
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 

 

CN VII PS – LỄ THĂNG THIÊN     naêm A    ngaøy 05/06/2011    SOÁ: 23

 

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 

(06/06-11/06/2011) 

T. Hai:  06/06  

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

T. Ba:    07/06   

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

   Caàu cho caùc Hoäi Vieân/ Hoäi Doøng 3 Ñaminh. 

 T. Tö:    08/06   

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

T. Naêm:  09/06 Th. EÂphrem, ptTs 

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

T. Saùu:   10/06  

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

T. Baûy:   11/06   Th. Barnabeâ, TÑ 

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

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

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 

 

LEÃ CHUÙA THAÙNH THAÀN HIEÄN XUOÁNG - Naêm A      (11/06/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

LEÃ CHUÙA THAÙNH THAÀN HIEÄN XUOÁNG - Năm A       (12/06/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Ca Ñoaøn Thaùnh Linh 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Maân Coâi 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (13-18/06/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi              /  C: Chöû



TIN MUÏC VUÏ

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. 

 

CHUÙC MÖØNG KYÛ NIEÄM NGAØY THU PHONG LINH MUÏC 

(04/06) 

    Nhaân dòp kyû nieäm ngaøy thu phong linh muïc cuûa Cha Chaùnh 

Xöù Vuõ Höõu Muïc vaø Cha Phoù Xöù Traàn Duõng Löïc, Giaùo Xöù 

chuùng con kính chuùc hai Cha luoân ñöôïc maïnh khoûe, vui töôi, vaø 

haïnh phuùc.  Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Meï Nöõ Vöông Vieätnam 

gìn giöõ vaø ban muoân ôn laønh xuoáng treân quyù Cha, ñeå caùc Ngaøi 

luoân saùng suoát khoân ngoan daãn daét ñoaøn chieân Chuùa vaø chu toaøn 

traùch nhieäm cuûa beà treân trao phoù.  Giaùo Xöù ñoàng chuùc möøng!!! 

 

CHUÙC MÖØNG CAÙC EM RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU 2011 

    Giaùo Xöù chuùc möøng toaøn theå caùc em môùi laõnh nhaän Bí Tích 

Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa.  Nguyeän xin Thieân Chuùa ñoå traøn 

hoàng aân xuoáng treân caùc em, nuoâi döôõng vaø giöõ gìn hoàn xaùc caùc 

em luoân trong traéng hoàn nhieân nhö Thieân Thaàn. 

 

DANH SAÙCH GIA ÑÌNH GIAÙO XÖÙ 

    Nhö ñaõ thoâng baùo, ñeå Giaùo Xöù coù moät danh saùch gia ñình 

chính xaùc cho Giaùo Phaän, ñaàu naêm 2011 Giaùo Xöù ñaõ gôûi tôùi caùc 

gia ñình nhöõng phong bì cuøng vôùi soá danh boä cuûa moãi gia ñình, 

vaø neáu trong voøng saùu thaùng lieân tuïc, Giaùo Xöù khoâng nhaän ñöôïc 

phong bì vôùi soá danh boä cuûa moät gia ñình naøo ñoù, thì coi nhö gia 

ñình ñoù ñaõ di chuyeån ñi nôi khaùc vaøo khoâng coøn ôû trong Giaùo Xöù 

nöõa.  Vì theá, ñaàu thaùng 7 naøy, Giaùo Xöù seõ ñaêng moät danh saùch 

môùi döïa theo danh saùch cuûa caùc phong bì xanh ñaõ nhaän cuûa caùc 

gia ñình trong saùu thaùng qua.  Xin quyù oâng baø anh chò em chuù yù 

theo doõi danh saùch môùi naøy, vì ñaây seõ laø danh saùch gia ñình 

chính thöùc cuûa Giaùo Xöù cho Giaùo Phaän. 

 

Ghi Danh Các Lớp Giáo Lý Việt Ngữ 2011-2012 

     Trường Giáo Lý Việt Ngữ sẽ bắt đầu nhận đơn cho các lớp 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) 

 

THOÂNG TIN CUÛA THAØNH PHOÁ PORT ARTHUR 

     Giaùo Xöù môùi nhaän ñöôïc thö cuûa baø Thò Tröôûng, thaønh phoá coù 

moät heä thoáng goïi laø “Blackboard Connect” ñeå löu laïi nhöõng soá 

ñieän thoaïi cuûa daân chuùng ñeå coù theå deã daøng thoâng baùo nhöõng 

thoâng tin quan troïng vaø khaån caáp.  Nhöõng soá ñieän thoaïi nhaø ñaêng 

trong phone book thì ñaõ ñöôïc löu giöõ trong heä thoáng naøy roài.  

Tuy nhieân, neáu quyù vò muoán ñaêng kyù soá ñieän thoaïi di ñoäng, hay 

soá ñieän thoaïi naøo khoâng coù trong phone book, xin lieân laïc soá 

ñieän thoaïi 409-983-8105, hoaëc tôùi laáy ñôn taïi vaên phoøng xöù,  hay 

vaøo maïng www.portarthur.net, or www.portarthurpd.com ñeå 

ñaêng kyù.   

