
    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:  Raymond Nguyễn Mạnh Thư, CMC 

Linh Muïc Phoù Xöù:  Bede Nguyễn  Văn Tâm, CMC 

  

CHÚA NHẬT  I MÙA VỌNG      Naêm B               Ngaøy 29/11/2015                    Số: 48

GIÔØ CAÙC THAÙNH LEÃ 

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

 Thöù Ba – Thứ Baûy: 7:00 a.m. 5:00 p.m. (Leã aùp CN) 

 Chuùa Nhaät:   8:00 a.m  & 10:00 a.m       

Lễ  Life Teen &  TNTT Sinh Hoạt:      11:10-11:50 am  

Thánh Lễ Giới Trẻ:                   12:00 trưa 

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 caùc Cha 

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

 Cha meï vaø ngöôøi ñôõ ñaàu em nhoû phaûi  döï khoaù Giaùo lyù  

 vaøo Thöù Baûy hôm trước ngày Rửa Tội. 

Thaêm Beänh Nhaân/Trao Mình Thaùnh Chuùa: Thöù  Naêm  & Chuùa Nhaät 

Chaàu Thaùnh Theå: Thöù Naêm Đầu Tháng & Thứ Năm hàng Tuần  

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 

 

HOÄI ÑOÀNG VAØ CAÙC HOÄI ÑOAØN 

Chuû Tòch HÑ Muïc Vụ:   Anh Hùùùng                  (409) 540-1369 

Phó Chủ Tịch  HĐ Mục Vụ:  Anh  Khải                  (409) 332-3635 

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐ Mục Vụ: Chị Mừng              (409) 853-2154 

Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ:  Cô Lan Thảo                 (409) 779-1221 

Chuû Tòch HÑ Taøi Chaùnh:- Anh  Ruaãn                               (409) 365-7025 

Phỏ Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh: Chị Vui                    (409) 549-3070 

Khu Ñaïi Ñoàng: Ông Caäy                  (409) 982-9063   

Khu Pheâro: Anh  Bình                     (409) 233-1212 

Khu Voâ Nhieãm: Anh  Lôïi                              (409) 982-8727  

Khu Maân Coâi: Anh Khaûi                                                      (409)460-1478 

Khu Lộ Ñöùc: Bà Huyønh                              (409) 724-7007      

Khu Giuse:  Anh Cao                                                      (409) 729-4226 

Khu Phuïc Sinh: Anh Thaønh                             (409) 983-3055 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: Bà Riễn                  (409) 543-8033 

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: Ông Bích   (409) 293-7410 

Ban Thánh Nhạc Giáo Xứ: A. Lương   (409) 365-2522 

Ca Đòàn Cecelia: Chị Diệu   (409) 332-7020 

Ca Đoàn Thánh Linh: Chị Cúc   (409) 365-9583 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Anh Tùng Linh  (409) 540-0683 

Ban Giáo Dục: Cô Kim   : (409) 729-4226 

Ban Quyên Tiền:  Anh Huấn   (409) 985-7071 

Ban Thánh Thư: Anh Bá    (409) 293-6531 

Ban Thừa Tác Viên: Anh Thư   (409) 365-2972 

Ban Giúp Lễ: Cô Mai    (409) 779-0449 

Quán Thánh Gia: Chị Ruẫn   (409) 728-2549 

Hoa Nữ Vương: Chị Mừng   (409) 853-2154 

 

 

 

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

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

Cha Xö ù:       409-549-0408      

Cha Phoù:     409-365-9927 

Thư Ký: Kim Dung  409-989-9349 

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

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

 

                                        

PHUÏC VUÏ BAØN THÔØ 

(Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã) 

 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

29/11/2015 

 

     Leã 08g00  QT, Daâng Leã Vaät       Nhoùm  7       Khu: PR 

             TTV Ngoaïi Leä           Toaùn I      

     Leã 10g00  QT, Daâng Leã Vaät     Nhoùm 10      DLMTT 

     Leã 12g00  TTV Ngoaïi Leä          Toaùn II 

 

NGAØY TRONG  TUAÀN   30/11/2015-05/12 /2015)  

Leã 7g & 5g      Ñoïc Thaùnh Thư        Trường               Ánh 

  

   

