
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 ÑAÏI LEÃ PHUÏC SINH      naêm A   ngaøy 24/04/2011    SOÁ: 17

 

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 

(25-30/04/2011) 

T. Hai:   25/04   Baùt Nhaät Phuïc Sinh     Thaùnh Marcoâ, TS 

   Anna/oâ Maãn&gñ.  Ñaminh/c.Nam&gñ.   

 T. Ba:    26/04    Baùt Nhaät Phuïc Sinh 

 Anna/oâ Maãn&gñ.  Ñaminh/c.Nam&gñ. Thaày Caù Pheâroâ/c Töø. 

T. Tö:     27/04  Baùt Nhaät Phuïc Sinh 

 Anna/oâ Maãn&gñ.  Ñaminh/c.Nam&gñ. Cha Hilarioâ Lyù/c. Töø 

T. Naêm:  28/04   Baùt Nhaät Phuïc Sinh    Thaùnh Lu-y Monfort, lm 

       Anna/oâ Maãn&gñ.  Ñaminh/c.Nam&gñ. Lu-y/aån danh 

T. Saùu:   29/04 Baùt Nhaät Phuïc Sinh    Thaùnh Caterina Sieâna, tnTs 

 Q.T Hoäi Doøng 3 Ñaminh.   Anna/oâ Maãn&gñ.   Ñaminh/c.Nam&gñ. 

T. Baûy:   30/04   Baùt Nhaät Phuïc Sinh     Thaùnh Pioâ V, gh 

   Anna/oâ Maãn&gñ.  Ñaminh/c.Nam&gñ. 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT PHUÏC SINH - Naêm A         (23/04/2011) 

 Leã 09g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Daønh rieâng 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT PHUÏC SINH - Năm A          (24/04/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Maân Coâi 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (25-30/04/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Boán                   / C: Hoaøng 

 

 

CHUÙA NHAÄT II PHUÏC SINH - Naêm A         (30/04/2011) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Daønh rieâng 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT II PHUÏC SINH - Năm A          (01/05/2011) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   CBMCG 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Voâ Nhieãm 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Khoâng coù Leã 

NGAØY TRONG TUAÀN (2-7/05/2011) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät                / C: Chöû 



TIN MUÏC VUÏ

 

    Giaùo xöù kính chuùc Quyù Cha, Quí Sô, quyù vò trong Hoäi Ñoàng 

Thöôøng Vuï, Hoäi Ñoàng Taøi Chaùnh, vaø caùc Thaønh Vieân, Ban 

Nghaønh, Hoäi Ñoaøn, Ñoaøn Theå, cuøng toaøn theå oâng baø anh chò em 

giaùo daân, nhaát laø quyù oâng baø anh chò em trong Giaùo Khu Phuïc 

Sinh, ñöôïc traøn ñaày hoàng aân vaø vinh hieån cuûa Chuùa Phuïc Sinh, 

luoân soáng ñaïo haïnh thaùnh thieän vaø haêng say phuïc vuï Thieân 

Chuùa vaø tha nhaân. 

 

CAÙM ÔN 

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

trong vieäc thu doïn chung quanh khu nhaø thôø, nhaø xöù, coâng 

tröôøng, vaø hoäi tröôøng cuõng nhö chuaån bò hoa neán, boång neû, trang 

trí baøn thôø, nhaø taïm, nhaø moà vaø ñaøng Thaùnh Giaù raát chu ñaùo, 

saïch seõ, trang troïng vaø röïc rôõ. Giaùo Xöù cuõng chaân thaønh caùm ôn 

quyù oâng baø anh chò em ñaõ quaûng ñaïi uûng hoä hoa neán trong dòp 

Phuïc Sinh naêm nay.  Xin Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh ban söï bình an vaø 

ñoå muoân hoàng aân xuoáng treân taát caû nhöõng hy sinh, coá gaéng, vaø 

nhöõng taám loøng roäng raõi quaûng ñaïi cuûa quyù oâng baø anh chò em. 

