
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 A    ngaøy 29/05/2011    SOÁ: 22

 

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 

(29/05-04/06/2011) 

T. Hai:  30/05  

   Ñaminh/ chò Nam & gñ.   

T. Ba:   31/05  Ñöùc Meï Thaêm Vieáng Baø Thaùnh Isave 

    Ñaminh/ chị Nam & gñ.  

 T. Tö:    01/06  Th. Justinoâ, tñ 

   Ñaminh/ chò Nam & gñ.  Giuse/ baø Toaûn.  

T. Naêm:  02/06 Leã Thaêng Thieân, Th. Marcelinoâ & Th. Pheâroâ, tñ 

       Ñaminh/ chò Nam & gñ.  Giuse/ baø Toaûn. 

T. Saùu:   03/06 Th. Charles Lwanga vaø caùc baïn töû ñaïo 

   Ñaminh/ chò Nam & gñ.  Giuse/ baø Toaûn. 

T. Baûy:   04/06    

   Giuse/ baø Toaûn. Ñaminh/ chị Nam & gñ.  Caàu cho caùc HV/ Hoäi Leâgioâ  

   

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT VI PHUÏC SINH - Naêm A         (28/05/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Daønh rieâng 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT VI PHUÏC SINH - Năm A          (29/05/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Pheâroâ 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Tröôøng GLVN 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (30/05 – 04/06/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät                /  C: Rieãn 

 

CN VII PS- LEÃ THAÊNG THIEÂN - Naêm A        (04/06/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CN VII PS- LEÃ THAÊNG THIEÂN - Năm A          (05/06/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät  CBMCG 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Caùc em XTRLLÑ 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (06-11/06/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích                  / C: Hoaøng



TIN MUÏC VUÏ

 

CHUYEÅN LEÃ CHUÙA GIEÂSU LEÂN TRÔØI (June 2, 2011)  

    Theo Toång Giaùo Phaän Galveston-Houston, Giaùo Phaän 

Beaumont cho bieát ngaøy leã Chuùa Gieâsu Leân Trôøi (Leã Thaêng 

Thieân) seõ ñöôïc chuyeån vaøo Chuùa Nhaät 7 Phuïc Sinh (5/6/2011).  

Do ñoù, Leã Chuùa Gieâsu Leân Trôøi (Thöù 5, 2/6/2011) seõ khoâng 

buoäc ñi leã nhö caùc Giaùo Phaän khaùc. 

TÓNH TAÂM NAÊM CUÛA CHA XÖÙ 

    Cha Xöù seõ ñi tónh taâm naêm vaøo ngaøy 7 thaùng 6 cho tôùi ngaøy 15 

thaùng 6 naêm 2011.  Xin oâng baø anh chò em theâm lôøi caàu nguyeän 

cho Cha ñöôïc nhieàu ôn Chuùa, haêng say cöùu roãi caùc linh hoàn, ñi 

veà baèng an, vaø doài daøo söùc khoûe ñeå phuïc vuï Giaùo Xöù. 

TÓNH TAÂM CHO CAÙC EM XÖNG TOÄI RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU 

    Ñeå giuùp caùc em chuaån bò taâm hoàn tröôùc khi laõnh nhaän Mình 

Maùu Thaùnh Chuùa qua vieäc Xöng Toäi vaø Röôùc Leã Laàn Ñaàu, xin 

quyù phuï huynh thu xeáp thôøi giôø ñöa caùc em tôùi Nhaø Thôø tham döï 

buoåi tónh taâm vaøo luùc 8g30 saùng Thöù Baûy tuaàn naøy ngaøy 

4/6/2011.  

XÖNG TOÄI RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU 2011 

    Chieàu Thöù Baûy ngaøy 4 thaùng 6, Giaùo Xöù coù moät soá em seõ 

ñöôïc Xöng Toäi Laàn Ñaàu vaø caùc em seõ ñöôïc haân hoan ñoùn Chuùa 

vaøo loøng laàn ñaàu tieân trong Thaùnh Leã luùc 10g00 saùng Chuùa Nhaät 

ngaøy 5 thaùng 6 naêm 2011.  Xin kính môøi quyù oâng baø anh chò em 

tôùi tham döï Thaùnh Leã ñoâng ñuû ñeå caàu nguyeän cho con chaùu 

chuùng ta trong ngaøy ñaëc bieät naøy. 

