
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 LEÃ HIEÅN LINH  naêm B     ngaøy 8/1/2012     SOÁ: 2

 

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:  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 

(9-14/1/2011) 

T. Hai:  09/1 Leã Chuùa Gieâsu chòu pheùp röaû 

  Caàu cho caùc yù chæ 

T. Ba:    10/1     

   Caàu cho caùc yù chæ 

T. Tö:    11/1   

   Caàu cho caùc yù chæ 

T. Naêm:  12/1  

   Caàu cho caùc yù chæ 

T. Saùu:   13/1 Th. Hilario, gmts 

  Caàu cho caùc yù chæ 

T. Baûy:   14/1   

     Caàu cho caùc yù chæ 

 

 

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHUÙA NHAÄT LEÃ HIEÅN LINH     (07/01/2012) 

 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, Anh Tröôøng 

   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 

CHUÙA NHAÄT LEÃ HIEÅN LINH     (08/01/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Pheâroâ  

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn III 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (09-14/1/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät  / C: Hoaøng 

 

CHUÙA NHAÄT 2 THÖÔØNG NIEÂN   (14/12/2011) 

 Leã 06g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Baø Minh, OÂng Bích 

   TTV Thaùnh Theå   Caàn, Chöû 

CHUÙA NHAÄT 2 THÖÔØNG NIEÂN   (15/01/2012) 

 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Loä Ñöùc 

   TTV Thaùnh Theå       Toaùn II 

 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Maân Coâi 

        TTV Thaùnh Theå     Toaùn I 

 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV 

NGAØY TRONG TUAÀN (16-21/1/2012) 

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

   TTV Thaùnh Theå      S:  Bích         / C: Khoâi



TIN MUÏC VUÏ

TIEÀN BAÛO HIEÅM CHO GIAÙO XÖÙ NAÊM 2012 

     Theo thoùi quen toát laønh haøng naêm, moãi gia ñình ñaõ trôï giuùp 

Giaùo Xöù tieàn chi phí cho vieäc baûo hieåm Nhaø Thôø vaø caùc cô sôû 

cuûa Giaùo Xöù.  Naêm nay tieàn baûo hieåm ñaõ taêng leân gaàn 50 ngaøn, 

tuy tieàn baûo hieåm ñaõ taêng leân nhieàu hôn so vôùi naêm ngoaùi, Giaùo 

Xöù vaãn xin moãi gia ñình trôï giuùp baèng naêm ngoaùi ít laø $100 trôû 

leân.  Gia ñình anh chò em naøo coù khaû naêng ñoùng goùp nhieàu hôn, 

Giaùo Xöù raát caùm ôn vaø ñoùn nhaän ñeå buø vaøo khoaûng thieáu huït.  

Xin caùm ôn loøng quaûng ñaïi cuûa toaøn theå quyù vò trong coâng vieäc 

baûo toaøn taøi saûn cuûa Giaùo Xöù. 

 

LÒCH TREO TÖÔØNG & PHONG BÌ 2012 

     Giaùo Xöù ñaõ phaùt haønh lòch treo töôøng ghi nhaän nhöõng sinh 

hoaït vaø nhöõng ngaøy Leã quanh naêm, vaø nhöõng phong bì daâng 

cuùng cho naêm 2012.  Caùc tröôûng khu seõ phaùt lòch vaø phong bì sau 

2 Thaùnh Leã Chuùa Nhaät hoâm nay.  Xin quyù vò nhôù laáy veà. 

 

UÛNG HOÄ MUA BAÙNH CHÖNG, BAÙNH TEÙT  

XUAÂN NHAÂM THÌN 2012 

     Anh chò em trong 2 Hoäi Ñoàng, Ban AÅm Thöïc vaø moät soá anh 

chò em tình nguyeän ñaõ coá gaéng hoaøn taát ñôït baùnh ñaàu tieân ñeå 

quyù vò thöôûng thöùc tröôùc vaø hy voïng quyù vò coù nhieàu thôøi giôø ñaët 

mua taëng nhau trong dòp Teát.  Baùnh vöøa môùi ra loø, coøn noùng hoåi 

vaø thôm ngon.  Kính môøi quyù anh chò em mua uûng hoä vaø coå ñoäng 

cho ngöôøi khaùc mua.  Baùnh chæ goùi coù giôùi haïn, khoâng laøm 

nhieàu.  Neáu anh chò em naøo caàn ñaët mua theâm, xin vui loøng cho 

Ban AÅm Thöïc bieát caøng sôùm caøng toát ñeå laøm theâm.  Xin goïi tröïc 

tieáp cho Anh Chò Ruaãn, ÑT:  728-2549, hay Vaên Phoøng Xöù. 