 

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. 

   *Tröôûng Ban Quaùn Bieån kính môøi quyù oâng baø anh chò em ñöùng 

ñaàu phuï traùch caùc moùn aên vaø caùc coâng vieäc cho quaùn Bieån tôùi 

tham döï phieân hoïp luùc 5g00 chieàu Chuùa Nhaät hoâm nay taïi hoäi 

tröôøng Thaùnh Giuse. 

   *Kính môøi quyù hoäi vieân Hoäi Doøng 3 Ñaminh maëc ñoàng phuïc 

ñeán tham döï Thaùnh Leã ñaàu thaùng vaøo luùc 7g00 saùng Thöù Ba 

ngaøy 7 thaùng 6 naêm 2011. 

    *Ñeå chuaån bò taâm hoàn möøng Leã Quan Thaày, kính môøi quyù ca 

vieân Ca Ñoaøn Thaùnh Linh thu xeáp thôøi giôø ñeán hoäi tröôøng Thaùnh 

Giuse tham döï buoåi tónh taâm vaøo luùc 8g30 toái Thöù Saùu ngaøy 

10/6/11. 

 

RAO HOÂN PHOÁI 

     Anh Pheâroâ Phaïm Vaên Tröôøng con oâng baø Phaïm Rieãn, Port 

Arthur, TX seõ keát hoân vôùi chò Cecelia Traàn Ngoïc Töôøng Vy con 

oâng baø Traàn Quang Chaâu, Littleton, Colorado. (1) 

     Ai bieát 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 ñaëc bieät baùn Buùn Boø Hueá, Goûi 

Caù, 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 29/05/11    $3,697 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN    

    OÂng Phaûi Nguyeãn   #313   

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

http://www.portarthur.net/
http://www.portarthurpd.com/


 

                                                                               LÊN TRỜI: ƯỚC MƠ CAO ĐẸP  
 
Mới đây, trong những ngày đầu tiên của thiên niên kỷ, một chuyến du lịch đã làm sửng sốt nhiều người vì sự tốn kém khủng khiếp của 
nó: chuyến du lịch của Denis Tito, một nhà triệu phú Hoa Kỳ, người đã trả 20 triệu đô la cho tấm vé du lịch 6 ngày trên không gian. 
 
Từ thuở bé, khi nhìn ngắm trời sao ban đêm, Tito mơ ước một ngày ngào đó mình sẽ được bay vào trời cao. Thế rồi lớn lên, ông đi 
học và trở thành kỹ sư làm việc cho NASA, cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Hoa kỳ. Tito chuyên về thiết kế các đường bay thám 
hiểm Hỏa tinh và Kim tinh. Sau đó ông chuyển qua đầu tư và trở thành triệu phú. 
 
Tuy làm triệu phú nhưng Tito vẫn không mất đi ước mơ bay vào vũ trụ, dầu rằng ông biết rõ giấc mơ ấy rất mong manh. Bởi vì hầu hết 
các phi hành gia đều xuất thân từ những phi công máy bay phản lực với nhiều tài năng và thể lực tốt, trong khi kích thước và trọng 
lượng cơ thể của ông lại rất khiêm tốn: cao 5"5 và nặng 140 cân Anh (pounds). 
 
Nhưng khi cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga chịu bán cho Titô một ghế du lịch giá 20 triệu, và sau bảy tháng trời huấn luyện không 
ngừng, giấc mơ của Tito đã thành sự thật. Ông phát biểu trước chuyến bay: "Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Tôi muốn thực 
hiện hết những giấc mơ lành mạnh và hợp pháp của mình." 
 
"Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống", và trong cuộc đời đó có biết bao ước mơ được đan dệt. Nhưng thử hỏi ước mơ của tôi có 
lành mạnh và hợp pháp không? Các mơ ước của tôi tốt đẹp cao sang hay tầm thường hèn hạ? Chúng nâng tôi lên hay nhận chìm phá 
hủy? 
 
Nói đến ước mơ là nói đến những mục tiêu chưa có trong hiện tại. Mục tiêu tuy nằm trong tương lai, nhưng lại chi phối đời sống con 
người từ ngày hôm nay. Khi một bạn trẻ mong rằng mai kia mình sẽ có tấm bằng cao học, trong hiện tại họ đã phải thức khuya dậy 
sớm, thu tích bao kiến thức cần thiết để một ngày nao chiếm được mảnh bằng như lòng ước mong. Thành ra, ước mơ hướng con 
người đến với tương lai, nhưng đã làm nên cung cách sống trong hiện tại. 
 
Nhìn vào ngày mai để ngày hôm nay ta sống trọn vẹn hơn chính là lối đường khôn ngoan mà lễ Đức Giêsu Lên Trời muốn nói. 
 