GHI ÔN QUYÙ SÔ VAØ QUYÙ THAÀY COÂ TRÖÔØNG GIAÙO LYÙ 

VIEÄT NGÖÕ 

    Giaùo Xöù caûm taï tri aân quyù Sô vaø quyù thaày coâ tröôøng Giaùo Lyù 

Vieät Ngöõ trong suoát moät naêm qua ñaõ hy sinh thôøi giôø vaø taøi 

naêng, ñeå daïy doã con em trong Giaùo Xöù hieåu bieát veà Chuùa, reøn 

luyeän ñöùc tin, cuõng nhö ñaõ daïy caùc em bieát ñoïc vaø vieát tieáng 

Vieät.  Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Meï Maria ban muoân hoàng 

phuùc xuoáng treân Quyù Sô vaø quyù Thaày Coâ, ban cho moïi ngöôøi 

ñöôïc luoân khoeû maïnh ñeå tieáp tuïc daïy doã cho nhöõng con em cuûa 

theá heä sau naøy.  Nguyeän xin seõ coù nhieàu Thaày Coâ môùi coäng taùc 

vaøo coâng vieäc toát laønh naøy. 

CHUÙC MÖØNG RA TRÖÔØNG 

    Muøa heø naêm nay coù moät soá anh chò Ñaïi Hoïc vaø moät soá caùc em 

Trung Hoïc seõ ra tröôøng.  Giaùo Xöù caàu chuùc quyù anh chò vaø caùc 

em muoân phuùc laønh vaø gaëp nhieàu may maén.  Chuùc quyù anh chò 

Ñaïi Hoïc vôùi nhöõng baèng caáp chuyeân moân coù coâng aên vieäc laøm 

toát.  Vôùi caùc em Trung Hoïc, caàu chuùc caùc em tieáp tuïc tieán vaøo 

khung trôøi Ñaïi Hoïc vaø coá gaéng vöôn leân cho tôùi möùc tröôûng 

thaønh.  Congratulations! 

 

THOÂNG BAÙO        

     *Vaên phoøng Giaùo Xöù seõ ñoùng cöûa Thöù Hai ngaøy 30 thaùng 5 

nhaân dòp Leã Memorial Day. 

     *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 Traàn Vaên Hieáu, ñòa chæ 

3630 10
th

 St., Port Arthur, ÑT:  985-9125. 

     *Kính môøi quyù hoäi vieân Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo mặc đồng 

phục ñeán tham döï Thaùnh Leã 8g00 Chuùa Nhaät đầu tháng  ngaøy 5 

thaùng 6 naêm 2011 vaø sau Leã ôû laïi döï phieân hoïp thöôøng kyø. 

 

Ghi Danh Các Lớp Giáo Lý Việt Ngữ 2011-2012 
     Trường Giáo Lý Việt Ngữ sẽ bắt đầu nhận đơn cho các lớp sau 

Lễ Bế Giảng Chúa Nhật hôm nay và sau các Lễ Chúa Nhật ngày 

12 và 19 tháng 6 ở bên Hội Trường Thánh Giuse. Lệ phí cho mỗi 

lớp là $50, sau các ngày ghi danh lệ phí sẽ lên $80. Xin quý phụ 

huynh mang theo phiếu điểm, sổ gia đình, và chứng chỉ Rửa Tội 

của các em để ghi danh. 
Những Lớp Việt Ngữ và điều kiện ghi danh:  
Việt Ngữ Mẫu Giáo (6 tuổi trước tháng 9/2005)  

Việt Ngữ 1 (đã học Việt Ngữ MG và được lên lớp)  

Việt Ngữ 2 (đã học Việt Ngữ 1 và được lên lớp)  

Việt Ngữ 3 (đã học Việt Ngữ 2 và được lên lớp)  

Việt Ngữ 4 (đã học Việt Ngữ 3 và được lên lớp)  

Việt Ngữ 5 (đã học Việt Ngữ 4 và được lên lớp)  

Việt Ngữ 6 (đã học Việt Ngữ 5 và được lên lớp)  

Những Lớp Giáo Lý và điều kiện ghi danh: 

Giáo Lý Xưng Tội 1 (7 tuổi trước tháng 9/2004)  

Giáo Lý Xưng Tội 2 (đã học lớp XT1 và được lên lớp)  
Bổ Túc (đã được Xưng Tội và dưới 12 tuổi)  
Thêm Sức 1 (12 tuổi trước tháng 9/1999)  
Thêm Sức 2 (đã học Thêm Sức 1 và được lên lớp)  
Thêm Sức 3 (đã học Thêm Sức 2 và được lên lớp) 

CAÙM ÔN GIUÙP QUAÙN BIEÅN 

    Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn moät soá anh chò em trong nhöõng 

ngaøy vöøa qua ñaõ quaûng ñaïi hy sinh thôøi giôø vaø söùc löïc ñeå giuùp 

Quaùn Bieån Nhôù laøm caù đù, vaø nhieàu vieäc khaùc.  Xin Thieân Chuùa 

vaø Meï Maria traû coâng boäi haäu cho anh chò em vaø gia ñình. 

