
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 V THÖÔØNG NIEÂN      naêm A   ngaøy 06/02/2011    SOÁ: 6

 

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 

(7-12/02/2011) 

T. Hai:   07/02    

     

 T. Ba:    08/02  Th. Gieâroânimoâ EÂmilianoâ, lm 

    

T. Tö:     09/02   

    

T. Naêm:  10/02   Th. Scholastica, dt 

                                

T. Saùu:   11/02       Leã Ñöùc Meï Loä Ñöùc, quan thaày giaùo khu Loä Ñöùc 

  

T. Baûy:  12/02    

         

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT V THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (05/02/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT V THÖÔØNG NIEÂN - Năm A    (06/02/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Ñaïi Ñoàng 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (07-12/02/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät      / C: Hoaøng 

 

CHUÙA NHAÄT VI THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (12/02/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT VI THÖÔØNG NIEÂN - Năm A     (13/02/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Pheâroâ 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (14-19/02/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích                  / C:  Taùm



TIN MUÏC VUÏ

CAÙM ÔN  

     Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn toaøn theå oâng baø anh chò em ñaõ 

hy sinh thôøi giôø, coâng söùc, vaø tieàn cuûa ñeå chuaån bò cho nhöõng 

ngaøy Teát Xuaân Taân Maõo.  Caùm ôn Ban Cung Thaùnh, Ban Giuùp 

Leã, Ban Tröng Baøy Hoa Caûnh, Ban Thaùnh Nhaïc ñaõ giuùp trang 

hoaøng vaø phuïng vuï Leã Nghi raát soát saùng.  Giaùo Xöù heát loøng caùm 

ôn taát caû anh chò em Ban Beáp vaø caùc Thieän Nguyeän Vieân ñaõ vaát 

vaû daønh nhieàu thôøi giôø ñeå laøm caùc moùn aên cho caùc ngaøy Teát vaø 

trong ñeâm Vaên Ngheä.  Caùm ôn toaøn theå anh chò em trong Ban Toå 

Chöùc Hoäi Chôï Xuaân, Ban Sinh Hoaït, caùc Giaùo Khu, caùc Ban 

Ngaønh, Ñoaøn Theå vaø taát caû anh chò em Tình Nguyeän ñaõ haêng 

say coäng taùc vaø nhieät taâm phuïc vuï ñeå chuùng ta coù nhöõng giaây 

phuùt möøng Xuaân thaät vui veû vaø toát ñeïp.  Giaùo Xöù cuõng ñaëc bieät 

caùm ôn caùc Maïnh Thöôøng Quaân ñaõ baûo trôï ca só, cuõng nhö ñaõ 

uûng hoä Giaùo Xöù caùch naøy caùch khaùc cho Xuaân Taân Maõo vöøa 

qua.  Nguyeän xin Thieân Chuùa, vaø Meï Maria traû coâng boäi haäu 

cho toaøn theå quyù vò vaø gia ñình. 

 

LÔØI MÔØI GOÏI ÑÖÙC TIN CUÛA ÑÖÙC GIAÙM MUÏC 2011 

(BISHOP FAITH’S APPEAL 2011) 

     Naêm nay, Lôøi Môøi Goïi Ñöùc Tin Ñöùc Giaùm Muïc (BFA) vôùi 

chuû ñeà “Haõy Heát Tình Yeâu Thöông Nhau” nhö lôøi cuûa Thaùnh 

Pheâroâ vieát laïi trong Thö Thö ù I 4:8-10 “Anh em haõy heát tình yeâu 

thöông nhau...Nhö vaäy, anh em môùi laø nhöõng ngöôøi kheùo quaûn lyù 

aân hueä thieân hình vaïn traïng cuûa Thieân Chuùa.”  Duø chuùng ta ñang 

gaëp nhöõng khoù khaên cuûa söï khuûng hoaûng kinh teá, nhö chuùng ta 

vaãn coøn coù raát nhieàu hoàng aân cuûa Thieân Chuùa ñaõ vaø ñang ban 

cho chuùng ta.  Vaäy chuùng ta seõ chia seõ nhöõng hoàng aân ñoù nhö theá 

naøo vôùi nhöõng ngöôøi keùm may maén hôn chuùng ta?  Trong nhöõng 

tuaàn saáp tôùi, Giaùo Xöù seõ coäng taùc vôùi Giaùo Phaän vaän ñoäng cho 

chöông trình Bishop Faith’s Appeal.  Xin oâng baø anh chò em 

theâm lôøi caàu nguyeän vaø tích cöïc ñoùng goùp ñeå goùp phaàn chia seõ 

cho nhöõng muïc vuï toát ñeïp cuûa Ñöùc Giaùm Muïc.   

