
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 7 THÖÔØNG NIEÂN naêm B     ngaøy 19/02/2012    SOÁ: 8

 

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 

(20-25/2/2012) 

T. Hai:  20/2  

   

T. Ba:    21/2     Th. Pheâroâ Damiano, gmts 

    

T. Tö:    22/2  Leã Tro – AÊn chay, kieâng thòt 

   Maria/ baø Buøi Dung   

T. Naêm:  23/2 Th. Polycarpo, gmtñ 

   

T. Saùu:   24/2 Muøa Chay – Kieâng thòt 

   

T. Baûy:   25/2   

       

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT 7 THÖÔØNG NIEÂN   (18/02/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, Anh Tröôøng 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT 7 THÖÔØNG NIEÂN     (19/02/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Pheâroâ 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Maân Coâi 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (20-25/02/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi   / C: Chöû 

 

CHUÙA NHAÄT 1 MUØA CHAY   (25/02/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT 1 MUØA CHAY   (26/02/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Giuse 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Voâ Nhieãm 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (27/02-3/3/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Boán        / C: Rieãn 



TIN MUÏC VUÏ

MUØA CHAY THAÙNH 

     Muøa Chay naêm 2012 laïi ñeán vôùi chuùng ta, Giaùo Xöù xin nhaéc 

nhôû anh chò em veà muïc ñích cuûa Muøa Chay laø aên naên thoáng hoái 

trôû veà vôùi Thieân Chuùa, noi göông Chuùa Gieâsu vaø vaâng lôøi Giaùo 

Hoäi, hy sinh haõm mình ñeàn buø toäi loãi, tham gia caùc coâng taùc töø 

thieän, laøm vieäc laønh phuùc ñöùc, soáng baùc aùi yeâu thöông, sieâng 

naêng ñoïc kinh caàu nguyeän, vieáng Ñaøng Thaùnh Giaù, vaø tin vaøo 

Phuùc AÂm.  Giaùo Xöù cuõng keâu goïi anh chò em tích cöïc tham gia 

vaø theo saùt caùc chöông trình, giôø Leã, giôø chaàu, giôø tónh taâm, vaø 

caùc phaân coâng maø Hoäi Ñoàng phaân chia.  Caàu chuùc anh chò em 

laõnh ñöôïc nhieàu ôn Chuùa trong muøa Chay Thaùnh naøy. 

 

LUAÄT AÊN CHAY, KIEÂNG THÒT MUØA CHAY 

    Maáy ñieàu luaät Muøa Chay xin anh chò em löu yù thöïc haønh: 

1) Nhöõng ngaøy AÊn Chay vaø Kieâng Thòt:  Thöù Tö Leã Tro 

(22/2/12) vaø Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh (06/4/12).   

2) Nhöõng ngaøy Kieâng Thòt:  Caùc Thöù Saùu trong Muøa Chay.   

Tuoåi AÊn Chay:  Theo GL. 97 & 1252, moïi tín höõu tuoåi töø 18 

cho tôùi 60 thì buoäc phaûi giöõ chay. 

Tuoåi Kieâng Thòt:   Theo GL. 1252:  buoäc moïi tín höõu töø 14 

tuoåi trôû leân phaûi kieâng thòt. 

Caùch thöùc aên chay:  Chæ aên moät böõa no trong ngaøy, 2 böõa 

khaùc chæ ñöôïc aên chuùt ñænh (phaân nöûa thoâng thöôøng) maø 

thoâi, ngoaøi ra khoâng ñöôïc aên vaët. 

 

LEÃ TRO 

     Thöù Tö ngaøy 22 thaùng 2 naêm 2012: 

    -7:00 a.m. Leã Saùng 

    -6:00 p.m. Leã Chieàu 

 

CHEÙN GAÏO TÌNH THÖÔNG 

   Theo thoâng leä, trong Muøa Chay Tröôøng Giaùo Lyù Vieät Ngöõ vaø 

Ñoaøn Thieáu Nhi phaùt ñoäng chöông trình Cheùn Gaïo Tình Thöông 

(Rice Bowl) ñeå giuùp caùc em yù thöùc veà vieäc giuùp nhöõng ngöôøi 

ngheøo trong Muøa Chay.  Nhöõng ñoùng goùp cuûa caùc em tuy nhoû 

beù, nhöng noùi leân taám loøng chia seû cuûa caùc em ñoái vôùi nhöõng 

ngöôøi keùm may maén.  Xin quyù vò phuï huynh khuyeán khích vaø 

nhaéc nhôû caùc em.  Tuy nhieân,  xin quyù phuï huynh cuõng tham gia 

chöông trình naøy baèng caùch hy sinh bôùt ñi nhöõng gì khoâng caàn 

thieát ñeå laøm göông cho con em chuùng ta.  Cheùn Gaïo Tình 

Thöông seõ baét ñaàu töø Thöù Tö Leã Tro (22/2/12) vaø seõ keát thuùc 

vaøo Chuùa Nhaät Phuïc Sinh (8/4/12). 

