
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 5 THÖÔØNG NIEÂN naêm B     ngaøy 05/02/2012    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 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 

(06-11/2/2012) 

T. Hai:  06/2 Th. Phaoloâ Miki vaø caùc baïn tñ – Leã Nhôù 

   

T. Ba:    07/2      

   Caàu cho HV còn sống & qua đời/ Hoäi Doøng 3                               

   Đaminh 

T. Tö:    08/2  Th. Jerome Emiliani, Th. Josephine Bakhita, ñt 

      

T. Naêm:  09/2  

   

T. Saùu:   10/2 Th. Scolastica, tn – Leã Nhôù 

   

T. Baûy:   11/2  Leã Ñöùc Meï Loä Ñöùc 

       

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT 5 THÖÔØNG NIEÂN   (04/02/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT 5 THÖÔØNG NIEÂN     (05/02/2012) 

 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 (06-11/02/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät  / C: Hoaøng 

 

CHUÙA NHAÄT 6 THÖÔØNG NIEÂN   (11/02/2012) 

 Leã 06g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, Anh Tröôøng 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT 6 THÖÔØNG NIEÂN   (12/02/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Loä Ñöùc 

   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 (13-18/02/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích        / C: Khoâi



TIN MUÏC VUÏ

KEÁT QUAÛ SOÅ XOÁ XUAÂN NHAÂM THÌN 2012 

     Loâ Ñoäc Ñaéc - $1,500  soá 2681 

     Loâ Haïng I - TV 50”  soá 0146 

     Loâ Haïng II - $400  soá 1328 

     Loâ Haïng III - $200  soá 1556 

     Loâ An UÛi - $100  soá 2680 

     Loâ An UÛi - $100  soá 2682 

Xin quyù vò doø laïi nhöõng veù soá ñaõ mua, neáu khoâng coù ai laõnh 

nhaän, seõ ñöôïc sung vaøo quyõ cuûa Giaùo Xöù sau ngaøy 3 thaùng 3 

naêm 2012. 

 

LÔØI MÔØI GOÏI ÑÖÙC TIN CUÛA ÑÖÙC GIAÙM MUÏC 2012 

(BISHOP FAITH’S APPEAL 2012) 

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

chuû ñeà “Tieáp Tuïc Coâng Vieäc Cuûa Ta” nhö lôøi cuûa thö Thaùnh 

Phaoloâ Toâng Ñoà göûi tín höõu Philipheâ 1:6 “Ñaáng ñaõ khoûi söï nôi 

anh em moät coâng trình thieän haûo seõ tieáp tuïc cho ñeán hoaøn thaønh 

trong Ñöùc Gieâsu Kitoâ.”  Haõy suy nghó veà nhöõng hoàng aân Chuùa 

ñaõ ban cho chuùng ta trong nhöõng ngaøy thaùng qua nhö: söùc khoûe, 

taøi naêng, tieàn taøi, gia ñình, vaø töï do. Vaäy chuùng ta seõ tieáp tuïc 

coâng trình cuûa Chuùa ra sao?  Vaø seõ chia sẻ nhöõng hoàng aân ñoù 

nhö theá naøo vôùi nhöõng ngöôøi keùm may maén hôn chuùng ta?  Xin 

quyù vò laáy tôø thoâng tin veà, trong ñoù coù tôø thoâng tin veà nhöõng muïc 

vuï cuûa Giaùo Phaän, vaø trong tuaàn tôùi, Giaùo Xöù seõ coäng taùc vôùi 

Giaùo Phaän để keâu gọi mọi người cho vieäc ñoùng goùp 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 cho nhöõng coâng vieäc 

muïc vuï toát ñeïp cuûa Giáo Phận.   

 

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.    

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

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

chieàu Chuùa Nhaät hoâm nay taïi tö gia oâng Nguyeãn Vaên Hoaøng,  

ñòa chæ 4121 Big Bend, Port Arthur.  ÑT: 985-8453.  

