
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 THÖÔØNG NIEÂN      naêm A   ngaøy 13/02/2011    SOÁ: 7

 

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 

(14-19/02/2011) 

T. Hai:  14/02   Thaùnh  Cyril, ts vaø Meâthoâñioâ, gm 

     

 T. Ba:    15/02  7 Thaùnh Laäp Doøng Toâi Tôù Ñöùc Meï 

    

T. Tö:     16/02   

    

T. Naêm:  17/02    

   Pheâroâ gioã 1 naêm / Baø Cuùc.     

T. Saùu:   18/02        

  

T. Baûy:  19/02   Kính Ñöù Meï 

         

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

 

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   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 (14-19/02/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích                  / C:  Taùm 

 

CHUÙA NHAÄT VII THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (19/02/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Bính, OÂng Thuïy 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT VII THÖÔØNG NIEÂN - Năm A    (20/02/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Giuse 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Maân Coâi 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (21-26/02/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi          / C: Caàn 



TIN MUÏC VUÏ

KEÁT QUAÛ CHI THU DÒP TEÁT TAÂN MAÕO 2011 

     Moät laàn nöaõ, Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn toaøn theå oâng baø 

anh chò em ñaõ hy sinh thôøi giôø, coâng söùc, vaø tieàn cuûa  cho nhöõng 

ngaøy Teát Xuaân Taân Maõo vöøa qua.  Nguyeän xin Thieân Chuùa, vaø 

Meï Maria traû coâng boäi haäu cho toaøn theå quyù vò vaø gia ñình.  Sau 

ñaây laø keát quaû cuûa dòp Teát: 

     Baùn Hoa Xuaân     $1,111 

     YÙ Nguyeän Daâng Chuùa     $3,495 

     Tieàn lôøi Hoäi Chôï     $5,215 

     AÂn nhaân soå vaøng       $4,700 

     Tieàn lôøi Veù Soá     $4,550 

     Toång soá thu                  $19,071 

     Toång chi phí                             $17,062 

 Toång thu dòp Teát      $2,009 

KEÁT QUAÛ SOÅ XOÁ 

     Loâ Ñoäc Ñaéc - $1,500 soá 1981 

     Loâ Haïng I - $700 soá 1263 

     Loâ Haïng II - $400 soá 3849 

     Loâ Haïng III - $200 soá 3195 

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

seõ ñöôïc sung vaøo quyõ cuûa Giaùo Xöù sau ngaøy 5 thaùng 3 naêm 

2011. 

 

CHUÙC MÖØNG QUAN THAÀY KHU LOÄ ÑÖÙC 

     Nhaân dòp Leã Quan Thaày, Giaùo Xöù chuùc möøng taát caû anh chò 

em thuoäc khu Loä Ñöùc ñöôïc muoân ôn hoàng aân Thieân Chuùa, soáng 

thaùnh thieän theo göông Ñöùc Meï, luoân giöõ hoàn xaùc trong saïch, 

nhaát laø ôn khieâm nhöôøng vaø xin vaâng, ñeå chu toaøn boån phaän 

Chuùa trao phoù. 

 

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?  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.   

QUYÕ BAÛO HIEÅM 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. 

CHIEÂN DÒCH “CAPITAL CAMPAGN” 

   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. 

 

CAÙM ÔN 

     Giaùo Xöù xin chaân thaønh caùm ôn quyù oâng baø vaø anh chò em  ñaõ 

hy sinh thôøi giôø queùt doïn nha thôø, nhaø nguyeän, nha xöù trong 

nhöõng ngaøy Thöù Hai vaø Thöù Saùu haèng tuaàn.  Xin Thieân Chuùa 

chuùc laønh vaø traû ôn boäi haäu cho quyù vò vaø gia ñình.   