 

TIEÀN ÑÒA PHAÄN BFA 2012 

       Theo soá tieàn chænh ñònh cuûa Giaùo Phaän, chia ñeàu cho soá 

Giaùo Daân trong Giaùo Xöù, thì moãi gia ñình naêm nay seõ ñoùng goùp 

cho quyõ Bishop’s Faith Appeal laø $120. Tuy nhieân, quyù vò coù theå 

ñoùng nhieàu hôn tuøy theo khaû naêng Chuùa ban.  Xin quyù oâng baø 

anh chò em laáy phong thô ñoùng goùp, xin ñieàn roõ teân, soá danh boä, 

ñòa chæ vaø soá tieàn ñoùng goùp.  Neáu coù theå, xin quyù vò ñoùng goùp 

baèng chi phieáu vaø noäp laïi cho vaên phoøng Giaùo Xöù, hay boû vaøo roå 

thu ngaøy Chuùa Nhaät.  Xin quyù vò theâm lôøi caàu nguyeän vaø tích 

cöïc ñoùng goùp ñeå goùp phaàn chia seû cho nhöõng muïc vuï toát ñeïp cuûa 

Ñöùc Giaùm Muïc.    

 

 CHIEÁN DÒCH “CAPITAL CAMPAIGN” 

    Chieán dòch Capital Campaign laø quyõ cuûa Ñòa Phaän aán ñònh 

trong voøng 5 naêm.  Naêm nay laø naêm thöù ba chuùng ta ñoùng goùp 

cho chieán dòch Capital Campaign, xin moãi gia ñình vaãn ñoùng goùp 

cho chieán dòch naøy laø $100.  Xin quyù gia ñình laáy phong thô ñoùng 

goùp ôû sau nhaø thôø, xin ñieàn roõ teân vaø soá danh boä vaø noäp laïi cho 

vaên phoøng hay boû vaøo roå thu ngaøy Chuùa Nhaät.  Xin chaân thaønh 

caùm ôn loøng quaûng ñaïi cuûa toaøn theå quyù vò. 

 

CHUÙC MÖØNG THAØNH HOÂN 

     Giaùo Xöù chuùc möøng anh Tyler Riley vaø chò Traàn Thanh Thuøy 

Christina vöøa môùi keát duyeân vôùi nhau neân nghóa vôï choàng.  Xin 

Thieân Chuùa chuùc phuùc cho anh chò trong ñôøi soáng gia ñình, luoân 

hoøa thuaän thöông yeâu nhau, bieát noi göông gia ñình Thaùnh Gia, 

vaø trung thaønh vôùi lôøi Giao Öôùc Hoân Nhaân. 

 

THOÂNG BAÙO    

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

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

nay. 

      *Kính mời quyù ñoaøn vieân Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm đến 

toân vương Thaùnh Taâm Chuùa luùc 4g00 chiều Chuùa Nhật hoâm nay 

tại tư gia oâng Ñaøo Hai, ñòa chỉ 3324 8
th

 St. Port Arthur, ĐT: 982-

5522.   

 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

    AC Vinh  $200 AC Khanh Hieán $200 

    Huyønh Ñaït  $100   AC Tuaán Thuùy $100 

    AC Huaán Vui  $100 AC Chieán Hieäp $100 

    AÅn danh  $100 AC Sang Taâm $100 

    Chị Năm  Bằng $100 AC Tình  $100 

    AC Chung  $200 

 

UÛNG HOÄ QUYÕ GIAÙO XÖÙ 

     Chò Buøi T. Baïch Vaân $100 

 

40 DAYS FOR LIFE 

     From February 22 to April 1, 2012 it the time for prayer and 

fasting to end abortion. Please call to sign up for an hour of 

prayer or to pray at the Whole Woman’s Health – 440 N. 18
th

 

Street, Beaumont, TX  from 7:00 a.m. to 7:00 p.m.   Please 

contact Eileen Romano (409-886-0675) or Mary Moon (409-898-

7714). 

QUAÙN THAÙNH GIA     

     Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia baùn Hủ Tiếu Mì, Tiết Canh Deâ, 

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 quyù anh chò em thieän chí vaø toaøn theå quyù vò. 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT   

    Ngaøy 12/02/12    $3,924   

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

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



 

Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 
 

”Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau, để khích lệ nhau trong đức bác ái và các công việc lành” (Dt 10,24) 

 
Anh chị em, 
 
Một lần nữa mùa chay cống hiến cho chúng ta cơ hội suy tư về nòng cốt đời sống Kitô, đó là đức bác 
ái. Thực vậy, đây là thời kỳ thuận tiện để, nhờ sự trợ giúp của Lời Chúa và các Bí Tích, chúng ta đổi mới 
hành trình đức tin, trên bình diện bản thân cũng như cộng đồng. Đây là một hành trình được đánh dấu 
bằng kinh nguyện và chia sẻ, thinh lặng và chay tịnh, trong khi chờ đợi niềm vui Phục Sinh. 
 
