
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 VIII THÖÔØNG NIEÂN      naêm A   ngaøy 27/02/2011    SOÁ: 9

 

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 

(28/02-05/03/2011) 

T. Hai:  28/02   2 Pheâroâ/baø Hoaøn Theâm 

  

 T. Ba:    01/03  caàu cho caùc Hoäi Vieân / Doøng Ba Ñaminh 

    

T. Tö:     02/03   

    

T. Naêm:  03/03   Thaùnh Catherine Drexel, tn 

        

T. Saùu:   04/03        Kính Thaùnh Taâm Chuùa 

  

T. Baûy:  05/03   Kính Khieát Taâm Ñöùc Meï 

   Prayers for Life / Caàu  cho Baûo Veä Söï Soáng 

   caàu cho HV coøn soáng & qua ñôøi/ Hoäi Leâgioâ 

       

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT VIII THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (26/02/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT VIII THÖÔØNG NIEÂN - Năm A     (27/02/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Thaùnh Gia 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Voâ Nhieãm 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (28/2-5/3/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Boán                  / C:  Khoâi 

 

CHUÙA NHAÄT IX THÖÔØNG NIEÂN - Naêm A   (05/03/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT IX THÖÔØNG NIEÂN - Năm A    (06/03/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   ÑLMTT 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn II 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (07-12/03/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät    / C: Rieãn 



TIN MUÏC VUÏ

 

MUØA CHAY THAÙNH 

     Muøa Chay naêm 2011 laïi saáp 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 

thaønh taâm saùm hoái, 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. 

 

 

ÑAÊNG QUAÛNG CAÙO TÔØ THOÂNG TIN MUÏC VUÏ 

     Tôø Muïc Vuï cuûa Giaùo Xöù hieän giôø ñang coøn vaøi choã troáng, xin 

quyù cô sôû thöông maïi uûng hoä Giaùo Xöù baèng caùch ñaêng quaûng 

caùo trong tôø Muïc Vuï.   Xin oâng baø anh chò em giôùi thieäu cho caùc 

cô sôû thöông maïi bieát ñeå hoï ñaêng quaûng caùo, vaø cuõng xin quyù vò 

tôùi uûng hoä caùc cô sôû thöông maïi ñaõ ñaêng quaûng caùo cuûa Giaùo 

Xöù, ñeå hoï bieát hieäu quaû cuûa vieäc ñaêng quaûng caùo.  Xin chaân 

thaønh caùm ôn quyù vò.  

 

VIEÄC ÑAÄU XE ÔÛ CAÙC PARKING TRONG GIAÙO XÖÙ 

     Trong thôøi gian gaàn ñaây, vaøo nhöõng Leã Chuùa Nhaät vaø ñaëc 

bieät laø buoåi Vaên Ngheä Xuaân vöøa qua, coù raát nhieàu xe ñaõ ñaäu 

böøa baõi, chaän ngang nhöõng loái ra vaøo, vaø chaän sau xe ngöôøi 

khaùc, laøm cho nhöõng ngöôøi coù nhöõng vieäc khaån caáp caàn veà gaáp 

cuõng khoâng ra ñöôïc.  Xin quyù anh chò em löu yù khi ñaäu xe, xin 

ñöøng ñaäu vaøo nhöõng choã khoâng ñöôïc ñaäu.  Neáu quyù vò ñaäu  böøa 

baõi khoâng ñuùng choã, chuùng toâi seõ phaûi keùo xe.  Chuùng toâi thaät söï 

khoâng muoán xe cuûa ai bò keùo, nhöng vì ñeå baûo veä an toaøn cho taát 

caû moïi ngöôøi, baét buoäc chuùng toâi phaûi laøm theo luaät leä.  Xin quyù 

vò thoâng caûm vaø coäng taùc vôùi Giaùo Xöù ñeå moïi söï ñöôïc toát ñeïp. 

 

 

TIEÀN ÑOÙNG GOÙP CHO GIAÙO PHAÄN 2011 

  BISHOP’S FAITH APPEAL & CAPI TAL CAMPAIGN 

       Theo nhö Hoäi Ñoàng Taøi Chaùnh ñaõ thöa qua, naêm nay tieàn 

cho chieán dòch Capital Campaign seõ ñoùng rieâng ra tieàn cho quyõ 

Bishop’s Faith Appeal.  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 cho quyõ BFA laø $120, vaø cho chieán dòch Capital 

Campaign laø $100.   Tuy nhieân, quyù vò coù theå ñoùng nhieàu hoaëc ít 

hôn tuøy theo khaû naêng Chuùa ban.  Sau Leã, xin quyù oâng baø anh 

chò em laáy 2 phong thô ñoùng goùp rieâng cuûa mình töø caùc Tröôûng 

Khu ôû cuoái nhaø thôø.  Xin quyù vò theâm lôøi caàu nguyeän vaø tích cöïc 

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

Ñöùc Giaùm Muïc.     