**************************************** 
 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 

06/12/2015 

     Leã 08g00  QT, Daâng Leã Vaät        Nhoùm 9       CBMCG 

            TTV Ngoaïi Leä         Toaùn I   

    Leã 10g00      QT, Daâng Leã Vaät        Nhóm 13      Khu; DD 

    Leã 12g00  TTV Ngoaïi Leä          Toaùn II 

 

NGAØY TRONG  TUAÀN            (07/12/2015-12/12/2015)                          

Leã 7g & 5g     Ñoïc Thaùnh Thö     Hoa, Nga            Riễn 

                           

   VĂN PHÒNG GIÁO XỨ 

http://www.gxnuvuongportarthur.org/


 

Biết tỉnh thức nhận ra các dấu chỉ  của thời điểm cứu độ 

Vào năm 1987, người ta cho chiếu cuốn phim tựa đề: "After day" kể lại tình cảnh của ít người dân một thành phố lớn thuộc miền  Bắc, Hoa Kỳ, 

còn sống sót sau một vụ nổ bom nguyên tử. Vụ nổ bom hạt nhân đã xảy ra vì cái điên loạn của con người quyết định dùng vũ khí hạt nhân để hủy diệt 

sự sống của mọi sinh vật thuộc nhiều đại lục trên thế giới. Ngày tận thế ấy kéo theo cảnh chết chóc hoang tàn và đổ nát, đau khổ và thất bại của những 

người đang chờ mình phải chết vì bị nhiễm chất phóng xạ, bị thương tích và bị thiếu thức ăn chất uống. Trong cảnh đổ nát hoang tàn và chết chóc ấy, 

những người sống sót của nhiều khu phố khác nhau đã tranh giành từng miếng bánh, từng chút bột, từng ngụm nước. Trong nháy mắt, thế giới văn minh 
của loài người biến khỏi mặt đất và con người đứng trước cảnh đổ nát với hai bàn tay trắng bất lực và tuyệt vọng.  

Các bài đọc Chúa nhật hôm nay cũng nói với chúng ta về ngày tận thế, nhưng không phải là thứ ngày tận thế của chết chóc, buồn thương, mà là 

ngày tận thế khởi đầu cho một cuộc sống mới, cuộc sống của tự do và của ơn cứu độ. Chương 33,14-16, sách Tiên tri Giêrêmia là một lời sấm và là văn 

bản tìm hiểu cho nền thần học cứu thế của Kinh Thánh Cựu Ước. Ðiểm nòng cốt của thần học cứu độ là sự chờ đợi ngày Ðấng Thiên Sai, ngày Ðấng 

Cứu Thế đến để thiết lập trời mới đất mới trong thế giới loài người. Trong "những ngày đó" hay "vào thời đó" là kiểu nói Kinh  Thánh dùng để diễn tả 

tiến trình hiện thực của chương trình cứu độ mà Thiên Chúa có đối với nhân loại theo ý muốn và sự sắp xếp quan phòng của Ngài, đặc biệt dưới thời 

điểm và các biến cố của lịch sử mà Thiên Chúa có đối với nhân loại theo ý muốn và sự sắp xếp mà Thiên Chúa chọn. Trong bối cảnh của chương 34, 

ngày đó và thời đó có ý ám chỉ tình trạng sống lưu vong, ngày buồn thương của dân Do Thái, thảm cảnh phân rẽ của hai vương quốc Bắc Nam. Nhưng 
Thiên Chúa sẽ tụ tập dân chúng thuộc hai vương quốc lại với nhau và cho họ được thoát kiếp sống nô lệ, đày ải, để trở về quê cha đất tổ. 

Tuy nhiên, lời sấm trên đây của Thiên Chúa vượt xa khỏi khung cảnh lịch sử của dân Do Thái. Bởi vì nó có thể được áp dụng vào  cuộc sống 

của con người thuộc mọi thời đại, ở khắp nơi trên thế giới này. Một con người bị tội lỗi phân rẽ trong chính tâm lòng nó và sống kiếp đày ải xa rời 

Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Ngài cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người, trong các thời điểm khác nhau, 
liên tục trong dòng lịch sử. Do đó, vấn đề là chúng ta có nhận ra thời điểm cứu độ đó hay không? 

