
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 VI PHUÏC SINH  naêm B    ngaøy 13/05/2012    SOÁ: 20

 

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 

(14-19/05/2012) 

 

T. Hai:  14/5 Th. Matheo, TÑ – Leã Kính 

   

T. Ba:    15/5     Th. Isidoro, Noâng Daân 

    

T. Tö:    16/5   

      

T. Naêm:  17/5  

    

T. Saùu:   18/5 Th. Gioan I, ghtñ 

                                   

T. Baûy:   19/5   

       

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT VI PHUÏC SINH    (12/05/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû 

CHUÙA NHAÄT VI PHUÏC SINH    (13/05/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Giuse 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   ÑLMTT 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (14-19/05/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi   / C: Chöû 

 

CHUÙA NHAÄT LEÃ THAÊNG THIEÂN   (19/05/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû 

CHUÙA NHAÄT LEÃ THAÊNG THIEÂN   (20/05/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Thaùnh Gia 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Ñaïi Ñoàng     

   TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (21-26/05/2012) 

       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Thö      S:  Hoa, Nga / C: Hoaøng 

   TTV Thaùnh Theå      S:  Boán      / C: Rieãn 

 



TIN MUÏC VUÏ

CAÙM ÔN, TÖØ GIAÕ CHA PHOÙ MARTINOÂTRAÀN DUÕNG LÖÏC 

     Toaøn theå giaùo daân Giaùo Xöù Nöõ Vöông Vieät Nam chaân thaønh 

caùm ôn Cha Phoù Martinoâ Traàn Duõng Löïc ñaõ taän tình phuïc vuï 

Giaùo Xöù trong 4 naêm qua.  Vôùi taâm tình bieát ôn, chuùng con cuøng 

nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban muoân phuùc laønh cho 

Cha, giöõ gìn Cha ñöôïc luoân haêng say, khoeû maïnh ñeå daán thaân 

phuïc vuï moïi ngöôøi trong moïi laõnh vöïc, xin caàu chuùc Cha luoân 

thaønh coâng trong moïi döï tính töông lai, luùc naøo cuõng coù Chuùa vaø 

Meï ñoàng haønh vôùi Cha trong nhöõng ngaøy saép tôùi. 

 

ÑOÙN MÖØNG CHA PHOÙ MARCOÂ LEÂ TIEÁN HOAÙ 

     Giaùo Xöù Nöõ Vöông Vieät Nam raát vui möøng öu aùi chaøo ñoùn 

Cha Phoù môùi ñeán vôùi chuùng con.  Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø 

Meï Maria luoân chuùc laønh vaø ôû cuøng Cha, xin gìn giöõ Cha ñöôïc 

luoân trung thaønh vôùi Thieân Chuùa vaø Giaùo Hoäi trong nhieäm vuï laø 

moät linh muïc ñeå phuïng söï Chuùa, phuïc vuï Giaùo Hoäi vaø Giaùo Xöù.   

 

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. 

 

THEÂM SÖÙC 2012 

    Chuùa Nhaät tuaàn tôùi ngaøy 20/5/12, Ñöùc Giaùm Muïc Guillory seõ 

tôùi Giaùo Xöù ban Bí Tích Theâm Söùc cho moät soá con em cuûa 

chuùng ta vaøo Thaùnh Leã 10g00 saùng.  Sau ñoù, Ñöùc Cha seõ duøng 

böõa tröa vôùi caùc em, Thaày Coâ, vaø Phuï Huynh taïi Hoäi Tröôøng 

Thaùnh Giuse.  Xin kính môøi oâng baø anh chò em tôùi tham döï 

Thaùnh Leã Theâm Söùc ñoâng ñuû ñeå caàu nguyeän cho con chaùu 

chuùng ta trong ngaøy ñaëc bieät naøy. 

 

UÛNG HOÄ QUAÙN BIEÅN NGAØY THAÙNH MAÃU 2012 

  Ngaøy Thaùnh Maãu 2012 ñaõ gaàn ñeán, Quaùn Bieån Nhôù 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 vaø nhieàu caùc moùn, 

cuõng nhö nhöõng ñoà duøng khaùc.  Neáu oâng baø anh chò em muoán 

uûng hoä gì cho Quaùn Bieån Nhôù, xin lieân laïc tröïc tieáp vôùi Cha Xöù, 

AC Ruaãn 728-2549, hay Vaên Phoøng Giaùo Xöù.  Giaùo Xöù chaân 

thaønh caùm 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.  