     Giaùo Xöù xin chaân thaønh caùm ôn anh chò em trong 2 Hoäi Ñoàng, 

Ban AÅm Thöïc vaø nhieàu anh chò em tình nguyeän ñaõ hy sinh tôùi 

Hoäi Tröôøng trong tuaàn qua ñeå laøm laù, goùi baùnh chöng, baùnh teùt, 

vaø nhöõng coâng vieäc khaùc ñeå chuaån bò cho ngaøy Teát.  Xin Thieân 

Chuùa traû coâng boäi haäu cho anh chò em vaø gia ñình.  Ban AÅm 

Thöïc raát caàn nhieàu nhaân vieân giuùp trong dòp Teát naøy, Giaùo Xöù 

keâu môøi quyù oâng baø anh chò em hy sinh giuùp ñôõ. 

 

HOA XUAÂN 

     Theo truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc Vieät Nam, chuùng ta 

thöôøng tröng bay vaø taëng nhau nhöõng loaïi hoa trong dòp ñaàu naêm 

môùi.  Nhö moïi naêm, Giaùo Xöù seõ baùn nhöõng loaïi hoa nhö:  Cuùc, 

Lan, Bromeliad, vaø nhöõng traùi caây kieång.  Hoa seõ ñöôïc baùn sau 2 

Thaùnh Leã 8g00 vaø 10g00 Chuùa Nhaät tuaàn sau 15/1/2011.  Xin 

quyù vò uûng hoä. 

 

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. 

     *Ban Ñaïi Dieân Khu Pheâroâ kính môøi quyù vò trong Khu thu xeáp 

thôøi giôø tôùi tham döï 2 Thaùnh Leã 8g00 saùng Chuùa Nhaät 15/1/12 

vaø 22/1/12 ñeå caàu cho caùc linh hoàn tieân nhaân vaø caùc linh hoàn 

trong khu ñaõ qua ñôøi, vaø taï ôn naêm cuõ, caàu bình an naêm môùi. 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT      

     Ngaøy 01/1/12    $3,218 

VAÊN NGHEÄ TEÁT NHAÂM THÌN 2012 

     Giaùo Xöù seõ coù ñeâm vaên ngheä möøng Teát Nhaâm Thìn 2012 vaøo 

naøy 28 thaùng 1 naêm 2012, töùc Muøng 6 Teát.  Ñeâm Vaên Ngheä naêm 

naøy seõ raát ñaëc saéc vôí caùc ca só nhö Theá Sôn, Loan Chaâu, Huy 

Vuõ vaø Band nhaïc The Ocean, cuøng vôùi caùc maøn vuõ khuùc raát 

duyeân daùng vaø thu huùt.  Ñaëc bieät naêm nay seõ coù chöông trình Thi  

Quoác Phuïc cho caùc em trai vaø gaùi töø 8-12 tuoåi.   

     Giaùo Xöù khuyeán khích caùc phuï huynh cho con em mình tham 

döï cuoäc Thi Quoác Phuïc ñeå theâm phaàn vui nhoän trong ñeâm Vaên 

Ngheä, vaø cuõng laø cô hoäi ñeå caùc em thoâng hieåu veà vaên hoaù Vieät 

Nam.  Neáu anh chò em naøo muoán ghi danh cho caùc em Thi Quoác 

Phuïc, xin lieân laïc vôùi Anh Phuùc (ÑT:  332-1098), hay Vaên Phoøng 

Giaùo Xöù.  Chaân thaønh caùm ôn söï coäng taùc cuûa taát caû quyù vò.     

 

UÛNG HOÄ VEÙ SOÁ CHO ÑEÂM VAÊN NGHEÄ TEÁT 

   Nhö moïi naêm, Giaùo Xöù seõ in moät ít veù soá ñeå giuùp cho ñeâm 

vaên ngheä, Giaùo Xöù keâu môøi quyù oâng baø anh chò em uûng hoä 

mua veù soá, tröôùc laø thöû vaän may, sau laø giuùp Giaùo Xöù coù quyõ 

cho ñeâm vaên ngheä.  Caùc Tröôûng Khu seõ giuùp baùn veù soá, xin 

quyù vò mua sôùm ñeå khoûi doàn nhieàu quaù trong ñeâm vaên ngheä.  