"Mầm giống sự công chính" là tên thường Kinh Thánh dùng để gọi Ðấng Cứu Thế. Trong sa mạc nóng bỏng khô cạn của loài người, trên thân 

cây khô héo khẳng khiu của dòng tộc Ðavít, Thiên Chúa khiến cho chồi lộc của niềm hy vọng và của ơn cứu độ nảy mầm tươi tốt. Tên gọi "Mầm giống 

sự công chính" diễn tả khí thế hành động của Thiên Chúa. Nếu tâm tính loài người thích phô trương, khoe khoang và chọn lựa cái vĩ đại, to tát, thì 

Thiên Chúa ưa thích kiểu cách hành sự khiêm tốn, kín đáo nghèo hèn, bé nhỏ. Ðó là hình ảnh Ðấng Cứu Thế trẻ thơ được sinh ra từ lòng Trinh Nữ 
Maria. Chính Ngài là mầm giống của sự sống mới mà Thiên Chúa muốn cấy trồng vào giữa lòng lịch sử nhân loại. 

Mặc dầu nhân loại tội lỗi, khô cằn và hấp hối, nhưng qua mầm giống sự công chính là Ðấng Cứu Thế, Thiên Chúa không ngừng cống hiến 

nhựa sống thiêng linh của Ngài cho con người. Ðấng Cứu Thế sẽ tái lập công bằng và vương quốc tinh thần của Ngài, trong đó, Ngài sẽ được gọi là 
Thiên Chúa sự công chính của chúng ta. 

Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, sự công chính đồng nghĩa với ơn cứu độ toàn vẹn mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Nó bao gồm mọi chiều 

kích cuộc sống con người từ chính trị, kinh tế, cho đến xã hội và tôn giáo. Con đường sự sống, con đường dẫn đến ơn cứu độ là con đường dẫn đến trời 

mới đất mới. Do đó, thời điểm của Thiên Chúa, ngày Thiên Chúa đến trong tâm lòng và cuộc sống cho con người, không phải là ngày tận diệt, mà là 
ngày giải phóng. Bởi vì nó khai mào cho một cuộc sống mới, cuộc sống theo tinh thần của con cái Thiên Chúa. 

Qua văn bản các hình ảnh biểu tượng của nền văn chương Khải Huyền, chương 21 Phúc Âm thánh Luca ghi lại lời Chúa Giêsu kêu mời chúng 

ta biết tỉnh thức nhận ra các dấu chỉ của thời điểm cứu độ ấy trong đời mình. Ðể đường lối cuộc hẹn hò với Thiên Chúa, niềm tin vào ơn cứu độ và giải 

phóng giúp chúng ta hiên ngang ngẩng đầu lên sống tươi vui, tin tưởng ngay giữa những gian lao thử thách và khổ đau của cuộc đời. Vì thế cho nên, 

những biến động và tai ương cho dầu có kinh thiên động địa đến đâu đi nữa, cũng đều là các dấu chỉ kêu mời chúng ta hồi tâm suy nghĩ và hoán cải tâm 
lòng, chớ không được khiến cho chúng ta khiếp sợ, tê liệt, khép kín và chán nản thất vọng. 

"Con Người" là tước hiệu Kinh Thánh dùng để diễn tả hoạt động của Chúa Giêsu cứu thế. Trong tư cách là vị quan án tối cao phán xử mọi loài, 

mọi vật trong thời cánh chung, Chúa Giêsu đã đến trong dòng lịch sử nhân loại và trong lịch sử Tin Mừng cứu độ, qua cuộc khổ nạn cái chết và sự phục 
sinh của Ngài. Chúa Giêsu tiếp tục đến qua lời Ngài, qua tin vui cứu độ được Giáo Hội tiếp tục rao giảng và Chúa Giêsu sẽ trở lại trong ngày lị 

ch sử cứu độ thanh toán bản án. Muốn nhận ra sự hiện diện và bước chân của Ngài, chúng ta phải biết tỉnh thức và cầu nguyện, nghĩa là sống 

và hành sự theo tinh thần Ðức Kitô, luôn để cho ánh sáng Tin Mừng cứu độ chiếu soi đời mình. Ðặc biệt trong những bước đi, trên những đoạn đường 

hầm đen tối của cuộc đời này. Chính thái độ tỉnh thức và cầu nguyện ấy sẽ giúp chúng ta không nặng nề ngủ quên trong cuộc sống của thế giới vật chất, 

tiêu thụ và hưởng thụ, và không để cho tâm lòng của chúng ta bị thế giới vật chất nặng nề cầm chân và nhận chìm cuộc sống thiêng linh mà Thiên Chúa 
trao ban cho chúng ta. Chúa Giêsu là một mầm giống cần được vun trồng, chăm bón, ấp ủ với hơi ấm của con tim và ánh sáng của niềm hy vọng. 