THOÂNG BAÙO 

     *Tröôøng Giaùo Lyù Vieät Ngöõ vaø Thieáu Nhi seõ nghæ  hoïc vaø nghæ 

sinh hoaït Chuùa Nhaät hoâm nay nhaân ngaøy Mother’s Day.  Vì vaäy 

seõ khoâng coù Thaùnh Leã 12g00 tröa. 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT    

Ngaøy 06/05/12    $4,366 

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.   

UÛNG HOÄ THAÙNG HOA ÑÖÙC MEÏ 

    AÅn danh  $50 AÅn danh  $100 

     AC Bình Phöôïng $50 AC Duï Nga $100 

     AC Tuøng Linh  $50 AC Quang Loan $20 

     AC Vuõ Thuûy  $50 OÂB Höông $20 

     AC Huøng Thaûo $100 OÂng Luïc $10 

     AC Huøng Hoàng $100 OÂB Lieãn $20 

     Khu Ñaïi Ñoàng $100 

 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     AC Linh Hieàn  $100 AC Kieân $100 

     Chò Cuùc  $100 

 

GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO 

     Chò Cuùc  $20 

 

UÛNG HOÄ QUAÙN BIEÅN 

     Taøu Big Luca  $400 

CATHOLIC CRUISE TO THE WESTERN CARIBBEAN 

     Come and sail away on a 7-night Catholic Western Caribbean 

Cruise with Father Thomas Flowers September 30 – October 7, 

2012 on the Carnival Magic out of Galveston, Texas.  Port of 

Call:, Montego Bay (Jamaica), Grand Cayman (Cayman Islands), 

and Cozumel (Mexico).  Prices begin at $1,347 for two 

passengers with includes all port fees and taxes.  Daily Mass and 

Rosary offered.  Deposit of only $50 per person will reserve your 

cabin.  Space is limited.  For further info or to register, contact 

Doug or Eileen at 860-399-1785/ dpayttc@aol.com. 

RAO HOÂN PHOÁI 

      Chò Teâreâsa Nguyeãn Thò Kim Mai con oâng baø Nguyeãn Höõu 

Taân, Port Arthur, TX seõ keát hoân vôùi anh Wilmer Bayongan con 

oâng baø Walter Bayongan, Port Arthur, TX. (2)    

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

xin trình cho Cha Xöù bieát. 

QUAÙN THAÙNH GIA     

      Vôùi söï uûng hoä raát nhieät taâm cuûa toaøn theå quyù vò, Quaùn Thaùnh 

Gia, trong thaùng 4, ñaõ thu ñöôïc soá tieàn lôøi laø $6,021.55.  Nguyeän 

xin Thieân Chuùa traû coâng boäi haäu cho quyù anh chò em thieän chí, 

vaø toaøn theå quyù oâng baø anh chò em. Hoâm nay, Quaùn coù baùn Beâ 

Thui vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp daãn.  Xin quyù 

oâng baø vaø anh chò em tieáp tuïc uûng hoä, xin chaân thaønh caùm ôn 

toaøn theå quyù vò. 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN 

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



TÌNH ĐÁP TÌNH 
 
     Tình yêu ! Có quá đáng chăng khi gọi Tình yêu là mầu nhiệm. Được lắm chứ vì lẽ chẳng ai có thể định nghĩa được tình yêu. Chỉ có ai đang 
yêu mới hiểu tình yêu là gì. Tình yêu thật chỉ đáp trả lại bằng tình yêu thật chứ không phải là dục vọng, danh vọng và vật chất. Thậm chí tình yêu 
ấy có thể trả bằng một giá rất đắt đó chính là trả giá bằng mạng sống mình vì người mình yêu.  Nếu tình yêu chỉ dựa vào vật chất, danh vọng và  
dục tình thì đó không phải là tình yêu thật mà là một tình yêu giả tạo.  
 
     Định nghĩa của thánh Gioan Tông đồ thật đơn giản: Thiên Chúa là tình yêu ! Định nghĩa thế thôi chứ nào Gioan giải thích được vì lẽ tất cả 
những ngôn từ của con người dành cho tình yêu của Thiên Chúa chẳng bao giờ đủ cả vì lẽ tình yêu của Thiên Chúa quá lớn, vượt quá trí hiểu 
của con người. 
 