 

COÂNG VIEÂN PLEASURE ISLAND  

    Theo thoâng leä toát laønh nhieàu naêm qua, Giaùo Xöù toå chöùc Thaùnh 

Leã ñeå caàu nguyeän cho Giaùo Xöù vaø queâ höông Vieät Nam trong 

dòp Kyû Nieäm 30 thaùng 4 taïi Coâng Vieân Pleasure Island.  Naêm 

nay, Ngaøy Kyû Nieäm naøy seõ ñöôïc toå chöùc vaøo saùng Chuùa Nhaät 

ngaøy 1 thaùng 5 naêm 2011.  Giaùo Xöù seõ coù nhöõng sinh hoaït chung 

ngoaøi trôøi vaø cuõng laø dòp ñeå caùc gia ñình hoïp maët nhau chia seû 

mieáng côm, ly nöôùc, vaø nhöõng giaûi trí laønh maïnh.  Giaùo Xöù kính 

môøi toaøn theå giaùo daân tôùi tham döï ñoâng ñuû trong ngaøy Kyû Nieäm 

ñaëc bieät naøy. 

-Chöông trình Thaùnh Leã Chuùa Nhaät ngaøy 1/5/11: 

    8g00 saùng Thaùnh Leã taïi Nhaø Thôø 

    11g00 saùng Thaùnh Leã taïi Pleasure Island Park 

    Khoâng coù Thaùnh Leã 12g00 tröa. 

 

NGAØY HIEÀN MAÃU 

cô hoäi cho caùc ngöôøi con baày toû loøng thaûo kính vaø yeâu meán ñoái 

vôùi Meï mình, Giaùo Xöù seõ coù nhöõng sinh hoaït nhö sau: 

    1)  Ñaët Baøn AÊn:  Ban AÅm Thöïc seõ toå chöùc moät buoåi tieäc Möøng 

luùc 12g00 tröa vôùi nhöõng moùn aên thaät ñaëc saéc vaø chan chöùa ñaày 

tình caûm ñeå caùc gia ñình coù theå tuï hoïp laïi, cuøng nhau chuùc möøng 

Ngaøy Hieàn Maãu.  Quí vò coù theå ñaët baøn aên cho caû gia ñình, hay 

môøi caùc gia ñình khaùc cuøng ñaët baøn chung vôùi mình.  Moãi baøn aên 

cho 10 ngöôøi chæ vôùi giaù $200, goàm thöïc ñôn nhö sau: 

1.  Soup Hoaøng Gia 2.  Gaø Quyù Phi    

3.  Vòt Baéc Kinh  4.  Boø Ñoâng Kinh  

5.  Xoâi Gaø Xoái Môõ 6.  Cheø Hieàn Maãu 

***Free nöôùc ngoït vaø champagne!!!      

     2)  Taëng Hoa:  Ñoaøn Thieáu Nhi seõ laøm nhöõng boâng hoa thaät 

ñeïp  vôùi ñaày tình yeâu cuûa caùc ngöôøi con daønh taëng cho Meï.  Hoa 

seõ laøm töøng caønh, töøng boù, hay chaäu tuøy theo quyù vò muoán ñaët. 

     Xin quyù vò ñaët mua sôùm ñeå chuùng toâi coù theå chuaån bò chu ñaùo 

nghóa.  Xin lieân laïc vôùi vaên phoøng xöù, hay Chò Ruaãn (728-2549), 

hoaëc Chò Dieäu (365-3694). 

 

THOÂNG BAÙO        

      *Vaên Phoøng Giaùo Xöù seõ ñoùng cöûa vaøo Thöù Hai ngaøy 25 

thaùng 4 naêm 2011 ñeå möøng Leã Chuùa Phuïc Sinh.  

     *Tröôøng Giaùo Lyù Vieät Ngöõ vaø Thieáu Nhi seõ nghæ  hoïc vaø nghæ 

sinh hoaït Chuùa Nhaät hoâm nay, Chuùa Nhaät 1/5/11, vaø Chuùa Nhaät 

8/5/11.  Vì vaäy seõ khoâng coù Thaùnh Leã 12g00 tröa cho caùc Chuùa 

Nhaät treân.    

     *Kính môøi quyù vò trong Hoäi Doøng 3 Ñaminh tham döï giôø Tónh 

Taâm vaøo luùc 3g00 chieàu thöù Tö ngaøy 27/4/11 do quyù Sô Ñaminh 

tôùi giuùp giaûng phoøng.  Sau giôø Tónh Taâm, xin quyù vò ôû laïi taäp 

nghi thöùc Khaán.  Kính môøi quyù vò maëc ñoàng phuïc khi tham döï 

Thaùnh Leã 7g00 saùng Thöù Saùu ngaøy 29/4/11 ñeå möøng Kính Thaùnh 

Catarina laø Quan Thaày Hoäi Doøng.  