Trong thư thứ nhất gởi tín hữu Thêsalônica, thánh Phaolô chỉ cho chúng ta thấy một bí quyết để vun trồng sự sống thiêng linh ấy cách hữu 

hiệu, đó là phải có thái độ căn bản muốn sống đẹp lòng người ta, dầu người ta ấy có là ai đi nữa. Nhưng phải làm gì để đẹp lòng Thiên Chúa đây? Phải 

lớn lên, phải trưởng thành, phải sung mãn trong tình yêu thương tha nhân. Thiên Chúa vui sướng hạnh phúc khi thấy chúng ta yêu thương với một tình 

yêu thương không so đo, tính toán hơn thiệt và không loại trừ chọn lựa, yêu thương hết mọi người và yêu thương tràn đầy chan chứa. Thiên Chúa vui 

sướng và hạnh phúc khi thấy chúng ta trưởng thành và lớn lên trong tình yêu thương ấy, tình yêu thương mà Ngài đã trao ban cho chúng ta qua chính 

con người của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế. 

Ngoài ra, cần phải luôn luôn sẵn sàng đón chờ Chúa Giêsu đến trong tâm lòng và cuộc đời chúng ta bằng cách sống thánh thiện và kiên vững. 

Bởi vì nói cho cùng, sống thánh thiện tức là sống yêu thương trọn vẹn. Các thánh là những người biết noi gương Chúa Giêsu sống yêu thương trọn vẹn, 

yêu thương đến tận hiến chính mạng sống mình cho tha nhân. Càng biết yêu thương tha nhân, tình yêu vô vị lợi cụ thể và cao đẹp bao nhiêu, thì chúng 

ta lại càng giống Chúa Giêsu bấy nhiêu. Càng giống Chúa Giêsu bao nhiêu thì càng giống Thiên Chúa bấy nhiêu, và đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa và 
khiến cho Ngài sung sướng nhất, hạnh phúc nhất. 

Thế giới và xã hội loài người khổ đau vì loài người không yêu thương nhau đủ, hay không thương yêu nhau theo tinh thần của Chúa và Tin 

Mừng của Ngài. Như vậy, cách thức đón chờ Chúa Giêsu hữu hiệu nhất là hãy bắt đầu yêu thương nhau. Bởi vì đó là bí quyết vun trồng mầm giống sự 

sống thiêng linh và xây dựng trời mới đất mới cụ thể và hữu hiệu. 



  

 TIN MỤC VỤ 
NHÂN DỊP LỄ TẠ ƠN, GIÁO XỨ KÍNH CHÚC MỌI  

NGƯỜI LUÔN KHỎE MẠNH VÀ NHIÊU ƠN CHÚA. 
 

BẦU BAN CHẤP  HÀNH CÁC GIÁO KHU 
Sau đây là Lịch Trình bầu cử Ban Chấp Hành Các Giáo 
Khu.   Xin các Giáo Khu theo dõi Bản Thông Tin để biết 
thời gian và địa điểm. 

Lịch Trình 
1.   Cuộc bầu Ban Chấp Hành các Giáo Khu sẽ họp  ngay 

sau hai Thánh Lễ 8:00 giờ và 10:00 giờ sáng tại Nhà 

Nguyện Giáo Xứ. 

2.  Cha Chánh Xứ và Ban Bầu Cử sẽ tham dự cuộc bầu 

trong các Giáo Khu. 