     Thế đấy ! Tình yêu ấy nhiệm mầu, bao la đến độ linh mục nhạc sĩ Thành Tâm đã diễn ý của Thánh Phaolô tông đồ thành dòng nhạc đi vào 
lòng người.  Có gẫm, có suy cho đến ngất trí đi chăng nữa nhưng làm sao hiểu được tình yêu của Thiên Chúa dành cho những con người có tội 
và nhất là chính tôi đây là kẻ tội lỗi. Dẫu tôi đây yếu đuối, tội lỗi nhưng chẳng hiểu sao Thiên Chúa lại yêu tôi đến như vậy.  Tình yêu Thiên Chúa 
thật bao la, thật nhiệm mầu đối với cuộc đời Gioan để rồi trong toàn bộ tác phẩm Tin mừng thứ tư của mình, Thánh Gioan cứ xoáy đi xoáy lại về 
cái tình yêu nhiệm mầu mà Thiên Chúa dành cho Gioan, dành cho mọi người và dành cho chính bản thân tôi. 
 
     Mở đầu trang Tin mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe đấy chúng ta thấy mối tương quan giữa Chúa Cha với Đức Giê-su và, bên 
kia, mối tương quan giữa Đức Giê-su với các môn đệ được đối chiếu với nhau. Một bên, Chúa Cha yêu mến Đức Giê-su và Đức Giê-su yêu mến 
các môn đệ.  Đằng khác, các môn đệ hãy ở trong tình thương của Đức Giê-su, cũng như Đức Giê-su ở trong tình thương của Chúa Cha. 
 
     Như vậy, tình thương bắt nguồn từ Chúa Cha (1 Ga 4,8.16), từ Chúa Cha bước sang Đức Giê-su, để rồi từ Đức Giê-su bước sang các môn 
đệ. Và, ngược lại, tình thương ấy phải từ các môn đệ sang Đức Giê-su, để rồi từ Đức Giê-su trở về cùng Chúa Cha.  Điều kiện phải có để ở 
trong tình thương, là tuân giữ các điều răn: các môn đệ phải tuân giữ các điều Đức Giê-su dạy, cũng như Đức Giê-su đã tuân giữ các điều Chúa 
Cha dạy. 
 
     Điều răn của Thầy là gì ? Ga 15,12-14.15b cắt nghĩa Ga 15,9-10. Muốn ở trong tình thương, thì phải tuân giữ các điều răn Người dạy (15,10). 
Điều răn nào ? Thưa là tất cả (êntôlas), mà trước hết là điều răn “thương yêu nhau” (15,12). Hơn nữa, phải thương yêu nhau như Đức Giê-su  
đã yêu thương các môn đệ, nghĩa là yêu thương đến nỗi hy sinh mạng sống. Lắm khi, giá trị món quà nói lên kích thước của tình yêu: yêu nhiều, 
tặng nhiều, yêu ít, tặng ít. Mà, đối với con người, không gì quí hơn mạng sống. Nên hy sinh mạng sống là thương yêu vô cùng. Đúng là tình yêu 
mạnh hơn tử thần. 
 
     Cái chết của Đức Giê-su trên thập giá bắc hai nhịp cầu. Chết như vậy, Đức Giê-su nói lên một cách tuyệt đối rằng Người thương yêu Chúa 
Cha đến nỗi vâng lời Người mà tự nguyện chịu chết (4,34; 5,30; 6,38; 14,30). Đằng khác, chết như vậy, Đức Giê-su đồng thời cũng nói lên rằng 
Người thương yêu vô cùng những kẻ Người đã chọn làm bạn hữu (13,1.34). Tình yêu của Đức Giê-su là nền tảng và là tiêu chuẩn của điều luật 
yêu thương anh em (15,12).  Chính cái chết của Chúa Giêsu là đỉnh điểm của tình yêu tự hiến mà Ngài đã ban tặng cho con người. Thử hỏi 
trong cuộc đời, mấy ai dám chết như Thầy Chí Thánh Giêsu ? Chỉ những ai dám hy sinh ngay cả mạng sống của mình mới minh chứng tình yêu 
thật của mình.  
 
      Có đôi vợ chồng trẻ nọ, chồng là giảng viên Đại học, vợ là diễn viên và là người dạy thú của đoàn xiếc. Hai con người, hai nghề nghiệp và 
hai tính khí hoàn toàn khác nhau. Trước khi lấy nhau, hai người đã nghe không biết bao nhiêu người khuyên rằng: 
 
- “Họ sẽ không bao giờ hạnh phúc bên nhau”. 
 