Năm nay, tôi muốn đề nghị một vài suy tư dưới ánh sáng một văn bản ngắn của Kinh Thánh rút từ Thư 
gửi Tín Hữu Do Thái: ”Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong đức bác ái và trong 
việc lành” (10,24). Đây là một câu được đưa vào một đoạn văn trong đó tác giả sách thánh nhắn nhủ 
hãy tín thác nơi Chúa Giêsu Kitô như vị Thượng Tế, Đấng đã đạt cho chúng ta ơn tha thứ và dẫn đến 
Thiên Chúa. Thành quả việc đón nhận Chúa Kitô là một đời sống được phát triển theo 3 nhân đức 
hướng thần, đó là: tiến đến gần Chúa ”với con tim chân thành trong sự viên mãn của đức tin” (c.22), 
giữ vững ”việc tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta” (c.23) luôn chú ý thi hành ”đức bác ái và các 
việc lành” (c.24) cùng với các anh em khác. Đoạn này cũng khẳng định rằng để nâng đỡ cách cư xử 
theo tinh thần Tin Mừng như thế, điều quan trọng là tham dự các buổi gặp gỡ phụng vụ và cầu nguyện 
của cộng đoàn, hướng nhìn về mục tiêu mai hậu là sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa (c.25). Tôi 
dừng lại ở câu 24: qua vài chữ, câu này cống hiến một giáo huấn quí giá và luôn thời sự về 3 khía cạnh 
của đời sống Kitô, đó là quan tâm đến tha nhân, tính chất hỗ tương và sự thánh thiện bản thân. 
 
1. ”Chúng ta hãy quan tâm”: trách nhiệm đối với người anh em. 
 
Yếu tố đầu tiên là lời mời gọi ”hãy quan tâm”, hãy chú ý: động từ Hy lạp dùng ở đây là Katanoein, có 
nghĩa là quan sát kỹ lưỡng, chú ý, nhìn một cách ý thức, nhận thức một thực tại. Chúng ta thấy động từ 
này trong Tin Mừng, khi Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ”quan sát” chim trên trời, tuy không làm 
việc vất vả, nhưng chúng vẫn được Chúa Quan Phòng ân cần chăm sóc (Xc Lc 12,24), và hãy ”nhận ra” 
cái xà trong mắt mình trước khi nhìn thấy cọng rơm trong mắt của người anh em (Xc Lc 6,41). Chúng 
ta cũng thấy động từ ấy trong một đoạn khác của Thư gửi Tín hữu Do thái, như lời mời gọi hãy ”chú ý 
đến Chúa Giêsu” (3,1), là tông đồ và là thượng tế của đạo chúng ta. Vì thế, động từ mở đầu lời nhắn 
nhủ chúng ta, mời gọi hãy chăm chú nhìn người khác, trước tiên là nhìn Chúa Giêsu, và chú ý đối với 
nhau, đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về số phận của các anh em. Thực tế, ta 
thường thấy trái độ trái ngược: dửng dưng, không tha thiết, những thái độ này nảy sinh từ lòng ích kỷ, 
được che đậy bằng cái vẻ ”tôn trọng đời tư của người khác”. Ngày nay, tiếng Chúa cũng vang dội mạnh 
mẽ kêu gọi mỗi người chúng ta trở thành những người canh giữ anh em mình (Xc St. 4,9), thiết lập 
những quan hệ ân cần đối với nhau, quan tâm đến thiện ích của tha nhân và của mọi người. Đại giới 
răn yêu thương tha nhân đòi hỏi và yêu cầu chúng ta hãy ý thức mình có trách nhiệm đối với những 
người là thụ tạo và là con Thiên Chúa, giống như ta: là anh em với nhau trong tư là người, và trong 
nhiều trường hợp, là anh em đồng đạo với nhau, phải làm cho chúng ta nhìn thấy nơi tha nhân như 
một bản thân khác của mình, được Chúa yêu thương vô biên. Nếu chúng ta vun trồng cái nhìn này về 
tình huynh đệ, liên đới, công bằng, thì lòng từ bi và cảm thông sẽ tự nhiên nảy sinh từ con tim chúng 
ta. Vị Tôi Tớ Chúa Phaolô 6 đã khẳng định rằng thế giới ngày nay đau khổ nhất là vì thiếu tình huynh 
đệ: ”Thế giới bệnh hoạn. Bệnh của thế giới này không phải do sự phung phí tài nguyên hoặc vì một số 
người vơ vét của cải, nhưng là do sự thiếu tình huynh đệ giữa con người và các dân tộc với nhau” 
(Thông điệp ”Phát triển các dân tộc” - 26/3/1967-, n.66). 
 
 
(còn tiếp....xin theo dõi tuần sau) 



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 