 

THU TIEÀN ÑÔÏT HAI 

     Tuaân tôùi Thöù Baûy 19/2 vaø Chuùa Nhaät 20/2, co xin tieàn ñôït hai 

theo nhu caàu cuûa Giaùo Hoäi Vieät Naêm do Ñöùc OÂng Phanxicoâ 

Phaïm Vaên Phöông, Toång giaùo phaän Atlanta ñeán chia seû.  Xin 

quyù oâng baø vaø anh chò em quaûng ñaïi hy sinh ñoùng goùp. 

THOÂNG BAÙO        

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

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

chieàu hoâm nay taïi tö gia anh Nguyeãn Vaên Bình, ñòa chæ 4620 

Inwood Dr., Groves, ÑT:  962-1545. 

     *Kính môøi quyù anh chò em trong phong traøo Cursilloâ thu xeáp 

thôøi giôø ñeán tham döï ñoâng ñuû buoåi Ultreaya luùc 4g00 chieàu 

Chuùa Nhaät ngaøy 20 thaùng 02.   

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. (2) 

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

trình cho Cha Xöù bieát. 

 

QUAÙN THAÙNH GIA     

      Nhôø söï uûng hoä nhieät tình cuûa quyù oâng baø anh chò em, Quaùn 

Thaùnh Gia trong thaùng 1, dòp Teát baùn Baùnh Chöng  Baùnh Teùc  vaøø 

Ñeâm Vaên Ngheä ñaõ thu ñöôïc soá tieàn lôøi laø $16,100.  Xin Chuùa vaø 

Ñöùc Meï traû coâng boäi haäu cho quyù anh chò em thieän chí vaø toaøn 

theå quyù vò ñaõ coù loøng naâng ñôõ vaø uûng hoä ñeå giuùp vaøo quyõ sinh 

hoaït cuûa Giaùo Xöù.    

     Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Tieát Canh, Buùn Boø 

Hueá, Huû Tieáu  Xaøo vaø nhieàu moùn khaùc. Xin quyù vò tieáp tuïc 

chieáu coá. 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT     

     Ngaøy 6/2/11     $5,430    

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

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



TÔN TRỌNG PHẨM GIĂ CON NGƯỜI 

Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà 

Con người có phẩm giá rất cao quý 

Một hôm, vị linh mục giảng tĩnh tâm cho giới trẻ giáo xứ nêu đề tài sau đây cho hai nhóm thanh niên thảo luận: “Các Bạn hãy cho 
ý kiến: phẩm giá của bức tượng Đức Mẹ và phẩm giá của các ki-tô hữu đang sống chung quanh ta, bên nào trọng hơn?” 

Thấy câu hỏi dễ ợt, không cần suy nghĩ, nhóm A giơ tay phát biểu trước: “Tất nhiên là phẩm giá của tượng Đức Mẹ cao trọng 
hơn.” 

Nhóm B trầm tĩnh hơn, sau khi suy nghĩ chín chắn, phát biểu ngược lại: “Phẩm giá người ki-tô hữu cao trọng hơn.” 

Nhóm A nhao nhao phản đối, nhưng rồi đại diện nhóm B bày tỏ lập luận của nhóm mình như sau: 

Sở dĩ chúng tôi quả quyết phẩm giá người tín hữu cao trọng hơn phẩm giá của tượng Đức Mẹ là vì những lý do sau:  

- Thứ nhất: Tượng Đức Mẹ không phải là hiện thân của Đức Mẹ mà chỉ là hình hài tượng trưng cho Đức Mẹ, do bàn tay người 
phàm tạo ra bằng thạch cao hoặc bằng gỗ đá, không có linh hồn, không có sự sống; trong khi những con người chung quanh ta 
đây thực sự là hình ảnh sống động của Thiên Chúa, có linh hồn, có sự sống, có trí khôn, do chính Ba Ngôi Thiên Chúa dựng nên 
theo hình ảnh Chúa.  

- Thứ hai: Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Tẩy để tái sinh các tín hữu, cho họ trở nên con Thiên Chúa, cho họ được tháp nhập vào 
thân mình Chúa như cành nho tháp vào thân nho, như bàn tay nối liền cơ thể, để các tín hữu được trở thành phần thân thể của 
Chúa Giê-su. Các bức tượng thánh không được vinh dự đó. 