3.  Thời gian bầu cử các giáo khu: 

Chúa Nhật, ngày 6/12/2015 

Sau Lễ     8:00 giờ sáng:  Giáo Khu Phêrô 

Sau Lễ   10:00 giờ sáng:  Giáo Khu Đại Đồng 

Chúa Nhật, ngày 13/12/2015 

Sau Lễ    8:00 giờ sáng:  Giáo Khu Giuse 

Sau Lễ  10:00 giờ sáng:  Giáo Khu Phục Sinh 

Chúa Nhật, ngày 20/12/2015 

Sau Lễ     8:00 giờ sáng:   Giáo Khu Lộ Đức 
               10:00 giờ sáng:   Giáo Khu Vô Nhiễm 

* Lưu Ý:  Để bảo tồn các giáo khu và đáp lại lời mời gọi 

của Giáo Xứ, kính xin quí vị cố gắng tham dự đông đủ, để 

cuộc bầu cử được diễn tiến tốt đẹp.  Nếu cuộc bầu cử 

trong giáo khu nào không được thành quả, vì thiếu vắng 

số người tham dự hoặc không bầu được Trưởng Khu, 

giáo khu đó sẽ có thể phải gia nhập vào những giáo khu 

khác.  

 LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM   

   Năm nay Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm vào ngày Thứ Ba và 

là lễ buộc.  Sẽ có  thánh  lễ vào: 

 Thứ Hai ngày 07/12/15:     Lễ  Vọng 6g00 chiều 

 Thứ Ba ngày 08/12/15:     7g00 sáng và 6g00 chiều. 

 

XÖNG TOÄI MUØA VOÏNG VAØ NGAØY HOAØ GIAÛI CHUNG  

     Ñeå chuùng ta coù moät taâm hoàn xöùng ñaùng cho Chuùa Haøi 

Nhi Giêsu, xin quyù oâng baø anh chò em thu xeáp thôøi giôø ñi 

xöng toäi ngay töø ñaàu Muøa Voïng, xin ñöøng ñeå doàn nhieàu 

quaù vaøo nhöõng ngaøy saùt Giaùng Sinh.  Trong caùc Thaùnh Leã 

Chuùa Nhaät, tröôùc 30 phuùt  luoân coù Linh Muïc ngoài toaø.  Tuy 

nhieân, Giaùo Xöù coù môøi moät soá Linh Muïc tôùi giaûi toäi cho 

Ngaøy Hoaø Giaûi chung vaøo toái Thöù Saùu ngaøy 04/12/2015, 

töø 5g30- 8g00 toái.  Xin quyù vò tôùi sôùm, ñöøng doàn vaøo 

nhöõng giôø phuùt cuoái.  Neáu ai caàn xưng toäi ngoaïi leä, xin laøm 

heïn vôùi quyù Cha. 

 

   

 

CHỈNH TRANG CÔNG TRƯỜNG NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH 

  Giáo xứ đang trong thời gian chỉnh trang công trường Nữ Vương 

Hoà Bình.  Việc chỉnh trang này chia thành hai giai đoạn. 

 Giai đoạn 1: xây các bệ cho 14 tượng Đàng Thánh Giá. Giai đoạn      

2: Làm lại hàng rào sắt chung quanh công trường. Quý vị ân nhân 

nào muốn bảo trợ hoặc ủng hộ cho công cuộc chỉnh trang này, xin 

xin vui lòng liên lạc với cha xứ hoặc Văn Phòng giáo xứ. Chân 

Thành ghi ơn quý vị trước. 

 

LÔØI CAÛM TAÏVAØ TRI AÂN 

     Trong taâm tình bieát ôn, Tang Gia chuùng con caûm taï vaø tri aân 

hai Cha Chaùnh Phoù Xöù,   quyù Sô Ñaminh, quyù vò  Hoäi Ñoàng Muïc 

Vuï, Hoäi ñoàng Taøi Chaùnh, quyù Hoäi Ñoaøn, Quý Ông Bà,quý thân 

bằng tang quyến, và bạn bè thân hữu xa  gần, đã vì tình thương yêu 

Đã daønh raát nhieàu thì giôø quyù baùu ñeán tang gia chuùng con , an uûi, 

phaân öu, xin leã, caàu nguyeän, cuøng tham döï thaùnh leã an Taùng cho 

Mẹ của chúng con . Tang  gia chuùng con khoâng bieát laáy gì ñeàn 

đaùp, chæ bieát caàu xin Thieân Chuùa laø cha nhaân töø tuoân ñoû traøn 

hoàng phuùc xuoáng treân Quyù Cha, Quyù Sô vaø Toaøn theå Quyù vò.  