 

CHIEÁN DÒCH “CAPITAL CAMPAIGN” 

     Giaùo Xöù vöøa nhaän ñöôïc giaáy baùo caùo cuûa Giaùo Phaän cho bieát 

Giaùo Xöù vaãn coøn thieáu $132,106.00 cho toång soá tieàn ñaõ chæ ñònh 

cho Giaùo Xöù trong 5 naêm.  Vaäy naêm nay, moãi gia ñình xin ñoùng 

goùp cho chieán dòch naøy laø $100.  Anh chò em naøo Chuùa thöông, 

coù nhieàu khaû naêng hôn, xin ñoùng goùp hôn ñeå buø laïi cho nhöõng 

anh chò em thieáu khaû naêng.   Neáu anh chò em naøo chöa ñoùng goùp 

cho naêm 2010, xin ñoùng buø theâm cho naêm nay ñeå chuùng ta coù 

theå ñaït ñöôïc soá tieàn maø Giaùo Phaän chæ ñònh.  Xin Chuùa ban 

muoân ngaøn hoàng aân cho toaøn theå quyù vò.   

     Xin löu yù:  Naêm nay tieàn cho chieán dòch Capital Campaign seõ 

ñoùng rieâng ra tieàn Bishop’s Faith Appeal.   Giaùo phaän seõ phaùt 2 

phong thô rieâng cho 2 quyõ vaøo nhöõng tuaàn saáp tôùi. 

QUYÕ BAÛO HIEÅM CHO GIAÙO XÖÙ 

     Giaùo Xöù keâu goïi moãi gia ñình trôï giuùp tieàn chi phí cho vieäc 

baûo hieåm Nhaø Thôø vaø caùc cô sôû cuûa Giaùo Xöù.  Vì naêm nay tieàn 

Baûo Hieåm ñaõ taêng leân tôùi hôn 45 ngaøn, xin moãi gia ñình trôï giuùp 

ít nhaát laø $100 trôû leân thì môùi ñuû tieàn baûo hieåm.  Xin anh chò em 

baét ñaàu roäng tay ñoùng goùp theo khaû naêng cuûa mình.  Xin caùm ôn 

loøng quaûng ñaïi cuûa toaøn theå quyù vò trong coâng vieäc baûo toaøn taøi 

saûn cuûa Giaùo Xöù. 

 

CAÙM ÔN 

     Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn anh chò Sang Taâm ñaõ uûng hoä neán 

trong nhöõng Thaùnh Leã vöøa qua.  Xin Thieân Chuùa vaø Meï Maria 

traû coâng boâi haäu cho anh chò vaø gia ñình. 

 

 

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.    

     *Ban Ñaïi Dieän Khu Maân Coâi kính môøi quyù oâng baø anh chò 

em trong khu, thu xeáp thôøi giôø ñeán tham döï Thaùnh Leã 8g00 saùng 

Chuùa Nhaät ngaøy 13/2/11, ñeå taï ôn naêm cuõ, caàu bình an naêm môùi, 

vaø caàu cho quùy oâng baø anh chò em trong khu ñaõ qua ñôøi. 

     *Ban Ñaïi Dieän Khu Loä Ñöùc kính môøi quyù oâng baø anh chò em 

trong khu, thu xeáp thôøi giôø ñeán tham döï ñoâng ñuû Thaùnh Leã Kính 

Quan Thaày luùc 8g00 saùng Chuùa Nhaät 13/2/11. 

 

 

  

RAO HOÂN PHOÁI 

     Anh Pheâroâ Phaïm Minh Duy con oâng baø Phaïm Minh Baûn, Port 

Arthur, TX seõ keát hoân vôùi chò Maria Julie Becerra con oâng baø 

Jose Becerra, Port Arthur, TX. (1) 

     Ai bieát caùc anh chò rao treân coù ngaên trôû theo luaät giaùo hoäi, xin 

trình cho Cha Xöù bieát. 

 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

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

 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT     

     Ngaøy 30/1/11     $4,658     



SẮNG VÀ TỐI 

Suy Niệm của Lm Đinh Ngọc Lễ 

      Sáng và tối là hai thực tại đối nghịch nhau, không thể đội trời chung: ở đâu có Ánh sáng thì ở đó bóng tối 
tăm tan biến và ngược lại. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy: "Anh em là ánh sáng thế gian..." (Mt 
5:14). Điều đó có nghĩa là, cũng như bản thân Ngài, người môn đệ Kitô, không được toa rập và đồng lõa với 
bóng tối, tinh thần cũng như thể chất, trái lại họ phải là ánh sáng soi trong bóng tối, để sự thực và lẽ phải được 
nhìn nhận và tôn trọng. Không nhận ra sự thực thì gọi là dốt, không trông thấy ánh sáng thì gọi là mù. Dốt và 
mù, tuy thuộc hai lãnh vực khác nhau, nhưng có chung một ý nghĩa. 

Có ba loại mù: mù mắt, mù chữ và mù tin. 

·      Mù mắt, hay mù thể lý, nghĩa là có mắt mà không thấy. Không trông thấy vì không có ánh sáng, hoặc có 
ánh sáng đấy nhưng mắt bị đui. Cả hai trường hợp trên làm cho người có mắt mà không thấy, thế có nghĩa 
là có mắt cũng như không. Trên thế giới ngày nay, vẫn còn có những người mù, họ rất đông, cả trăm triệu 
người. Họ thật đáng thương, và cần được giúp đỡ cách này cách khác. Nhiều cá nhân cũng như tập thể, 
hay xã hội hoặc tôn giáo, đã có nhiều sáng kiến để giúp đỡ những người mù nầy, để họ có thể tìm thấy ánh 
sáng cho đôi mắt. Chúng ta phải trân trọng những nỗ lực đáng quí này, và cố gắng đóng góp phần mình 
cách này cách khác, để giảm thiểu tối đa tình trạng bi đát này. Và đừng gây mù lòa cho người khác, vì "Mù 
dắt mù cả hai rơi xuống hố". 

