngành, Hội Đoàn, Đoàn Thể nhiệm Kỳ 2019-2022 đi 

tham dự Thánh Lễ Tuyên Hệ vào Thánh Lễ Chúa Nhật 
lúc 8:00 sáng ngày 24/02/2019. 
 
 

TRI ÂN:  Trong tâm tình biết ơn, Giáo Xứ chân thành 

cám ơn: 

 Quý Ông Bà Anh Chị Em đã hy sinh thời giờ, công 

sức, và tiền của để chuẩn bị cho những ngày Tết 

Xuân Kỷ Hợi.   

 Ban Cung Thánh, Ban Giúp Lễ, Ban Hoa Cảnh, Ban 

Thánh nhạc, quý anh chị em giúp quét dọn, trang 

hoàng nhà thờ, và phụng sự các nghi lễ rất sốt sáng.   

 Ban Bếp và các Thiện Nguyện Viên đã vất vả dành 

nhiều thời giờ để làm các món ăn cho các ngày Tết 

và trong đêm Văn Nghệ.   

 Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, Anh chị 

em trong Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân, Ban Sinh 

Hoạt, các Giáo Khu, các Ban Ngành, Đoàn Thể và 

tất cả anh chị em tình nguyện đã hăng say cộng tác 

và nhiệt tâm phục vụ để chúng ta có những giây 

phút mừng Xuân thật vui vẻ và tốt đẹp.   

 Các cơ sở thươn mại, các Mạnh Thường Quân đã 

bảo trợ ca sĩ và nhiều dịch vụ khác cho Xuân Kỷ 

Hợi vừa qua.  

Nguyện xin Thiên Chúa  và Mẹ Maria trả công bội 

hậu cho toàn thể quý vị và gia quyến. 
 

ANNUAL BISHOP FAITH’S APPEAL 2019:  
Là chương trình gây quỹ mỗi năm của Đức Cha Guillory 

Giáo Phận Beaumont để giúp các chương trình mục vụ 

của Giáo Phận, như giúp các Cha hưu, phong trào giới 

trẻ, mục vụ gia đình và các việc mục vụ truyền giáo khác 

trong Giáo Phận. 

  Giáo xứ chúng ta có khoảng 450 gia đình, theo số tiền chỉ 

định của Giáo Phận, Giáo Xứ xin mỗi gia đình đồng tâm  

đóng góp cho giáo phận là $150. Tuy nhiên, quý ông bà 

anh chị em có thể đóng góp nhiều ít tùy theo khả năng 

Chúa ban. Xin quý vị lấy phong thơ đóng góp, xin điền rõ 

tên, địa chỉ và số tiền đóng góp, Nếu có thể, xin quý vị ký 

chi phiếu (Checks) trả cho Bishop Faith’s Appeal và gửi lại 

cho Giáo phận, hoặc nộp lại cho văn phòng Giáo Xứ, hay 

bỏ vào rổ thu ngày Chúa Nhật. Xin quý vị thêm lời cầu 

nguyện và quảng đại đóng góp cho việc mục vụ truyền 

giáo, và để chu toàn bổn phận một Giáo Dân trong Gíáo 

Phận. Giáo Xứ xin chân thành cám ơn sự đóng góp của quý 

vị trong năm 2018. 
 

TIỀN BẢO HIỂM CHO GIÁO XỨ NĂM 2019 

  Theo thói quen tốt lành hàng năm, mỗi gia đình đã 

trợ giúp Giáo Xứ tiền chi phí cho việc bảo hiểm 

Nhà Thờ và Các Cớ Sở của Giáo Xứ. Năm nay tiền 

bảo hiểm của giáo xứ khoảng 50 ngàn. Giáo Xứ vẫn 

xin mỗi gia đình trợ giúp bằng năm ngoái là $100.  

