
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:  Maccoâ Leâ Tieán Hoaù, CMC 

 

CN LEÃ CHUÙA THAÙNH THAÀN naêm B    ngaøy 27/05/2012    SOÁ:22

 

  

 Thöù Hai: 7:00 a.m. khoâng coù Leã chieàu 

 Thöù Ba – Thứ Baûy: 7:00 a.m. 5:00 p.m. 

 Chuùa Nhaät: 8:00 a.m, 10:00 a.m. & 12:00 p.m.  

Töø CN ñaàu thaùng 6 ñeán CN thaùng 9 khoâng coù Leã 12:00 p.m. 

Leã Buoäc:  Leã AÙp 6:00 p.m.          Leã Chính: 7:00 a.m. & 6:00 p.m. 

 

MUÏC VUÏ GIAÙO XÖÙ 

Giaûi Toäi:  (30 phuùt tröôùc caùc Thaùnh Leã moãi Chuùa Nhaät) 

 Thöù Baûy: (5:00 p.m.)  Chuùa Nhaät: (8:00 a.m. and 10:00 a.m.) 

 Ngoaøi ra, xin lieân laïc vôùi Linh muïc 

Röûa Toäi:  Chuùa Nhaät cuoái thaùng sau leã 10:00 a.m. 

 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 

 

GIÔØ VAÊN PHOØNG LAØM VIEÄC 

Thöù Hai - Thöù Saùu:   9:00 a.m. - 12:00 p.m. 1:00 p.m. - 4:00 p.m. 

Ngaøy Nghæ Cuûa Caùc Cha: Thöù Hai: Cha Xöù       Thöù Ba: Cha Phoù 

  Cha Xöù:  409-549-0408                     Cha Phoù:     409-365-9927 

  Vaên Phoøng GX: 409-983-7676       Fax:              409-982-1212 

  HT Thaùnh Giuse:  409-983-5949       Sô Ñaminh:  409-985-5102 

 

HOÄI ÑOÀNG VAØ CAÙC HOÄI ÑOAØN 

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 

 

 

(28/05-2/06/2012) 

 

T. Hai:  28/5 Memorial Day, USA 

   

T. Ba:    29/5     Caàu cho caùc yù Leã trong tuaàn 
    

T. Tö:    30/5  Caàu cho caùc yù Leã trong tuaàn 

      

T. Naêm:  31/5 Ñöùc Meï Thaêm Vieáng – Leã Kính 

    

T. Saùu:   01/6 Th. Justinoâ, tñ – Leã Nhôù 

                                   

T. Baûy:   02/6  Th. Marcellinoâ vaø Th. Pheâroâ, tñ 

       

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

(Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT LEÃ CHUÙA THAÙNH THAÀN   (26/05/2012) 

 Leã 06g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Daønh rieâng 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû 

CHUÙA NHAÄT LEÃ CHUÙA THAÙNH THAÀN    (27/05/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Ca Ñoaøn Thaùnh Linh 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (28/5-2/6/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät  / C: Hoaøng 

 

CHUÙA NHAÄT LEÃCHUÙA BA NGOÂI   (02/06/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Em Linh, Anh Tröôøng 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû 

CHUÙA NHAÄT LEÃ CHUÙA BA NGOÂI   (03/06/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Caùc em XTRL     

   TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (04-09/06/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích      / C: Khoâi 

GIÔØ CAÙC THAÙNH LEÃ THAÙNH LEÃ TRONG TUAÀN 



TIN MUÏC VUÏ

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 

2/6/2012.   Vaø ngay sau Thaùnh Leã 10g00 saùng Chuùa Nhaät hoâm 

nay ôû sau nhaø thôø, xin quyù phuï huynh tôùi nhaän aùo cho caùc em 

maëc cho buoåi Tónh Taâm.  

XÖNG TOÄI RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU 2012 

    Chieàu Thöù Baûy ngaøy 2 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 3 thaùng 6 naêm 2012.  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. 