     *Kính môøi quyù hoäi vieân Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo tôùi tham 

döï buoåi hoïp ñaàu naêm, sau Thaùnh Leã 8g00 saùng Chuùa Nhaät hoâm 

nay taïi hoäi Tröôøng Thaùnh Giuse. Vaø kính môøi quyù vò tôùi ñoïc kinh 

caàu nguyeän cho linh hoàn Pheâroâ Traàn Xu luùc 4g00 Chuùa Nhaät 

hoâm nay taïi tö gia, ñòa chæ  3527 8
th

 St.,  ÑT: 982-0348.  

     *Kính môøi quyù hoäi vieân Hoäi Doøng Ba Ñaminh maëc ñoàng 

phuïc soát saùng tham döï Thaùnh Leã ñaàu thaùng saùng Thöù Ba ngaøy 

7/2/12. 

     *Kính môøi quyù anh chò trong phong traøo Cursillo thu xeáp thôøi 

giôø ñeán tham döï buoåi Ultreaya luùc 4g00 chieàu Chuùa Nhaät tuaàn 

sau ngaøy 12/2/12. 

     *Kính môøi quyù oâng baø anh chò em thuoäc khu Loä Ñöùc tôùi tham 

döï Thaùnh Leã Quan Thaày luùc 8g00 Chuùa Nhaät 12/2/12 ñeå caàu 

baèng an vaø caàu nguyeän cho caùc linh hoàn ñaõ qua ñôøi trong Khu. 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT    

     Ngaøy 29/1/12    $4,227   

 

ÑOÂI LÔØI CAÛM TAÏ  

     Chuùng con xin chaân thaønh caûm taï vaø tri aân saâu saéc ñeán 2 Cha 

Chaùnh Phoù Xöù, quyù Sô doøng Ñaminh, quyù vò trong Hoäi Ñoàng 

Muïc Vuï, Hoäi Ñoàng Taøi Chaùnh, Ban Chaáp Haønh caùc ñoaøn theå 

theå, hoäi ñoaøn, cuøng toaøn theå quyù oâng baø anh chò em trong Giaùo 

Xöù, vaø thaân baèng quyeán thuoäc, baïn höõu xa gaàn, vì loøng thöông 

meán ñaõ ñeán thaêm hoûi, chia buoàn, xin Leã, vaø tham döï caùc giôø caàu 

nguyeän, cuøng hieäp daâng caùc Thaùnh Leã Phaùt Tang, An Taùng, vaø 

tieãn ñöa Linh Cöõu cuûa ngöôøi Meï thaân yeâu cuûa chuùng con laø cuï 

baø Maria ra ñeán nôi an nghæ cuoái cuøng.  Vôùi nhöõng aân tình, coâng 

söùc cuûa quyù Cha, quyù Sô cuøng toaøn theå quyù vò, tang gia chuùng 

con khoâng bieát laáy gì ñeàn ñaùp, chæ bieát nguyeän xin Chuùa Ba 

Ngoâi vaø Meï Maria ban muoân hoàng phuùc vaø traû coâng boäi haäu treân 

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

con ñau buoàn vì maát ñi ngöôøi thaân yeâu, chaéc haún coù nhieàu thieáu 

xoùt, kính mong quyù Cha, quyù Sô, cuøng toaøn theå quyù vò nieäm tình 

tha thöù. 

     Traàn Vaên Thaønh vaø tang gia ñoàng caûm taï. 

 

DÂNG CÚNG 

      Thịnh Plaza      $1000 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     AC Cö Thôøi  $100 AC Duï Nga $100 

     AC Cöông Thöôøng $150 AC Ñình Haïnh $100 

     AC Traàn Vaên Lôïi $100 AC Thieän Lieân $100 

     AC Löông Xuaân $100 Nguyeãn V. Ngoï $100 

     Nguyeãn Vaên Hieän $100 Baø Hoaøn Theâm $100 

     Baø coá Thaäp           $100     AC Cao Kim     $100 

     OÂB Huyønh  $100 

TAÏ ÔN ÑÖÙC MEÏ 

     AC Cöông Thöôøng $200 OÂB Baûn  $100 

UÛNG HOÄ NEÁN   

     AC Ba vaø anh chò em   17 hoäp neán vaø $95 

     Anh chò em Leã chieàu  $60 

 