Nếu gia đình anh chị em nào có khả năng đóng góp 

nhiều hơn, giáo xứ xin đón nhận. Xin cám ơn lòng 

quảng đại của toàn thể quý vi trong công việc đón 

góp  duy trì bảo toàn tải sản của Giáo Xứ trong năm 

2018. 
 

CHÉN GẠO TÌNH THƯƠNG TRONG MÙA CHAY do 

Catholic Brief Service tổ chức để giúp cho những người 

nghèo. Xin quý phụ huynh tham gia chương trình này 

bằng cách hy sinh, bớt đi những chi tiêu không cần 

thiết bỏ trong hộp và khuyến khích nhắc nhở con em 

chúng ta làm việc bác ái. Chén gạo tình thương sẽ bắt 

đầu từ Thư Tư Lễ Tro (06/03/2019) và sẽ kết thúc 

vào lễ lá. 

Xin quý vị lấy những hộp giấy để cuối nhà thờ mang 

về nhà và mang tới giáo xứ ngày lễ lá. 

 

GIÁO XỨ XIN TRI ÂN 
ỦNG HỘ VĂN NGHỆ XUÂN KỸ HỢI 
Ac Thu Sắc   $2500 (ca sĩ Hồ Hoàng Yến) 
Ac Hiền Lành  $1500 (ca sĩ Don Ho) 
Ac Vương Nương $500   (ca sĩ Don Ho) 
Ac Tài Điệp  $500   (ca sĩ Don Ho) 
Ac Chính Thùy  $500   (ca sĩ Don Ho) 
 

ỦNG HỘ BẢO HIỂM  
Ac Đức   $100 Chị Dung $100 
Ôb Cương  $100 Ac Đức Fai $100 
Ac Cường Huyền $100 Ac Anh  $100 
Ôb Đông Toàn  $100 Ac Giang $100 
Ac Cường Sâm  $100 Ac Tuần  $100 
 

MÓN QÙA ĐẦU NĂM 
Ac Tuy Triều  $20 Ac  Tô Minh  $40 
Chị Gái   $40 Ôb Thụy  $50 
Ac Tiến Linda  $100 Ac David             $100 
 

QUÁN THÁNH GIA: Hôm nay Quán Thánh Gia có  món…Phở 
và còn nhiều món ăn rất đặc sắc. Xin quý ông bà tủng hộ và 
chiếu cố.



Xin Quí Vị ủng hộ các văn Phòng Dịch Vụ và các Cơ Sở Thương Mại 2018 

 

THANH VINH DỊCH VỤ 

Sunny Quang Nguyeãn 

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ 

Larry Dowden 

3636 10th St. Pt Arthur, TX 77642 
Phone: 409-982-4067 

Cell: 409-293-8118  & 409-549-1012 

                  PHÚC & PHONG NGUYEN 
                     538 9th Port Arthur, TX 77642        
                        Fax: 409-985-3977 

Tiffany's Fashion 
Bán Tất Cả Các Loại Dược Thảo 

Thần Dược Nấm Agaricus bào chế tại Nhậ 

Giúp tăng cường sức khỏe…cho người già yếu. 

người lao lực...ăn uống thiếu chất…mệt mỏi 

*Đặc Biệt: Đng Trùng Hạ Thảo $85 1 hộp 

(Mua 2 hộp tặng 1 hộp) 
Phone: (409) 985-8886 hay (409)982-3321 

Tieäm Thuoác Taây 

Pat Wood Drug Store 

        Nhaân vieân thoâng dòch tieáng Vieät Nam 
Nhaän Medicaid vaø caùc baûo hieåm. 