- Thứ ba: Các tín hữu đều được lãnh nhận dồi dào Chúa Thánh Thần trong ngày lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức; ảnh tượng Đức 
Mẹ không được đặc ân rất cao quý nầy. 

- Thứ tư: Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể để ban Thịt Máu Người cho các tín hữu, cho họ được trở nên đồng huyết nhục với 
Người, cho họ được tiếp nhận sự sống thần linh của Người. Các bức tượng thánh không được vinh dự tuyệt vời như thế.  

- Thứ năm: Thiên Chúa Ba Ngôi còn ngự trị trong tâm hồn các tín hữu như trong đền thờ cao quý của Chúa. Các bức tượng thánh 
không được ân huệ lớn lao đó.  

- Thứ sáu: Mai đây, các bức tượng thánh sẽ bị mai một theo thời gian, còn các tín hữu sống theo đường lối Chúa sẽ được lên 
thiên đàng hưởng phúc đời đời với Chúa. Không một bức tượng thánh nào được diễm phúc lớn lao như thế.  

Đến đây thì nhóm A không thể chống chế được và tất cả đều chấp nhận rằng phẩm giá người tín hữu nói riêng, của con người nói 
chung, là rất cao cả. Chưa có một chủ nghĩa, một học thuyết nào của nhân loại đề cao phẩm giá con người đến thế.  

Cuối cùng, vị linh mục giảng tĩnh tâm kết luận: Như thế, chúng ta chấp nhận rằng con người có phẩm giá rất cao và mọi người 
đều đáng được kính trọng tương xứng với phẩm giá của mình. Tuy nhiên, khi đề cao phẩm giá người ki-tô hữu hơn tranh ảnh 
thánh không có nghĩa là bác bỏ việc tôn kính ảnh tượng thánh. Đúng ra, chúng ta phải tôn kính ảnh tượng Đức Mẹ và các thánh 
như Giáo Hội dạy, và mong sao chúng ta cũng có lòng tôn trọng y như thế đối với anh chị em chung quanh.  

Không được xúc phạm con người   

Vì con người có phẩm giá cao cả như thế, nên Chúa Giê-su rất mực tôn trọng họ, kể cả những người tội lỗi và Chúa đã mạnh mẽ 
cảnh báo rằng: người nào xúc phạm đến con người, chà đạp danh dự con người, làm tổn thương phẩm giá con người sẽ phải 
gánh lấy những hình phạt nặng nề: 

“Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra 
trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.” (Mat-thêu 5, 22) 

Ngoài ra, Chúa Giê-su cũng nhắc nhở chúng ta rằng tha nhân là hiện thân của Người và tất cả những gì chúng ta làm cho các 
anh chị em chung quanh là làm cho chính Chúa. (Mat-thêu 25,40)  

Vì thế, khi chúng ta giận ghét anh em mình là giận ghét Chúa, tội đó đáng bị đưa ra toà; khi ta mắng anh em là ngốc, là khùng, 
chửi anh em là quân phản đạo… là chúng ta xúc phạm đến chi thể của Chúa Giê-su, tức là xúc phạm đến chính Người, vì thế nên 
đáng bị vạ lửa địa ngục như Lời Chúa phán.                                                           

Từ lâu nay, vì đánh giá thấp về người khác nên chúng ta cho rằng việc chửi mắng họ là chuyện thường tình. Nay Chúa Giê-su 
cho biết đó là một xúc phạm nặng đến phẩm giá cao cả của người khác, đồng thời cũng là xúc phạm đến Chúa nên phải bị luận 
phạt nặng nề.  

Ước chi nhận thức nầy giúp chúng ta có thái độ tôn trọng tha nhân nhiều hơn và tuyệt đối không bao giờ chửi mắng, xúc phạm 
bất kỳ ai. 



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 