 

QUAÙN BIEÅN NHÔÙ CAÀN NGÖÔØI 

    Ngaøy Thaùnh Maãu 2011 (töø ngaøy 4 tôùi ngaøy 7 thaùng 8) ñaõ gaàn 

tôùi, Giaùo Xöù caàn coù nhieàu anh chò em coù söùc khoûe trôï giuùp trong 

nhöõng ngaøy Quaùn Bieån Nhôù phuïc vuï khaùch haønh höông nhö:  

chaïy baøn, thu raùc, giuùp Ban Beáp naáu nöôùng, nhaët rau....v..v.  

Giaùo Xöù keâu môøi anh chò em naøo coù theå giuùp Quaùn naêm nay thu 

xeáp coâng vieäc gia ñình vaø cho Ban Toå Chöùc bieát caøng sôùm caøng 

toát ñeå thu xeáp choã xe Bus vaø phaân coâng vieäc laøm, vaø ñeå Quaùn coù 

thaønh quaû toát ñeïp hôn.  Xin lieân laïc vôùi Tröôûng Ban Toå Chöùc vaø 

Tröôûng Ban Beáp- anh chò Ruaãn, ÑT: 728-2549, hay vaên phoøng 

Giaùo Xöù.  

 

QUAÙN THAÙNH GIA     

     Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Phôû, Huû Tieáu Xaøo, 

Tieát Canh, 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!!! 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT 

    Ngaøy 22/05/11    $3,921 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN    

    Phaûi Nguyeãn   #313   

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



 

ĐẤNG BẢO TRỢ 

R. Veritas 

Cuốn phim có tựa đề: “Đời Vẫn Đẹp” do Roberto đạo diễn và thủ diễn. Cuốn phim đã nêu lên câu truyện của người Do Thái 
cùng với vợ và đứa con trai nhỏ bị Đức Quốc Xã đưa vào trại. Nhờ tài khôi hài, ông đã giữ vững được tinh thần của đứa con khi 
quân đội đồng minh đến giải thoát. 

Cuốn phim hẳn gợi lại kinh nghiệm của bác sĩ Victo Rey, ba năm lưu đày tại Ba-Lan và nhiều trại tập trung khác của Đức Quốc 
Xã, đã giúp cho vị bác sĩ chuyên gia tâm lý này khám phá được một chân lý quan trọng trong cuộc sống của con người, chân lý đó 
là, trong những hoàn cảnh nghiệt ngã đau thương nhất con người vẫn có thể tồn tại nếu họ có niềm tin và tìm được ý nghĩa của 
cuộc sống. 

Bác sĩ Brand đã quan sát những phản ứng khác nhau của các bạn tù của ông, có những người trước khi vào tù thì được mọi 
người trọng vọng, ngưỡng mộ, thế nhưng bỗng chốc lộ nguyên hình của những kẻ hèn hạ có thể bán đứng anh em vì một chút lợi 
lộc nhỏ mọn. Một số khác thoạt tiên thể hiện bản lĩnh của những nhà lãnh đạo, thế nhưng liền sau đó thất vọng và ngã gục chỉ 
trong vài ngày. Trái lại, cũng không thiếu những người rất ít được mọi người chú ý đến, họ đã âm thầm chịu đựng cho đến cùng 
và được sống còn. 

Tìm hiểu sự khác biệt giữa những hạng người trên đây, bác sĩ Brand khám phá ra rằng, chính mục đích và ý nghĩa của cuộc 
sống là sức mạnh làm cho con người tồn tại trong những điều kiện tột cùng khốn khổ của cuộc sống. Trong kinh nghiệm bản thân, 
bác sĩ Brand cho biết, chính tình yêu đối với vợ ông đã giúp cho ông tiếp tục tìm thấy ý nghĩa và lẽ sống trong tận đáy của hỏa 
ngục. Mặc dù không biết vợ mình bị giam giữ ở đâu, còn sống hay đã chết, bác sĩ Brand đã chia sẻ kinh nghiệm như sau: 

Không có gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu, những ý nghĩ và hình ảnh người vợ yêu dấu của tôi, cho dẫu người ta có báo tin 
rằng vợ tôi đã chết thì tôi sẽ không bao giờ ngưng chiêm ngắm hình ảnh của nàng và thôi không chuyện vãn với nàng nữa. Càng 
lúc tôi càng cảm nghiệm được hình ảnh của vợ tôi; vợ tôi vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Chính tình yêu đối với vợ đã mang lại hy vọng 
và sức mạnh giúp cho bác sĩ Brand chịu đựng mọi nghịch cảnh và tồn tại cho đến ngày được giải cứu khỏi các trại tập trung. 
Khám phá được ý nghĩa của cuộc sống, đây hẳn không phải là một điều xa xỉ hay phụ thuộc trong cuộc sống con người, mà là 
một nhu cầu hiện sinh còn quan trọng hơn cả các thức ăn thức uống của con người. 