Trong luùc Tang Gia chuùng con ñau buoàn vì maát ñi ngöôøi thaân 

yeâu, khoâng sao traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, xin quyù Cha, quùy Sô 

vaø quyù vò nieäm tình tha thöù. 

Ñaïi Dieän Tang Gia: Nguyễn Văn Hùng 

 

RAO HÔN PHỐI 

  Anh Giuse Phạm Thắng, con ÔB Phạm Khả, Port Arthur, Texas. 

Sẽ kết hôn với cô Trương Thị Rosana, con ÔB Trương Văn Thêm, 

Bridge City. (2).  

Nếu ai biết AC trên có ngăn trở theo luật Giáo Hội, xin trình cho 

cha xứ biết 

 

THÔNG BÁO 

 *Trường Giáo Lý Việt Ngữ, Đoàn Thiếu Nhi, và Nhóm 

Life Teen sẽ nghỉ học và nghỉ sinh họat vào Chúa Nhật ngày 

29/11/15  nhân dịp lễ Tạ Ơn. 

    -Sẽ không có Thánh Lễ lúc 12g00 trưa   

*Kính môøi quyù vò trong Hoäi Doøng Ba Ñaminh mặc đồng phục 

ñeán tham döï Thaùnh Leã 7g00 saùng ñaàu thaùngThứ Ba ngaøy 

01/12/15.  

   *Kính môøi quyù hoäi vieân trong Hoäi Leâgioâ maëc ñoàng phuïc ñeán 

tham döï Thaùnh Leã 7g00 saùng Thöù Baûy đầu tháng ngaøy 

05/12/2015 

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

ñoàng phuïc ñeán tham döï Thaùnh Leã 8g00 saùng Chuùa Nhaät ñaàu 

thaùng ngaøy 06/12/2015.   

  *Kính môøi quyù vò thuoäc Khu Voâ Nhieãm ñeán tham döï Thaùnh Leã 

Quan Thaày luùc 6g00 chieàu Thöù Ba ngaøy 08/12/2015. 

 

ỦNG HỘ CHỈNH TRANG 14 ĐÀNG THÁNH GIÁ 

Bà Phạm Rỹ & con Phạm Khải                          $2,000 

Ông Bà Cố Lưu            $300 

 

ỦNG HỘ BẢO HIỂM 

Bà Phụng                                                                 $200 

 

TIỀN THU CHÚA NHẬT   22/11/2015                $4,011 

 



 Ñoïc Muïc Vuï ñöøng queân caùc Vaên Phoøng Dòch Vuï vaø Cô Sôû Thöông Maïi 

 THANH VINH DÒCH VUÏ 

Sunny Quang Nguyeãn 

VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ 

Larry Dowden 

3636 10th St. Pt Arthur, TX 77642 

Phone: 409-982-4067   Cell: 409-293-8118 

Fax: 409-982-7717 

        
5235 39 th St, Groves Tx 77619 

Công Ty Chuyên Môn Đặt Làm Các Loại 

                   Bia Mộ - Lăng Mộ- Ghế Đá…vv 

Đặc biệt chạm khắc bằng đồng 

Chất lượng cao với giá phải chăng 

Xin Liên Lạc Anh Tuấn    

ĐT: 409-553-4213 

Nói Tiếng Việt và Tiếng Anh 

Tiffany’s Fashion 

           Baùn caùc loaïi döôïc thaûo hieám quùy 

        Ñaïc bieät coù Döôïc Thaûo Toaøn Chaân 

     --Trò ñau khôùp ñaàu goái—Tay----Chaân 

      --Trò roái loaïn Tieâu Hoaù----Ñöôøng Ruoät 

Coù thaàn döôïc naám Agaricus baøo cheá taò Nhaät           

--giuùp taêng cöôøng söùc khoûe---ngaên ngöøa beänh                  

Phone: (409) 985-8886 hay (409)982-3321 

 

538 9
th

 Ave.                     Phúc & Phong 

Port Arthur, TX 77642        Fax: 409-985-3977  

GREENLAWN MEMORIAL PARK 
            3900 Twin City Hwy 
            Groves, Tx 77619 
           Phone : 409-962-8448 

                           www.gl-memorialpark.com 

               GRAMMIER-OBERLE FUNERAL HOME 
4841 39TH Street 

Port Arthur, Tx 77642 
Phone : 409-962-4408 

www.grammier-oberle.com 

                 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 

      

Tieäm Thuoác Taây 

       Pat Wood Drug Store 

Nhaân vieân thoâng dòch tieáng Vieät Nam 
Nhaän Medicaid vaø caùc baûo hieåm. 