     Chồng thì ngồi ghế giảng viên Đại học, vợ suốt ngày cầm roi dạy cọp trong chuồng thú của đoàn xiếc, nhưng tình yêu đưa họ bay lên với 
 những giấc mơ tuyệt đẹp. Người chồng giảng viên Đại học mặc dù thấy nghề dạy thú của vợ mình có một cái gì đó không xứng đáng lắm, nhất 
là mùi cọp lúc nào cũng hăng hắc toả ra từ thân thể của vợ, nhưng anh vẫn yêu vợ tha thiết. Cái mùi cọp thật khó chịu nhưng người diễn viên 
dạy thú thì không thể không cần đến cái mùi ấy. Chính cái mùi ấy mà bầy cọp dữ mới nhận ra cô và vâng lời ngoan ngoãn. 
 
     Cho đến một hôm, hai người giận nhau, tình trạng ấy kéo dài nhiều ngày. Cuối cùng, người vợ chủ động làm lành. Cô chọn một giải pháp rất 
bất ngờ đối với người chồng và cũng rất xa lạ đối với cô. Đó là tẩy sạch mùi cọp và thay vào đó mùi nước hoa thơm phức. Thế là họ đã làm hòa 
với nhau. Thế nhưng, một hậu quả thật bi đát đến với cô: Đêm hôm sau người vợ ấy chết!  Người nữ diễn viên dạy thú ấy đã chết dưới nanh 
vuốt của con cọp dữ mà chính cô đã thuần hoá. Nó không nhận ra cô nữa vì mùi cọp quen thuộc không còn mà chỉ có mùi nước hoa hồng xa lạ. 
Con cọp hốt hoảng trước mùi lạ lẫm đó và đã tự vệ bằng cách tấn công. Chỉ trong khoảnh khắc người nữ diễn viên dạy thú đã tan xác vì những 
móng vuốt sắc nhọn của con cọp mà cô đã hết lòng thương yêu. 
 
     Câu chuyện “Mùi cọp” trên đây như một ngụ ngôn về sự hy sinh chính mình cho tình yêu. Người vợ vì yêu thương chồng đã chấp nhận gột 
rửa chính mình và cuối cùng đành phải hy sinh mạng sống mình. Một tình yêu đích thực là dám quảng đại quên mình đi, dù phải hy sinh, để bảo 
vệ hạnh phúc cho người mình yêu. 
 
     Thật sự ra mà nói, không phải thử thách tình yêu một cách nghiệt ngã như hai vợ chồng trên đây là phải làm như vậy nhưng ngay trong đời 
sống thường ngày, chúng ta có thể diễn tả tình yêu thương ấy một cách hết sức dễ dàng. Chúng ta có thể thực thi giới luật yêu thương của Chúa 
mọi lúc và mọi nơi.  Bất cứ nơi đâu và lúc nào, chúng ta đều có thể sống cái tình yêu hay nói đúng hơn và đáp trả tình yêu được. Có khi chỉ là 
bớt một lời nói chanh chua, bớt đi một chút của ánh mắt tị hiềm, bớt đi cái thái độ hung hăng của ta đó chính là cử chỉ, thái độ của những người 
biết sống cách đáp tình.  Cái khó của cái có thể ở đây là liệu rằng chúng ta có cảm nhận được chúng ta yêu hay không mà thôi ? Chúa lúc nào 
cũng yêu ta còn ta lúc nào cũng quay lưng lại với Chúa. Anh chị em đồng loại yêu ta lắm đấy chứ nhưng với cái bản chất ích kỷ và con người 
nhỏ nhen đã làm cho chúng ta không nhận ra tình yêu. Không nhận ra thì làm sao chúng ta có thể đáp lại mối tình mà Thiên Chúa cũng như anh 
chị em đồng loại dành cho ta. 
  
     Xin Chúa Giêsu là vua của Tình yêu đến và ở lại với chúng ta, soi sáng cho chúng ta để chúng ta nhận ra rằng Chúa yêu chúng ta hơn chúng 
ta tưởng, anh chị em đồng loại yêu chúng ta hơn chúng ta biết để rồi khi ấy chúng ta cũng thay đổi lối sống, thay đổi cuộc đời là đáp trả tình yêu 
mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa, từ anh chị em đồng loại.  

                                                                                     Anmai, CSs 

 



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 

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 

Caàn döï tính cho choã an 