-Ñeán nhaø nhaän toa, giao thuoác mieãn phí 

 

3648 Gulfway Dr.        Điện Thoại:  985-8874 

3250 Central Mall      Điện Thoại:  853-1685 

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ tại Port Arthur 

Luật Sư Sơn Nguyễn 
*Luật Hình Sự                     *Tai Nạn Xe Cộ 

*Luật Di Trú                   * Luật Hợp Đồng 

*Luật Gia Đình          *Và Những Thứ Khác 

3444 Gulfway Dr., Ste D  Port Arthur, TX 77642 

Cell: 832-674-1292            Phone: 409-548-0069 

Có nhân viên nói tiếng Việt & tiếng Mễ 

                           Vui Carol Pham-Agent 
                                  Nôi baùn baûo hieåm: 
                             °Xe°Nhaø°Thöông Maïi 

                     °Nhaân Thoï°Söùc Khoûe                                                                            

° 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 

 
3300 39

th  
 Street, Port Arthur 

CHUYÊN MÔN GẮN: 

-Direct Tv -Internet   -Tv 

-Điện Thoại cho Thương Mại 

-Tầu Bè & Tư Gia 

Có Gắn Đài Việtnam 

- Chỉ trả chi phí một lần 

Xin Liên Lạc :  Phong Đỗ 

888-344-1424 

ext. 4 (for Vietnamese) 

www.pnsales.net 

Cellectronics 

metro PCS 
Authorized Dealer 

4941 Gulfway Dr., Port Arthur 

Phone 985-8259   Cell 499-0580 
Baùn sæ vaø leû nhöõng duïng cuï ñieän töû 

www.mycellectronicssuperstoreonline.com 

Manager: Thuøy Nga Maria 

 

TAM’S AUTO REPAIR 
COMPLETE CAR SERVICE 

1848 Woodworth, Port Arthur 

*Maintenance      *Tune Up             *AC 
*Front End          *Tires            *Electricals 

*Alignment        *Brakes         *Shock/Struts 

Shop: (409) 982-9091 
Cell: (409) 543-3176 

KAJUN 
Wings & Seafood, LLc 

3892 Gulfway Dr, Port Arthur 

Giờ Mở Cửa 
Thứ Hai-Thứ Năm: 10:00am- 8:30pm 
Thứ Sáu-Thứ Bảy: 10:00am- 9:00pm 

Anh Sơn: 409-433-5400 
Có Bán Boiled Crawfish 

Có nhân viên nói tiếng Việt  

LUẬT SƯ NGUYỄN ANH TÚ 
5555 W. Loop South St.525 

Bellaire, TX 77401 
*Chuyên Lo về tai nạn xe, sở làm, tàu bè 

*Có làm dịch vụ về di trú, bảo lãnh, du học 

Passport và Visa 

Tham khảo miễn phí 

Chỉ nhận thù lao khi được bồi thường 
ĐT: 713-662-3115 

      Baùn Baûo Hieåm: 
°Nhaø cöûa, Cô sôû Thöông maïi   

° Xe coä, Baûo hieåm Nhaân thọ 
                  Nhaân vieân noùi tieáng Vieät Nam 

Xin lieân laïc Anh Nghóa John Taát 
3708 Gulfway, Dr #C 

Port Arthur, Tx 77642 

Phone: (409) 985-8828 Fax: 985-8858 

 

HOA Tailor & Alteration 
Nhận May và Sửa Quần Áo 

1300 9th Ave. Port Arthur, Tx 

Monday--Saturday 8:00-7:00pm 
Sunday-Closed 

Phone:  409-460-4343 

  

HOA NỮ VƯƠNG 
Nhận cắm hoa cho các dịp  
Lễ Cưới, Đám Hỏi, Đám Tang,  

các Lễ ngoại Lệ ..vv.. 
Xin Liên Lạc 

Chị Mừng: 409-853-2154 

 

 
 

 

 

QUÁN THÁNH GIA 
Nhận Nấu Ăn Cho Các Dịp 

Đám Cưới, Đám Hỏi, Đám Tang, Rửa 
Tội, Ra Trường, Các Ngày Lễ Kỷ Niệm 
                     Xin Liên Lạc 

Chị Ruẫn 409-728-2549 

 

 

 

 ADVERTISE YOUR AD HERE 