CHUÙC MÖØNG CA ÑOAØN THAÙNH LINH 

    Giaùo Xöù chuùc möøng taát caû anh chò trong ca ñoaøn Thaùnh Linh 

nhaân dòp möøng Quan Thaày.  Nguyeän xin Chuùa Thaùnh Thaàn luoân 

soi saùng vaø ban muoân ôn laønh xuoáng treân caùc anh chò, nguyeän 

cho Ñoaøn ngaøy caøng haùt hay hôn vaø luoân lôùn maïnh maõi. 

QUAÙN BIEÅN NHÔÙ CAÀN CAÙ ÑUØ VAØ NGÖÔØI GIUÙP LAØM CAÙ 

     Ñaõ gaàn tôùi ngaøy Thaùnh Maãu nhöng Giaùo Xöù vaãn coøn thieáu  

raát nhieàu caù ñuø ñeå laøm caù khoâ.  Giaùo Xöù tha thieát keâu goïi anh 

chò em, ñaëc bieät caùc chuû taøu hay chuû beán toâm uûng hoä hoaëc baùn 

cho Giaùo Xöù caù ñuø töø baây giôø cho tôùi ñaàu thaùng 7, caøng sôùm 

caøng toát ñeå kòp coù ngöôøi laøm.   

     Giaùo Xöù cuõng keâu goïi quyù oâng baø anh chò em hy sinh thôøi giôø 

ñeán hoäi tröôøng Thaùnh Giuse luùc 8g00 saùng Thöù Hai ngaøy mai, ñeå 

tieáp tay giuùp Quaùn Bieån Nhôù laøm caù.  Xin Thieân Chuùa vaø Meï 

Maria chuùc laønh vaø traû coâng boäi haäu cho söï hy sinh vaø loøng 

quaûng ñaïi cuûa quyù vò. 

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! 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT    

     Ngaøy 20/05/12    $4,090 

ÑOAØN THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ PICNIC 

     Ñeå naâng cao vaø duy trì tinh thaàn sinh hoaït haøng naêm, Ñoaøn 

Thieáu Nhi toå chöùc moät buoåi picnic cho caùc em taïi nhaø doøng quyù 

Sô Ñaminh, ñòa chæ 1149 9
th

 Ave. Port Arthur, ngay sau Thaùnh 

Leã 10g00 saùng Chuùa Nhaät hoâm nay.  Xin kính môøi quyù phuï 

huynh vaø caùc em ñeán tham döï ñoâng ñuû. 

THOÂNG BAÙO 

     *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 hoâm nay.  

     *Vaên phoøng Giaùo Xöù seõ ñoùng cöûa Thöù Hai ngaøy 28 thaùng 5 

nhaân dòp Leã Memorial Day. 

     *Kính môøi quyù hoäi vieân Hoäi Leâgioâ maëc ñoàng phuïc tôùi tham 

döï ñoâng ñuû Thaùnh Leã saùng Thöù Baûy ñaàu thaùng ngaøy 2/6/12.      

     *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 

3/6/12ø. 

CHUÙC MÖØNG THAØNH HOÂN 

     Giaùo Xöù chuùc möøng anh Wilmer Bayongan vaø chò Nguyeãn 

Thò Kim Mai 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 Phoái. 

LÔØI CAÛM TAÏVAØ TRI AÂN 

     Gia ñình Tang Gia chaân thaønh ghi ôn hai Cha Chaùnh Phoù Xöù, 

quyù Cha ñoàng teá, quyù Tu Só nam nöõ, quyù vò trong hai Hoäi Ñoàng 

Muïc Vuï vaø Taøi Chaùnh, Ban Chaáp Haønh caùc Giaùo Khu, caùc Hoäi 

Ñoaøn vaø caùc Ban Nghaønh, quyù oâng baø vaø anh chò em, cuøng quyù 

thaân baèng quyeán thuoäc vaø baïn höõu xa gaàn ñaõ ñeán thaêm vieáng, an 

uûi, ñoïc kinh, daâng Leã, xin Leã, taëng voøng hoa, tham döï caùc Thaùnh 

Leã, cuõng nhö tieãn ñöa ngöôøi thaân yeâu ñeán nôi an nghæ cuoái cuøng.  

Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Meï Maria nhaân töø traû coâng boäi haäu 

xuoáng treân quyù Cha cuøng toaøn theå quyù vò.  Trong luùc Tang Gia 

boái roái, coù ñieàu gì sô soùt, xin quyù Cha vaø quyù vò nieäm tình tha 

thöù. 

 Tang Gia ñoàng caûm taï, 

     Tröôûng Nam – Nguyeãn Vaên Ninh 

UÛNG HOÄ THAÙNG HOA ÑÖÙC MEÏ 

    Hoäi Ñeàn Taï Khu Ñaïi Ñoàng $400 

     AC Kieân  $100 OÂB Caäy  $40 

     Chò Gaùi  $20 Baø Toaûn $100 

     Baø Tuyeàn  $40 Khu Giuse $100 

     AC Huøng Dung $200 AC Thuïy Loan $50 

     Khu Loä Ñöùc  $100 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     OÂB Ñaäu  $100 AC Loäc  $100      

QUAÙN THAÙNH GIA     

      Hoâm nay, Quaùn coù baùn Huû Tieáu Mì, Tieát Canh, Goûi Caù 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. 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN 

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



Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Ra Đi - Tha Thứ 
 

     Khi nói về Chúa Thánh Thần, ta thường nghĩ đến bảy ơn Người ban qua bí tích Thêm Sức. Ta như người lãnh 

nhận một cách thụ động. Và những ơn Người ban chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống ta. Đó thực là một quan 

niệm sai lầm tai hại. Thực ra, Đức Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống mãnh liệt, là sự trẻ trung của Giáo Hội, là 

năng lực đổi mới thế giới. Hãy đọc lại bài đọc I, ta sẽ thấy sức mạnh đổi mới của Người mãnh liệt như thế nào. 

Người như luồng gió cường tráng. Người như ngọn lửa bừng bừng. Luồng gió và ngọn lửa ấy đã khơi dậy 

nguồn năng lực tiềm ẩn nơi những bác thuyền chài thất học, biến họ thành những con người thay đổi thế giới. 

Nhận lãnh ơn Đức Chúa Thánh Thần là nhận lãnh sứ mạng hành động. Hôm nay, Chúa Giêsu tóm tắt sứ mạng 

hành động đó qua 2 nhiệm vụ: Ra đi và Tha thứ.  

 

     Nhiệm vụ thứ nhất mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ khi ban Thánh Thần cho các ông, đó là RA ĐI:“Như 

Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nhận lãnh Chúa Thánh Thần là được sai đi. Chúa Thánh Thần là sức 

mạnh hành động. Người không thể bị giam hãm trong những căn phòng đóng kín cửa. Người không ưa thích 

những tâm hồn khép kín trong ủ rũ điêu tàn. Người đến đâu là mở tung cửa nhà ra đến đấy. Mở ra để đón lấy 

những luồn gió mới tươi mát. Mở ra để đón nhận mọi người đến với mình. Và nhất là mở ra để mình đến với mọi 

người. Một cuộc sống không giao tiếp sẽ trở nên nghèo nàn, tàn lụi. Một tâm hồn chỉ quy hướng về bản thân sẽ 

chẳng khác một vũng ao tù, ô nhiễm. Ra đi sẽ giúp ta nên phong phú, mạnh mẽ. Ra đi không phải là lang thang 

không mục đích, nhưng là đi đến những địa chỉ Thánh Thần muốn gửi ta đến. Những địa chỉ Thánh Thần muốn 

ta đến đó là “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù 

biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 4,18-19). 

Chúa Thánh Thần sẽ mở tung cánh cửa ích kỷ. Người sẽ phá tan cánh cửa hẹp hòi. Người sẽ củng cố những tâm 

hồn nhút nhát. Người sẽ quét sạch mọi lớp bụi bặm rêu phong. Người sẽ đổ tràn vào hồn ta nguồn nhựa sống 

mới giúp ta hăng hái đường.  