Xin chaân thaønh caùm ôn toaøn theå quyù vò.  

 

BAÛO TRÔÏ CA SÓ ÑEÂM VAÊN NGHEÄ TEÁT NHAÂM THÌN 

     Giaùo Xöù chaân thaønh caùm ôn anh chò Thu Saéc thuoäc khu Loä 

Ñöùc ñaõ nhaän baûo trôï cho ca só Loan Chaâu, vaø anh chò Khaûi Ly ñaõ 

uûng hoä $1,500.  Xin Chuùa traû coâng boäi haäu cho loøng haûo taâm cuûa 

quyù anh chò. 

     Giaùo Xöù ñang caàn coù nhöõng Maïnh Thöôøng Quaân khaùc baûo trôï 

hay uûng hoä cho ca só Theá Sôn, Huy Vuõ vaø Band nhaïc.  Anh chò 

em naøo muoán baûo trôï hay uûng hoä, xin lieân laïc vôùi anh Phuùc (ÑT:  

332-1098) hay Cha Xöù caøng sôùm caøng toát. 

 

AÂN NHAÂN QUYÕ BAÛO HIEÅM 

     Chò Suy  $20 

     AC Toán Thu  $100 

 

RAO HOÂN PHOÁI 

      Chò Lucia Haø Tuù Nhi con baø Traàn Thò Moäng AÛnh, Port 

Arthur, TX seõ keát hoân vôùi anh Shaun Christopher Michel con 

oâng baø Gayle Michel, Labadievile, LA. (2) 

     Ai bieát caùc 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 baùn Huû Tieáu Mì, BeâThui, vaø 

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

baø vaø anh chò em tieáp seõ tuïc uûng hoä vaø chieáu coá, chaân thaønh 

caùm ôn toaøn theå quyù vò. 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  

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



  

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI 
NHÂN NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI LẦN THỨ 45: 1-1-2012 

(Tiếp theo) 
Các vị hữu trách về giáo dục 

2. Giáo dục là một cuộc phiêu lưu hứng thú và khó khăn nhất trong cuộc đời. Giáo dục - Educare - 
từ nguyên ngữ latinh educere - có nghĩa là dẫn ra khỏi chính mình để đưa vào thực tại, hướng đến sự 
sung mãn làm tăng trưởng con người. Tiến trình này được nuôi dưỡng nhờ cuộc gặp gỡ giữa hai tự do: 
tự do của người lớn và tự do của người trẻ. Nó đòi tinh thần trách nhiệm của môn sinh, phải cởi mở, để 
cho mình được dẫn đến sự hiểu biết thực tại, và trách nhiệm của nhà giáo dục, phải sẵn sàng hiến 
chính bản thân mình. Để được vậy, hơn bao giờ hết, cần có những chứng nhân chân chính, chứ không 
phải chỉ là những người phổ biến các qui luật và thông tin; cần những chứng nhân biết nhìn xa hơn 
người khác, vì cuộc sống của họ bao trùm những không gian rộng lớn hơn. Chứng nhân là người sống 
trước tiên con đường mà họ đề nghị. 

Đâu là những nơi trong đó nền giáo dục đích thực về hòa bình và công lý được chín mùi? Gia đình là tế bào nguyên 
thủy của xã hội. ”Chính trong gia đình mà con cái học được các giá trị nhân bản và Kitô giáo, để có sự sống chung xây dựng 
và an bình. Chính trong gia đình mà người trẻ học tình liên đới giữa các thế hệ, sự tôn trọng các qui luật, sự tha thứ và đón 
nhận tha nhân” (1). Gia đình là trường học đầu tiên trong đó người trẻ được giáo dục về công lý và hòa bình. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới trong đó gia đình, và cả sự sống nữa, liên tục bị đe dọa, và nhiều khi bị phân 
hóa. Những điều kiện làm việc nhiều khi ít có thể dung hợp với các trách nhiệm gia đình, những lo âu về tương lai, nhịp 
sống ồ ạt, những cuộc di cư tìm kế sinh nhai thích hợp, hoặc để sống còn, rốt cuộc làm cho cha mẹ khó có thể đảm bảo cho 
con cái một trong những thiện ích quí giá nhất: đó là sự hiện diện của cha mẹ; hiện diện này giúp tạo nên sự chia sẻ ngày 
càng sâu đậm hơn về hành trình, để có thể thông truyền kinh nghiệm và những xác tín chắc chắn đã thủ đắc được với năm 
tháng, những điều này chỉ có thể truyền đạt được nhờ thời gian sống chung với nhau. Với các bậc cha mẹ, tôi muốn nói họ 
đừng nản chí! Qua tấm gương cuộc sống, họ nhắn nhủ con cái đặt hy vọng trước tiên nơi Thiên Chúa, chỉ từ Ngài mới 
nảy sinh công lý và hòa bình chân chính. 