 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT         

      Ngaøy 20/2/11     $4,510 

 

CHUÙC MÖØNG THAØNH HOÂN 

        Giaùo Xöù xin chuùc möøng anh Phaïm Duy vaø chò Julie Becerra 

môùi keát duyeân vôùi nhau neân nghóa vôï choàng.  Xin Chuùa chuùc 

laønh cho anh chò suoát ñôøi haïnh phuùc beân nhau trong tình thöông 

vaø ôn nghóa cuûa Chuùa. 

 

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 Taân, ñòa chæ 818 10
th

 

St., Port Arthur, ÑT:  985-6790. 

      *Kính môøi quyù hoäi vieân  trong Hoäi Doøng Ba Ñaminh thu xeáp 

thôøi giôø ñeán tham döï Thaùnh Leã 7g00 saùng ñaàu thaùng Thöù Ba 

ngaøy 1 thaùng 3 cho ñoâng ñuû, xin maëc ñoàng phuïc.   

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

maëc ñoàng phuïc tôùi tham döï ñoâng ñuû Thaùnh Leã 8g00 saùng ñaàu 

thaùng, ngaøy 6 thaùng 3. 

 

 

MARDI GRAS 

       Join this year’s Mardi Gras of Southeast Texas celebration 

and Encounter Catholic. The faithful of the Diocese of 

Beaumont will be there responding to Jesus’ call to spread the 

Good News. Drop by the Encounter Catholic booth and let 

the kids decorate an Encounter Catholic  Mardi Gras mask. 

Celebrate with some good, old fashion Catholic organizations 

while you hear more Good News. You may even learn why it's 

called Mardi Gras. We're taking the Gospel to the ends of the 

earth or at least a little closer to the Texas coastline. Don’t hide 

your light under a bushel. Bring it to downtown Port Arthur, 

Texas, March 3-6. And, let the good times roll as you Encounter 

all us Catholics!  

FREE CONCERT 

      Our Lady of Lourdes Catholic Church invite all of you to 

come and enjoy the free concert with Catholic Recording Artist 

Donna Cori Gibson on March 13
th

 &14
th

  at 7:00 PM  located  at 

1600 North Main Street, Vidor, TX 77662.  For more info, please 

call 409-769-2865.  

 

QUAÙN THAÙNH GIA     

      Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Baùnh Hoûi, Huû Tieáu 

Mì vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp daãn.  Xin quyù 

oâng baø vaø anh chò em tieáp tuïc uûng hoä vaø chieáu coá ñeå giuùp vaøo 

quyõ sinh hoaït cuûa giaùo xöù.  Xin chaân thaønh caùm ôn quyù oâng baø 

anh chò em thieän chí vaø toaøn theå quyù vò. 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

     Ho  Hung CICU  Maëc Thò  Baûy  # 7      

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



ƠN QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA 

Suy niệm của Lm Hồ Thông 

Bản văn này còn thuộc “Bài Giảng Trên Núi”, ở đó thánh Matthêu đã quy tụ những lời dạy khác nhau của Chúa Kitô. Cung giọng 
của đoạn văn này gần với văn chương minh triết của Cựu Ước ở đó những châm ngôn, thành ngữ, dụ ngôn quen thuộc, hình ảnh 
thi vị, được tô điểm với những lời khuyên xử thế thực tiển. Nhưng bên kia sự giống nhau này xuất hiện một ghi nhận mới, cao vời: 
bài diễn từ mặc khải về Chúa Cha và sự ân cần chăm lo không ngừng của Ngài. Đức Giêsu vừa mới dạy cho các môn đệ Kinh 
Lạy Cha; Ngài vừa mới đòi hỏi các ông phải có đức ái không giới hạn theo hình ảnh đức ái của Cha trên trời. Bây giờ Ngài tiếp tục 
khi gợi lên đại gia đình tình yêu: tình phụ tử của Đấng đã sáng tạo hoa đồng cỏ nội, chim trời và con người. Đây là một trong 
những trang Tin Mừng rất đẹp về tấm lòng nhân ái của Thiên Chúa. 

1. Thiên Chúa và tiền của: 

Trước tiên Chúa Giêsu nhắc lại sự đòi hỏi mà Ngài đã phát biểu từ mối phúc đầu tiên: tinh thần siêu thoát khỏi những của cải trần 
thế. Ngài dựa trên câu châm ngôn thịnh hành: “Không ai có thể làm tôi hai chủ” mà Ngài áp dụng đặc biệt bằng cách đối lập Thiên 
Chúa với tiền của. Bản văn Hy-lạp đã gìn giữ từ A-ram “mammon”, nguyên nghĩa là của cải vật chất hay tài sản. Chắc chắn Chúa 
Giêsu đã muốn nhân cách hóa của cải vật chất để chỉ nó như một ông chủ. 