     Nhiệm vụ thứ hai mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ khi ban Thánh Thần cho các ông, đó là THA THỨ: “Anh 

em tha tội cho ai thì người ấy được tha”. Tha thứ, hoà giải luôn là một vấn đề lớn của thế giới. Trên thế giới, 

những cuộc chiến tranh, chia rẽ, xung khắc xảy ra hầu như hằng ngày. Con người là bất toàn, nên sống chung là 

có bất đồng, xung khắc. Nếu cứ mỗi lần có xung khắc, ta loại trừ đi một người bạn, thì có lẽ cuối cùng ta sẽ chẳng 

còn người bạn nào. Người ta không thể sống một mình. Mỗi người đều cần đến người khác. Sống chung với 

nhau là một nhu cầu. Vì thế, việc tha thứ, hoà giải là vô cùng cần thiết. Hoà giải hiện tại ở hai động tác: xin lỗi và 

tha lỗi. Hai việc đều khó làm. Vì con người đầy tự ái. Dù biết mình lỡ lầm, nhưng ít có ai đủ can đảm nhận lỗi và 

xin lỗi. Xin lỗi đã khó, tha lỗi còn khó hơn. Chính vì thế, việc hoà giải cần rất nhiều ơn Chúa Thánh Thần, ở đây, 

ta phải nhìn vào Đức Thánh Cha Gioan - Phaolô như tấm gương sáng chói. Người là tấm gương sáng về sự ra đi. 

Cuộc đời Người là một cuộc ra đi không biết mệt mỏi. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng Người vẫn lên đường đi đến 

với mọi dân tộc, mọi đất nước. Người tiếp xúc với tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, chính kiến, mầu da, 

chủng tộc, ngôn ngữ. Người đi đến với cả những kẻ chống đối, bất hoà và thù nghịch với Người. Để chuẩn bị 

đón mừng Năm Thánh, Người đã làm một cử chỉ ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội. Đó là Người 

công khai nhìn nhận những lỗi lầm của Giáo Hội để xin mọi người tha thứ. Đây quả là một hoạt động của Chúa 

Thánh Thần để thanh tẩy Giáo Hội. Đức Thánh Cha đã được ơn Chúa Thánh Thần nên đã ra đi làm hoà với mọi 

người. Chính cử chỉ khiêm nhường ấy đã giúp đổi mới Giáo Hội, đem đến cho Giáo Hội một khuôn mặt mới trẻ 

trung hơn, một sức sống mới dồi dào hơn, một phong cách hiện diện mới dễ thương dễ mến hơn.  

     Ta hãy biết noi gương Đức Thánh Cha. Hãy biết ra đi, không chỉ là đi hành hương viếng nhà thờ để lãnh ơn 

toàn xá, nhưng còn là ra đi đến với những người bé nhỏ, nghèo hèn, những người bị bỏ rơi, những người kém 

may mắn ở đời, những người ta không ưa thích, những người chống đối ta, cả những người làm hại ta nữa. Nhất 

là hãy gieo rắc sự tha thứ. Tha thứ cho anh em để anh em cũng tha thứ cho ta, để chúng ta xứng đáng trở thành 

con Thiên Chúa. Đức Chúa Thánh Thần muốn đổi mới Giáo Hội. Nhưng việc đổi mới phải bắt đầu từ mỗi tâm 

hồn. Đức Chúa Thánh Thần sẽ canh tân bộ mặt thế giới, nhưng việc canh tân phải khởi đi từ mỗi con người. Ta 

hãy mở rộng tâm hồn đón nhân ơn Chúa Thánh Thần và hăng hái cộng tác với chương trình của Người.  

    Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đổi mới tâm hồn con. 

ĐTGM Ngô Quang Kiệt 



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) 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 

“Giuùp gia ñình chuaån bò hoâm 

nay, ñeå ñaùp öùng nhu caàu cho 

hoï ngaøy mai.” 

Dòch vuï cho Tang Leã, Nghóa Trang, Bia 

Ñaù (Funeral, Cementery & Monuments) 

Xin lieân laïc chò Sandy Traàn 

Tel: (832) 429-5698 

Noùi tieáng Vieät vaø tieáng Anh 