Ý nghĩa lẽ sống của người Kitô chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô, đây là điều một lần nữa hôm nay Giáo Hội muốn nhắc nhở 
chúng ta. Kitô giáo chúng ta không phải là một ý thức hệ; cũng không phải là một hệ thống luân lý chỉ gồm những điều luật phải 
tuân giữ; lại càng không phải là một xã hội theo thể chế chính trị nào đó. Kitô giáo thiết yếu là một con Người, con Người đó hôm 
qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một, Ngài đã hiện diện trong giáo hội và trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, Ngài là sức 
sống của mỗi người Kitô chúng ta. Thường thì một vị thánh hiền, một bậc vĩ nhân đi qua trong lịch sử nhân loại và để lại sự 
nghiệp của mình, nhưng với Chúa Kitô lại khác, Ngài không hiện diện như một xác chết được tẩm liệm, Ngài cũng chẳng hiện 
diện qua những di tích Ngài để lại, Ngài cũng chẳng để lại sự nghiệp nào, Ngài đã chết và Ngài đã sống lại, chính vì đã sống lại 
cho nên Ngài vẫn có đó, Ngài hiện diện một cách sống động nơi đây, trong giây phút này đây, đó là niềm tin, là sức sống, là lịch 
sử của Giáo Hội từ hơn 2,000 năm qua, đó cũng là lẽ sống của không biết bao nhiêu người tín hữu đã đi trước chúng ta, trong 
Ngài họ đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và để có thể vui sống, nhất là kiên trì cho đến cùng giữa những thử thách và bách hại, 
tất cả đều sống niềm xác tín của thánh Phaolô như ngài đã viết trong thư gởi cho giáo đoàn Rôma: “Ai có thể tách chúng ta ra 
khỏi tình yêu Chúa Kitô, phải chăng là gian truân, khắc khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” 

Đây là niềm xác tín mà Giáo Hội mời gọi chúng ta hâm nóng lại khi cho chúng ta lắng nghe Tin Mừng hôm nay. Trong bài diễn 
văn tự thuật với các môn đệ trước khi đi vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, họ được mời gọi để chuẩn bị tinh thần 
đón nhận cách thế hiện diện mới của Ngài, Ngài nói với các ông: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con.” 
Quả thật, sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu, từ những con người 
quê mùa, dốt nát và nhát đảm, các môn đệ đã được Chúa Thánh Thần biến thành những nhà rao giảng không biết mỏi mệt và 
nhất là dùng chính cái chết của mình để làm chứng cho sự hiện diện ấy của Chúa Giêsu. 

Hơn hai ngàn năm qua, sức sống được Chúa Thánh Thần thông ban cho các môn đệ đã tràn ngập thế giới, đã trở thành lẽ 
sống của không biết bao nhiêu người. Chính nhờ sức sống ấy mà các tín hữu Kitô tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và sống đúng 
ơn gọi làm người của mình. Sống công bình, sống bác ái, sống phục vụ, sống quên mình không phải là độc quyền của người Kitô 
giáo. Tôn giáo nào cũng đề cao những giá trị ấy; giới răn yêu thương cũng không phải là giới răn riêng của các tín hữu Kitô chúng 
ta. Thế nhưng Chúa Giêsu đã ban bố giới răn ấy như một giới răn mới mẻ và là riêng của Ngài, bởi vì Ngài ban chính sức sống và 
tình yêu của Ngài cho các tín hữu để họ yêu thương bằng chính tình yêu của Ngài. 

Chúa Giêsu chính là tình yêu, Chúa Giêsu chính là sức sống của các tín hữu. Chúng ta họp nhau cử hành thánh lễ của mỗi ngày 
Chúa Nhật để xin Chúa Kitô bổ sức cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục sống, để cho mọi người thấy rằng, Ngài thật sự là Đấng 
đang hiện diện và tác động trong chúng ta, Ngài chính là lẽ sống mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, Ngài là sức mạnh 
để chúng ta tiếp tục chiến đấu, Ngài là niềm hy vọng để chúng ta tiếp tục tiến bước. 

 



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 