·      Mù tinh thần hay mù văn hoá, chính là sự dốt nát; hay nói nôm na là mù chữ. Mù chữ vì thiếu trường lớp, 
thiếu thầy dạy, hay vì thiếu phương tiện hoặc vì lười biết không chịu học. Dù do nguyên nhân nào, mù chữ 
và dốt nát vẫn là điều đáng tiếc, tệ hại và không thể chấp nhận được trong một xã hội đang vươn mình lên 
như xã hội chúng ta ngày nay. Số người mù chữ ngày nay thật đông, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, 
người mù chữ lên tới con số hàng trăm triệu người, tập trung ở Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latinh, nghĩa 
là ở những nước nghèo đói chưa mỡ mang. Ngay tại Việt Nam chúng ta, số người mù chữ cũng không phải 
là ít. Số trẻ em bỏ học, càng ngày càng đông, khiến cho "đạo quân mù chữ" có vẻ như càng ngày càng tăng. 
Càng mù chữ, càng thất học, thì những hiện tượng tiêu cực càng nhiều, khiến cho xã hội mất an ninh trật tự. 
Vì không được quan tâm, dạy dỗ, và chăm sóc đầy đủ, nên các trẻ em thất học hoặc mù chữ thường hay lêu 
lổng, quậy phá, và dễ dàng bị lôi cuốn vào đường tội lỗi như trộm cắp, cờ bạc, có khi ma túy, cướp của giết 
người. Với tư cách là Kitô hữu, được Chúa coi như ánh sáng thế gian, ta phải làm gì trước tình trạng này? Ai 
là người có trách nhiệm? Tình trạng bi đát này có thể giảm thiểu hay triệt tiêu, nếu các bậc làm cha mẹ biết 
quan tâm lo lắng đến vấn đề giáo dục con cái, nếu sự nghiệp giáo dục được tất cả mọi người quan tâm, và 
nhiệt tình tham gia đóng góp; vì sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân.; nói cách khác, nền giáo dục 
quốc gia càng phải được mở rộng, để đón nhận thiện chí và khả năng của mọi cá nhân cũng như tậpthể, 
của mọi tổ chức xã hội cũng như tôn giáo. Tóm lại, muốn cải thiện và thăng tiến nền giáo dục quốc dân, cần 
thiết phải huy động sự đầu tư, đóng góp và tham gia tích cực của toàn dân, không kỳ thị, không phân biệt đối 
xử, dưới bất cứ hình thức nào. Không ai được phép tự nhận cho mình độc quyền giáo dục. Ngay từ bây giờ 
hãy dồn hết nỗ lực xóa bỏ mù chữ, hãy mở những lớp học tình thương, những lớp bổ túc văn hoá, hãy nâng 
đỡ những học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Hãy chống lại giặc dốt vì mù chữ và dốt nát là một tai họa cho 
xã hội: Đói học vẫn còn tệ hại và nguy hiểm hơn đói cơm bánh, vì dốt nát là mẹ sinh ra nghèo đói, chiến 
tranh, bệnh tật, mê tín dị đoan.... 

·      Cuối cùng, là cái mù đức tin. Nghĩa là không có khả năng nhận ra sự thực, nói cách khác, không thể đánh 

giá hết được ý nghĩa sự vật, đúng như nó là. Còn về phía mình, cái mù đức tin làm cho con người không 
biết gì về nguyên nhân à cùng đích của cuộc sống, cũng không biết mình đang sống để làm gì, sau nầy mình 
sẽ ra sao, cái mù này mới là cái mù tệ hại nhất, vì nó liên can tới định mệnh đời đời của mỗi người trong 
chúng ta. Với tư cách là Kitô hữu, người môn đệ của Đấng đã tự xưng mình là ánh sáng thế gian, ta phải 
củng cố niềm tin cho trong sáng và vững bền để, trong nhận thức cũng như trong hành động, ta trở nên 
đuốc sáng soi cho mọi người, về những giá trị siêu nhiêu cũng như tự nhiên của cuộc sống. Trong thực 
hành, cần tránh xa những hành động mang mầu sắc mê tín dị đoan, hoặc lối sống đạo không hợp thời, vụ 
hình thức, mà thiếu chiều sâu. Hãy cố gắng học hỏi Lời Chúa, và đem Lời Chúa ra thực hành trong cuộc 
sống, để lời nói việc làm phù hợp với những giá trị Tin Mừng, hầu có thể ứng nghiệm Lời Chúa Giêsu đã 
dạy: "Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi ra trước mắt người đời, để họ xem thấy việc tốt lành của anh em 
mà ngợi ca Cha anh em ở trên trời". (Mt 5:16) 

 



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 