 

CAÛM TAÏ TRI AÂN 

     Tang gia chuùng con chaân thaønh caûm taï quyù Cha, quyù Tu Só 

nam nöõ, ban Hoäi Ñoàng Muïc Vuï vaø cuøng toaøn theå coäng ñoàng daân 

Chuùa, quyù vò quan khaùch xa gaàn, vaø Ca Ñoaøn ñaõ ñeán thaêm 

vieáng, phaân öu, caàu nguyeän, xin leã, daâng leã vaø tieãn ñöa linh hoàn 

Ñaminh laø choàng, cha, cuûa chuùng con ñeán nôi an nghæ cuoái cuøng.  

Nguyeän xin Thieân Chuùa laø Cha nhaân töø, qua lôøi baàu cöû cuûa Meï 

Maria, Thaùnh Ñaminh traû coâng boäi haäu cho quyù Cha, quyù Tu Só 

nam nöõ, cuøng toaøn theå quyù vò.  

   Baø quaû phuïTraàn Vaên Nam vaø tang gia ñoàng baùi taï. 

     Trong söï caûm meán vaø tri aân, gia ñình chuùng con xin chaân 

thaønh caûm taï Cha Chaùnh Xöù, Cha Phoù Xöù, quyù Sô Ñaminh, quyù 

vò Hoäi Ñoàng Giaùo Xöù, quyù vò trong caùc ñoaøn theå,  vaø caùc oâng baø 

anh chò em trong Giaùo Xöù, cuøng chuù baùc anh chò em trong thaân 

baèng quyeán thuoäc, ñaõ ñeán thaêm hoûi, phaân öu, ñoïc kinh nguyeän, 

cuøng ñaõ ñeán daâng Thaùnh Leã Phaùt Tang, cuøng tham döï Thaùnh Leã 

An Taùng, vaø ñöa linh cöõu linh hoàn Maria, con cuûa chuùng con ra 

nôi an nghó cuoái cuøng.  Nguyeän xin Thieân Chuùa, Meï Maria, 

Thaùnh Caû Giuse, luoân ñoå hoàng aân treân quyù Cha cuøng toaøn theå 

quyù vò.  Trong luùc tang gia ñau buoàn vì söï ra ñi vónh vieãn baát 

ngôø, ñau ñôùn vaø boái roái, chaéc seõ coù nhieàu ñieàu phaïm loãi, kính 

xin quyù Cha, quyù Sô, cuøng toaøn theå quyù vò nieäm tình tha thöù. 

 Gia ñình Traàn Vaên Xu thaønh kính ghi ôn. 

 

QUAÙN THAÙNH GIA     

     Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia taïm nghó baùn ñeå möøng Leã Phuïc 

Sinh.  Kính mong quyù vò uûng hoä Quaùn vaøo tuaàn tôùi ngoaøi ñaûo 

Pleasure Island vôùi raát nhieàu moùn aên ñaëc saéc vaø ngon mieäng.  

Xin chaân thaønh caùm ôn anh chò em thieän chí vaø toaøn theå quyù vò. 

 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT            

       Ngaøy 17/4/11     $5,052 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN       

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

CHUÙC MÖØNG PHUÏC SINH 2011 haàu laøm cho Ngaøy Hieàn Maãu theâm vui töôi vaø mang ñaày yù 

NGAØY KYÛ NIEÄM 30 THAÙNG 4 NAÊM 2011 TAÏI  

    Ñeå chuùc möøng cho Ngaøy Hieàn Maãu ngaøy 8/5/2011, vaø ñeå taïo 



DỰ ÁN “TỰ LÀM LẤY” 

Lm.Jos Tạ duy Tuyền 

Một người thợ mộc lớn tuổi chuẩn bị về hưu. Ông ta báo với chủ của mình ý định nghỉ làm để tận 
hưởng một cuộc sống nhàn hạ lúc về già. Người chủ lấy làm tiếc khi người công nhân tận tụy rời bỏ 
mình. Ông ta đề nghị người công nhân già làm một căn nhà như một ân huệ cuối cùng. Người thợ 
mộc đồng ý. Tuy nhiên, ông đã chẳng còn nhiệt tình và thậm chí thiếu cả trách nhiệm trong công 
việc. 

Điều này đã mang lại kết cục không may mắn cho sự nghiệp của ông. Khi người thợ mộc hoàn tất 
căn nhà, ông chủ đến xem xét và trao cho ông chiếc khóa cửa và nói: “Đây là ngôi nhà của anh, tôi 
tặng anh đấy!” 