-Ñeán nhaø nhaän toa, giao thuoác mieãn phí 

3648 Gulfway Drive 985- 8874 

 

TAM’S AUTO REPAIR 
COMPLETE CAR SERVICE 

*Maintenance      *Tune Up             *AC 

*Front End          *Tires            *Electricals 

*Alignment         *Brakes         *Shock/Struts  

1848 Woodworth Blvd. 
Port Arthur, Tx 77640 

Shop: (409) 982-9091    Cell: (409) 543-3176 

 

 

 

 

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 

www.mycellectronicssuperstoreonline.com 

           Manager: Thuøy Nga Maria 

PRIOUX CHIROPRACTIC CENTER 

Bác Sĩ TRẦN QUỐC BẢO  

Chuyên Trị Đau Nhức Khớp Xương 

Văn Phòng có Nhiều Loại Dinh Dưỡng 

7650 Anchor Dr.  

Port Arthur TX,  77642  

PHONE: (409) 729-6003    

facebook.com/priouxchiropractic 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ tại Port Arthur  
Ashley Cedillo 

*Luật Hình Sự                              *Tai Nạn Xe Cộ 

*Luật Di Trú                          * Luật Hợp Đồng 
*Luật Gia Đình                    *Và Những Thứ Khác 

3444 Gulfway Dr., Ste D.  Port Arthur, TX 77642 
Cell: 832- 674-1291   Phone: 409-548-0069 

Xin Liên Lạc Anh Sơn Nguyễn 
Có nhân viên nói tiếng Việt & tiếng Mễ 

LUẬT SƯ NGUYỄN ANH TÚ 
5555 W. Loop South St.525 

Bellaire, TX 77401 

*Chuyên Lo về tai nạn xe, sở làm, tàu bè 

*Có làm dịch vụ về di trú, bảo lãnh, du học 

Passport và Visa 
Tham khảo miễn phí 

Chỉ nhận thù lao khi được bồi thường 

ĐT: 713-662-3115 

FARMERS  3708 Gulfway Dr. # C 

  Insurance           Port Arthur, TX 77642 

                                        Chuyeân Baùn Baûo Hieåm: 

                           ° Nhaø cöûa, Cô sôû Thöông maïi 

                             ° Xe coä, Baûo hieåm Nhaân thoï 

                            °Nhaân vieân noùi tieáng Vieät Nam 

Xin lieân laïc Anh Nghóa John Taát 

Phone: (409) 985-8828 Fax: 985-8858 

 
Xin Liên Lạc Cô Huyền 

ĐT: 409-454-9657 

 

SAIGON LAWN SERVICE 
FREE ESTIMATE 

COMPLETE LAWN CARE 

Port Arthur, Nederland, Port Neches,Groves 

Commercial & Residential 
Contact: Binh Han 

PHONE:  409-549-1511 

 

BÁNH THU THỦY 
Nhận đặt bánh cho tiệc Cươí, Đám Hỏi, Sinh 

Nhật-Ra Trường 
Đặc Biệt có nhận làm Bánh Bò Nướng,  

Bánh Bò Hấp, Pateso,  Su Kem  

và Thạch Sương Sa (Jello) 

Xin Liên Lạc Chị Thủy 
3625 8th Street 

                   ĐT: 409-527-1526 

 

SAIGON LAWN SERVICE 
FREE ESTIMATE 

COMPLETE LAWN CARE 

Port Arthur, Nederland, Port Neches,Groves 

Commercial & Residential 

Contact: Binh Han 

PHONE:  409-549-1511 

 
 

                 KYÕ SÖ XAÂY CAÁT NHAØ CÖÕA 

   Treân 40 naêm Kinh Nghieäm 

http://www.gl-memorialpark.com/