RAO HOÂN PHOÁI 

      Chò Maria Traàn Maryanna con oâng baø Traàn Vaên Thaønh, 

Port Arthur, TX seõ keát hoân vôùi anh Nguyeãn Hoàng Vinh con 

oâng baø Nguyeãn Hoàng Haûi, Houston, TX. (2) 

     Chò Rosa Traàn Thanh Thuøy Christina con anh chò Traàn 

Kim Thaønh, Port Neches, TX seõ keát hoân vôùi anh James Tyler 

Riley con oâng baø James Randy Riley, Port Neches, TX. (2) 

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

xin trình cho Cha Xöù bieát. 

QUAÙN THAÙNH GIA     

        Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia baùn Heo Röøng Xaøo Laêng, 

Buùn Boø Hueá, Beâ Thui, thịt Heo Röøng vaø thaät nhieàu moùn aên 

khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp daãn.  Xin quyù oâng baø vaø anh chò em 

tieáp seõ tuïc uûng hoä vaø chieáu coá, chaân thaønh caùm ôn toaøn theå 

quyù vò.  

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

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



 

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI 
NHÂN NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI LẦN THỨ 45: 1-1-2012 

(Tiếp theo) 
Giáo dục về hòa bình 

5. ”Hòa bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh và không thể thu hẹp vào việc giữ thế quân 
bình giữa các lực lượng đối nghịch. Không thể đạt được hòa bình trên trái đất nếu không bảo vệ thiện 
ích của con người, tự do đả thông giữa con người với nhau, tôn trọng phẩm giá con người và các dân 
tộc, chuyên cần thực thi tình huynh đệ” (8). Hòa bình là thành quả của công lý và kết quả của bác 
ái. Hòa bình trước tiên là hồng ân của Thiên Chúa. Các tín hữu Kitô chúng ta tin rằng Chúa Kitô là hòa 
bình đích thực của chúng ta: nơi Ngài, trên thập giá, Thiên Chúa đã hòa giải thế gian với Người và đã 
phá hủy những hàng rào chia cách chúng ta với nhau (Xc Ep 2,14-18); nơi Ngài có một gia đình duy 
nhất được hòa giải trong tình yêu. 

Nhưng hòa bình không phải chỉ là một hồng ân được nhận lãnh, mà còn là một công trình cần được xây dựng.  
Để thực sự là những người kiến tạo hòa bình, chúng ta phải tự giáo dục về cảm thông; tình liên đới, sự cộng tác, tình huynh 
đệ, chúng ta phải tích cực giữa lòng cộng đoàn và cảnh giác trong việc thức tỉnh lương tâm con người về những vấn đề 
quốc gia và quốc tế, và tầm quan trọng của việc tìm kiếm những phương thức thích hợp để tái phân phối tài nguyên, đẩy 
mạnh sự tăng trưởng, cộng tác vào việc phát triển và giải quyết các xung đột. ”Phúc cho những người xây dựng hòa bình, vì 
họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”, Chúa Giêsu đã nói như thế trong bài giảng trên núi (Mt 5,9). 

Hòa bình cho tất cả mọi người nảy sinh từ công lý của mỗi người và không ai có thể trốn tránh nghĩa vụ thiết yếu thăng 
tiến công lý, theo thẩm quyền và trách nhiệm riêng của mình. Tôi đặc biệt mời gọi người trẻ, vốn luôn hướng về các lý 
tưởng, hãy kiên nhẫn và kiên trì tìm kiếm công lý và hòa bình, vun trồng sự yêu thích những gì là công chính và chân thực, 
cả khi điều này đòi phải hy vọng và đi ngược dòng. 

 

Hướng mắt lên nhìn Thiên Chúa 

6. Đứng trước thách đố khó khăn trong hành trình công lý và hòa bình, chúng ta có thể bị cám dỗ tự 
hỏi như Tác giả Thánh Vịnh: ”Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi: ơn phù trợ tôi đến từ nơi nao?” (Tv 
121,1). 