Việc tôn thờ tiền của không xứng hợp với sự phụng sự Thiên Chúa. Những người quá lo lắng trích trử của cải tiền của tức tự 
mình làm nô lệ cho của cải và do đó không thể được tự do để thờ phượng Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói trước đó: “Kho tàng 
của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó”. Hơn nữa, Thiên Chúa muốn một tình yêu trọn vẹn, không phân chia đối với Ngài. Việc từ chối 
của cải là điều kiện tiên quyết cho trọn một đời dâng hiến mà Ngài đòi hỏi. 

2. Đừng lo lắng thái quá: 

Chúa Giêsu không đòi hỏi phải từ bỏ những của cải thiết yếu, nhưng đừng quá cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn (6, 25-30), cho 
thân thể: lấy gì mà mặc (6, 31-33) và về ngày mai (6, 34). Những môn đệ Ngài sẽ có kinh nghiệm về lời khuyên này. Ở Tiệc Ly, 
Chúa Giêsu sẽ nhắc lại cho họ điều đó: “Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu 
thốn gì không?”. Các ông đáp: “Thưa không” (Lc 22,35). 

Cũng như cô Mácta tất bật lo toan nhiều việc để đón tiếp Ngài cho thật chu đáo trong khi cô em Maria ngồi dưới chân Chúa lắng 
nghe Lời Ngài. Chúa Giêsu đánh giá rằng cô Maria chọn phần tốt nhất. Chúa Giêsu thiết lập thứ bậc về hai cách thế bận lòng. 
Vào thời thiên sai, nỗi bận lòng ưu tiên phải là của cải tinh thần. 

3. Tin tưởng vào Chúa quan phòng: 

Việc Đấng Tạo Hóa ân cần chăm lo cho các loài thọ tạo của mình là một chủ đề Kinh Thánh, được khẳng định trong nhiều bản 
văn. Các Thánh Vịnh ca ngợi: “Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa đợi chờ Ngài đến bữa ăn” (Tv 104, 27. 145,15; 136,25; 147,9). 

Giữa những thọ tạo khiêm hạ nhất, Chúa Giêsu đưa ra hai ví dụ: chim trời và hoa đồng cỏ nội để mời gọi con người phải sống 
trong sự tin tưởng và phó thác trọn vẹn vào Người. Người đã ban cho chim trời có thức ăn hằng ngày, mặc dù chúng không nhọc 
công gieo vãi, không gặt hái và không trích trử lúa thóc vào kho lẫm. Người cũng sẵn sàng trang điểm hoa đồng cỏ nội nay còn 
mai mất một tấm áo sắc màu tuyệt vời hơn cả một cẩm bào của vua Sa-lô-mon. 

“Hoa huệ”, từ ngữ chỉ không chỉ hoa huệ nhưng nhiều loại hoa đồng cỏ nội. Vào mùa xuân, miền Ga-li-lê nở rộ những hoa đồng 

cỏ nội này. “Nay còn, mai đã quăng vào lò”. Chúa Giêsu biết điểm xuyết những dụ ngôn của Ngài bằng chi tiết cụ thể: hoa đồng 
cỏ nội, bị héo khô, được các nông dân Galilê thu lượm lại, không chỉ dùng làm cỏ khô để nuôi gia súc, nhưng còn làm chất đốt để 
nướng bánh. 

Từ những tạo vật hèn mọn như chim trời hay hoa đồng cỏ nội, Chúa Giêsu đề cập đến phẩm chất cao cả của con người. Con 
người là một tạo vật cao vời khôn sánh đối với chim trời hay hoa đồng cỏ nội. Ý thức về sự cao cả của mình phải cho giúp người 
Kitô hữu có một thái độ hoàn toàn khác với thái độ lương dân. Người môn đệ của Chúa Kitô phải tín thác trọn vẹn vào ơn quan 
phòng của Thiên Chúa, Cha chúng ta ở trên trời. 

4. Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa: 

“Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”. Từ “công chính” phải được hiểu theo nghĩa kinh thánh: “sự thánh 
thiện”. Tìm kiếm sự công chính, tức là nổ lực nên thánh và thực thi thánh ý Thiên Chúa. 

“Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”, tức là những điều Ngài vừa mới đề cập đến: thức ăn, áo mặc, đây là những căn 
nguyên lo lắng đối với dân ngoại, nhưng không đối với con cái Thiên Chúa. Đức Giêsu không hứa với “những người công chính” 
là sẽ ban cho họ dư đầy của cải trần thế, nhưng đơn giản là đảm bảo cho họ nhu cầu cần thiết hằng ngày, như trong lời kinh mà 
Ngài vừa mới dạy: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. 

“Anh em đừng lo lắng về ngày mai”. Đừng bận lòng này mai là một thái độ tin tưởng và một sự biểu lộ tinh thần nghèo khó: “Chúa 

là hạnh phúc và tình yêu đời con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy tình yêu và hạnh phúc đời đời”.   

 



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 