Không ít người bị quan niệm vật chất chi phối nên khi nói "Chúa Giêsu lên trời" người ta mau liên tưởng đến hình ảnh Ngài bốc mình 
khỏi mặt đất, bay vào một nơi nào đó trên trời cao. Điều này khiến cho có kẻ cứ lầm tưởng thiên đàng là một chốn nào đó trong không 
gian. Yuri Gagarin, phi hành gia đầu tiên của Nga, sau khi bay lên vào vũ trụ đã trở về tuyên bố: "Tôi nhìn khắp cùng không gian, 
nhưng chẳng thấy Chúa đâu. Vậy mà người có Đạo lại nói "Lạy Cha chúng con ở trên trời"". 
 
Nghe thế, nhiều người bị lung lay niềm tin vì cứ tưởng Chúa ở trên trời cao xanh, bây giờ các khoa học gia lên trời và dùng cả viễn 
vọng kính tối tân tìm kiếm mà chẳng thấy ai, nên nghĩ là không có Chúa. 
 
Có người lại lầm tưởng trên thiên đàng người ta vẫn sống như đời thường, tức cũng ăn uống ngủ nghỉ, cưới vợ, lấy chồng, sinh con 
đẻ cái. Thế nên mới có cảnh bè phái Sađucêô đặt vấn đề: một bà lấy bảy anh em, thế khi về trời bà ta là vợ của ai. 
 
Nếu thiên đàng là một cõi vật chất nào đó trong không gian thì nó cũng sẽ suy tàn như bao vật chất khác. "Lên thiên đàng" không phải 
là bay lên trời xanh kia, song là bước khỏi thế giới hữu hình để đi vào mối liên hệ vô hình, không bị chi phối bởi thời gian, không gian, 
hay giác quan, song là yêu thương bao trùm tất cả. 
 
Thế nên khi nói "Chúa Giêu lên trời" có nghĩa là Ngài đi trở về với mối liên hệ vô hình trong tình yêu tinh tuyền và trọn vẹn của Thiên 
Chúa. 
 
Trên thế gian, khi yêu nhau con người phải dùng đến sự vật hữu hình để diễn tả và cảm nhận. Không ai thấy hình thù của tình yêu nên 
người ta phải bày tỏ qua cánh hoa, vòng tay, ánh mắt, nụ hôn... Nói yêu nhau mà không có hành động diễn tả thì chẳng ai có thể cảm 
nhận được. Ấy là vì con người bị giới hạn trong thế giới vật chất hữu hình. Thế nên, khi Thiên Chúa tỏ tình với nhân loại, Ngài cũng 
phải diễn tả qua những gì người ta thấy, sờ, nghe và cảm nhận được. Cao điểm của lời tỏ tình ấy là việc Thiên Chúa làm người để 
sống giữa con người. 
 
Thế nhưng qua việc "lên trời", Chúa Giêsu đã khẳng định rằng con người không bị thế giới vật chất hữu hình chi phối mãi. Sẽ đến một 
ngày người ta thoát khỏi thế giới đó, chấm dứt những liên hệ trong không gian và thời gian để đi vào mối liên hệ tinh tuyền của tình 
yêu. 
 
Chắc hẳn ước mơ cao quí nhất của đời người là ước mơ hạnh phúc. Nhưng có hạnh phúc nào lại thiếu vắng tình yêu. Tình yêu càng 
tinh tuyền, hạnh phúc càng trọn vẹn. Tình yêu tinh tuyền và trọn vẹn nhất chỉ có trong vương quốc Thiên Chúa. 
 
Trước khi về trời, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ hãy tập sống tình yêu đó ngay trên thế gian. Ngài bảo các ông: "Các con hãy đi giảng 
dạy cho muôn dân", "các con là chứng nhân của Thầy". Nhưng giảng dạy và chứng nhân cho điều chi nếu không phải là Tình yêu 
Thiên Chúa ban cho con người. Lời giảng dạy chân thực nào cũng cần kèm theo đời sống chứng tá. Chắc chắn không mấy ai dám tin 
nhận lời dạy của các môn đệ khi thấy các ông bê bối xấu xa, vợ nọ con kia, đam mê vật chất, gian dối hận thù, tranh giành quyền lực 
đánh chí choé. Người ta có tin là vì các ông đã tập sống như lời Đức Giêsu căn dặn: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là 
môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau." 
 
Thành ra việc mừng lễ Chúa Giêsu lên trời lại khai mở trong tôi một thái độ sống: sống trong cuộc đời nhưng phải hướng về quê trời. 
Sự hướng mình lên cao đó giúp tôi vược thắng những tình cảm thấp hèn của xác thịt, thế gian, vật chất hầu đi đến một tình yêu cao cả 
hơn. Đó là tình yêu chân lý, yêu sự sống, yêu những giá trị thiêng liêng, với khả năng nâng tôi lên cao hơn trong tình Chúa và tình 
người. 
 
Lm Bùi Quang Tuấn CSsR  



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 