Tôi cũng muốn ngỏ lời với các vị hữu trách của các tổ chức giáo dục: với tinh thần trách nhiệm cao, họ hãy quan tâm 
sao cho phẩm giá mỗi người được tôn trọng và được nêu cao giá trị trong mọi hoàn cảnh. Hãy làm sao để mỗi người trẻ có 
thể khám phá ơn gọi của mình, bằng cách tháp tùng người trẻ để làm cho các năng khiếu Chúa ban được sinh hoa kết quả. 
Hãy cam kết với các gia đình rằng con cái của họ có thể có được một hành trình huấn luyện không tương phản với lương 
tâm và các nguyên tắc tôn giáo của cha mẹ. 

Ước gì mỗi môi trường giáo dục có thể là một nơi cởi mở đối với siêu việt và tha nhân; là nơi đối thoại, liên kết và lắng 
nghe, trong đó người trẻ cảm thấy được đề cao giá trị trong các tiềm năng và sự phong phú nội tâm của họ, và học cách quí 
chuộng anh chị em. Ước gì mỗi môi trường giáo dục có thể dạy cách nếm hưởng niềm vui nảy sinh từ cuộc sống, ngày qua 
ngày, trong tình bác ái và từ bi đối với tha nhân, và trong sự tích cực tham gia vào việc xây dựng một xã hội nhân bản và 
huynh đệ hơn. 

Kế đến, tôi ngỏ lời với các vị trách nhiệm chính trị, xin họ hãy giúp đỡ một cách cụ thể cho các gia đình và các 
tổ chức giáo dục thực thi quyền cũng như nghĩa vụ giáo dục. Không bao giờ được quên nâng đỡ thích đáng cho sứ 
mạng làm cha làm mẹ. Các vị hữu trách chính trị hãy làm sao để không một ai bị phủ nhận quyền được giáo dục và làm sao 
để các gia đình có thể tự do chọn lựa các cơ cấu giáo dục mà họ coi là thích hợp nhất cho thiện ích của con cái họ. Các nhà 
chính trị hãy dấn thân tạo điều kiện dễ dàng cho việc đoàn tụ các gia đình bị chia cách vì nhu cầu tìm kiếm công ăn việc làm. 
Hãy giúp cho người trẻ có một cái nhìn trong sáng về chính trị, như một sự phục vụ đích thực dành cho công ích của tất cả 
mọi người. 

Ngoài ra, tôi cũng không thể không kêu gọi giới truyền thông hãy góp phần vào việc giáo dục. Trong xã hội ngày 
nay, các phương tiện truyền thông đại chúng có một vai trò đặc biệt: không những thông tin, nhưng chúng còn huấn luyện 
tinh thần cho những người đón nhận, và vì thế chúng có thể đóng góp đáng kể cho việc giáo dục người trẻ. Điều quan trọng 
là để ý tới mối liên hệ rất chặt chẽ giữa giáo dục và truyền thông: thực vậy giáo dục diễn ra nhờ truyền thông, việc thông 
truyền này ảnh hưởng hoặc tích cực hoặc tiêu cực trên sự huấn luyện con người. Cả những người trẻ cũng phải có can 
đảm sống trước tiên điều mà họ đòi hỏi những người chung quanh. Đó là một trách nhiệm lớn của họ: người trẻ hãy có can 
đảm sử dụng tự do của mình một cách tốt đẹp và ý thức. Họ cũng là người trách nhiệm về sự giáo dục và huấn luyện bản 
thân về công lý và hòa bình. 

(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 