Tôi muốn mạnh mẽ nói với tất cả mọi người, đặc biệt là người trẻ, rằng: ”không phải các ý thức hệ cứu vãn thế 
giới, nhưng là nhờ qui hướng về Thiên Chúa hằng sống, Ngài là Đấng tạo dựng nên chúng ta, là người bảo đảm tự do 
của chúng ta, người bảo đảm những gì thực là tốt và chân thực.. Qui hướng về Thiên Chúa không chút dè dặt, Ngài là mẫu 
mực những gì là công chính và đồng thời là tình yêu vĩnh cửu. Và điều gì có thể cứu vớt chúng ta nếu không phải là tình 
yêu?” (9). Tình yêu vui mừng về chân lý, là sức mạnh giúp chúng ta có khả năng dấn thân cho chân lý, cho công lý, cho hòa 
bình, vì tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (Xc 1 Cr 13,1-13). 

Hỡi những người trẻ thân mến, các bạn là hồng ân quí giá cho xã hội. Các bạn đừng để mình nản chí thất vọng trong 
những khó khăn và đừng chiều theo những giải pháp giả dối, chúng thường xuất hiện như con đường dễ dàng nhất để khắc 
phục các vấn đề. Các bạn đừng sợ dấn thân, đương đầu với vất vả và hy sinh, những con đường đòi trung thành và kiên trì, 
khiêm tốn và tận tụy. Các bạn hãy tín thác sống tuổi trẻ của các bạn và những ước muốn sâu xa mà các bạn cảm thấy về 
hạnh phúc, về chân lý, về vẻ đẹp, về tình yêu chân thực! Hãy sống nồng nhiệt giai đoạn này của cuộc sống, giai đoạn rất 
phong phú và đầy phấn khởi. Hãy ý thức chính các bạn là tấm gương khích lệ cho người lớn, và hễ các bạn càng cố 
gắng vượt thắng những bất công và tham ô, càng mong ước một tương lai tốt đẹp hơn và dấn thân xây dựng 
tương lai ấy, thì các bạn càng là những tấm gương cho người lớn. Hãy ý thức về những tiềm năng của các bạn và 
đừng bao giờ com cụm vào mình, trái lại hãy biết làm việc cho một tương lai rạng ngời hơn cho tất cả mọi người. 
Các bạn không bao giờ lẻ loi. Giáo Hội tín nhiệm các bạn, theo dõi, khích lệ các bạn và mong muốn cống hiến cho 
các bạn điều quí giá nhất: đó là khả năng hướng mắt lên nhìn Thiên Chúa, gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Đấng là công lý 
và hòa bình. 

Tôi ngỏ lời với tất cả anh chị em, là những người nam nữ quan tâm đến chính nghĩa hòa bình! Hòa bình không phải là 
một thiện ích đã đạt được, nhưng là một mục tiêu mà tất cả và mỗi người chúng ta phải khao khát. Chúng ta hãy nhìn về 
tương lai với niềm hy vọng mạnh mẽ hơn, chúng ta khích lệ nhau trong hành trình, làm việc để mang lại cho thế giới một 
khuôn mặt nhân bản và huynh đệ hơn, và chúng ta hãy cảm thấy mình được liên kết với nhau trong trách nhiệm đối với các 
thế hệ trẻ hiện nay và tương lai, đặc biệt qua việc giáo dục họ trở thành những người yêu chuộng hòa bình và xây dựng hòa 
bình. Chính trên căn bản ý thức ấy, tôi gửi đến anh chị em những suy tư này và tôi gửi đến anh chị em lời kêu gọi: chúng ta  
cùng liên kết sức mạnh tinh thần, luân lý và vật chất của chúng ta để ”giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình”. 

Vatican ngày 8 tháng 12 năm 2011 

Biển Đức 16, Giáo Hoàng 

(G. Trần Đức Anh OP chuyển ngữ) 



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 