Thật bất ngờ! Và cũng thật xấu hổ! Nếu người thợ mộc biết là ông chủ đang làm nhà cho mình, hẳn 
ông ta đã đầu tư công sức một cách hoàn toàn khác. Bây giờ thì ông phải sống trong căn nhà mà 
ông đã làm quấy quá cho xong. 

Chúng ta có khác gì bác thợ mộc ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình cách cẩu thả, tùy tiện với tâm 
lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong 
cuộc đời, chúng ta không hề dốc hết sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy 
tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta 
cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi để cuộc sống hôm nay 
khỏi lầm than thế này! 

Vâng, cuộc sống của mỗi người là một dự án “tự làm lấy”. Hãy sống cuộc đời cho đầy ý nghĩa. Đừng 
buông thả và dìm mình trong lười biếng và sa đọa. Hãy nhớ rằng: cuộc sống của bạn hôm nay là kết 
quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai tùy 
thuộc vào thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay. 

Hôm nay Chúa Phục sinh đã khai mở cho chúng ta một chân trời mới, một niềm hy vọng và sức sống 
mới. Chúa phục sinh dẫn chúng ta đi vào niềm tin đời sau, vào đời sống vĩnh hằng mà chính Chúa là 
Đấng vĩnh hằng đã đi vào trần gian, đã chết và đã sống lại và mời gọi chúng ta “ai tin vào Người sẽ 
không chết bao giờ”. Chúa phục sinh là lời nhắc nhở chúng ta tin vào có sự sống đời sau thì hãy 
sống nghiêm túc trong cuộc đời này. Hãy biết dùng cuộc đời này để kiến tạo đời sau. Hãy ăn ngay ở 
lành trong cuộc sống này để không phải đền trả bằng khổ luyện mai sau. Vì chưng, con người chúng 
ta không như loài vật, sinh ra rồi chết đi là hết mà con người chúng ta có hồn thiêng bất tử, nhưng sự 
bất tử đó là hạnh phúc hay đau khổ tuỳ thuộc vào lối sống hôm nay. Chúa luôn tôn trọng tự do con 
người. Chúa muốn con người tự quyết định về phận số của mình như xưa Chúa đã để cho Adam – 
Eva tự do chọn lựa. Vâng phục Thiên Chúa để sống hạnh phúc muôn đời hay phải sinh ra trong đau 
khổ và chết vì bất tuân phục Thiên Chúa. 

Thế nhưng, con người hôm nay vẫn đang lao đầu vào tìm kiếm những của cải phù vân. Họ tưởng 
rằng họ có thể kéo dài sự sống bằng tiền tài, danh vọng, bằng khoa học hiện đại. Tất cả chỉ là hư 
không trên mọi hư không. Cuộc sống trần gian luôn hợp rồi tan. Con người có thể làm chủ được mọi 
thứ trừ sự sống của mình. Ngày 11/03/2011, Nước Nhật đã bàng hoàng sau cơn động đất dẫn đến 
sóng thần khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Không ai tin rằng điều đó có thể xảy ra nơi đất nước 
văn minh hiện đại bậc nhất thế giới. Không ai ngờ rằng cuộc sống con người vẫn mong manh ngay 
cả khi con người được trang bị đầy đủ với những phương tiện và khoa học hiện đại nhất. Sự chết 
vẫn đến với bất cứ ai. Cuộc đời con người vẫn mong manh. Kiếp sống con người vẫn mỏng dòn chỉ 
cần một cơn gió thoảng cũng đủ làm nó biến tan. Nhưng thật hạnh phúc cho kiếp người chúng ta. 
Con người có sự sống đời sau. Đời này thì có hạn. Đời sau thì vô biên. Đời này có đau khổ và hạnh 
phúc hoà quyện vào nhau. Đời sau chỉ còn hạnh phúc miên trường.  

Ước gì niềm vui Chúa phục sinh sẽ củng cố niềm tin của chúng ta. Cho dù rằng cuộc sống có khó 
khăn, có thử thách nhưng vẫn can đảm vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa để được hưởng 
hạnh phúc mai sau. Xin Chúa Phục sinh giúp chúng ta thắng vượt những yếu đuối bản năng để luôn 
tự chủ hành vi của mình luôn tuân theo thánh ý Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết kiến tạo đời sống 
vĩnh hằng ngay từ cuộc sống này bằng đời sống lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Amen. 



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 


