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VINH PHÚC TRÊN TRỜI      

Kính thưa Quý ÔB và ACE,  

 Hôm nay chúng ta mừng trọng thể 
lễ các Thánh Nam Nữ. Các ngài là những 
con người đã hoàn tất cuộc đời trần thế 
đẹp lòng Chúa trong đức tin và đức ái 
nên đã được Chúa ban cho hưởng niềm 
vui muôn đời trên Thiên đàng.  

 Có biết bao vị thánh đã được Hội 
Thánh tuyên dương và cũng có vô vàn vị mà Hội Thánh không thể nào biết được. 
Có thể các ngài là những người trong tổ tiên, gia đình họ hàng và rất thân với 
chúng ta. Tuy các ngài đã từng sống cuộc đời trần thế với nghề nghiệp, khó khăn 
và hoàn cảnh khác nhau nhưng các ngài là những con người đã có “phúc”, sống 
những mối “phúc” mà Chúa Giêsu công bố hôm nay. Các ngài đã sống tinh thần 
nghèo khó, sống đau buồn, sống hiền lành, sống đói khát công chính, có lòng 
thương xót người, sống trong sạch, sống thuận hòa, sống chịu bách hại vì lẽ công 
chính, sống chịu ghen ghét bách hại vì là người môn đệ Chúa Kitô. Các ngài 
không sống hạnh phúc theo kiểu trần thế mà là con đường chúc phúc theo đường 
lối Tin Mừng. 

 Mừng lễ các Thánh Nam Nữ nhắc nhở cho chúng ta ơn gọi nên thánh, 
cùng đích của đời sống con người. Được là thánh là được sống hạnh phúc viên 
mãn với Chúa. Con đường nên thánh là con đường phải tha thiết và hết lòng sống 
đức tin và đức ái. Đây là sự đòi hỏi phải có sự hoán cải và phấn đấu luôn mãi sống 
theo các mối phúc và cậy trông ơn Chúa ban cho hoàn thành. 

 Mừng kính các thánh cũng cho chúng ta biết mầu nhiệm sự hiệp thông của 
các thánh trong Chúa Kitô. Các ngài đã hoàn thành cuộc đời trần thế trong vinh 
quang và các ngài đang mong chờ chúng ta đạt đến. Các ngài cũng đang cầu bầu 
và trợ giúp cho chúng ta nữa để chúng ta sẽ đạt vinh phúc trên trời. 

 Chúng ta xin Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương Các Thánh luôn phù giúp 
cầu bầu để chúng ta sống trọn hảo đức tin và đức ái để đạt tới hạnh phúc muôn đời 
trên trời.  

Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.  
Chính xứ 

 

VĂN PHÒNG Cha Chính Xứ 
Lm Dominic Phạm Trọng Phúc,C.Ss.R. 
2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006 

ĐT. 972-446-3461 
Khẩn cấp 520-465-4414 

Fax 972-446-9551 
NHÀ XỨ: 1313 Newport Dr.  

Carrollton, TX 75006 
www.thanhtamdallas.org 

 
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Chúa Nhật: 9:00; 11:00 sáng,  
12:30 trưa (trong mùa học)  

vào5:30 (chiều Thứ Bảy hôm trước) 
Ngày thường: 6:30 chiều.  
Riêng Sáng Thứ Bảy: 8:00 

Lễ buộc: 9:00 sáng; 6:30 chiều  
và 6:30(chiều ngày hôm trước) 

 
BÍ TÍCH RỬA TỘI 

3:30 chiều Thứ Bảy đầu tháng 
 

BÍ TÍCH GIẢI TỘI 
4:00 - 5:00 chiều Thứ Bảy 

 
BÍ TÍCH HÔN NHÂN 

Liên lạc với Cha Chính Xứ trước 6 tháng và 
phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân. 

 
BÍ TÍCH XỨC DẦU THÁNH 

Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ 
 

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ 
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, 
các tín hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ 

càng sớm càng tốt. Xin liên lạc với Cha 
Chính Xứ hoặc Hội Đồng Mục Vuc để gia 

nhập Cộng Đoàn Dân Chúa. 

THÔNG TIN HÀNG TUẦN Nov 01, 2020 - CN TUẦN 31 TN NĂM A 

TÂM THƯ MỤC VỤ                 

HIỆP THÔNG 
GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  

SACRED HEART OF JESUS CHRIST 
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 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
01-11: Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên, lễ Các  
 Thánh Nam Nữ, lễ trọng 
02-11: Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên, lễ cầu cho các  
 tín hữu đã qua đời 
03-11: Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên, lễ nhớ tùy ý  
 Thánh Mactinô Poret, Tu sĩ 
04-11: Thứ Tư, lễ Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục, lễ  
 nhớ  
05-11: Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên 
06-11: Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên  
07-11: Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên 
08-11: Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

Chúa nhật, ngày 25/10/2020: Giáo xứ nhận được 
$3,410.00 (bao gồm trong phong bì: $2,975.00, qua on-
line: $170.00, Loose cash: $265.00). 

Xin Chúa rộng ban muôn phúc lành cho mọi người đã 
dâng cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và 
quảng đại. 
 
 
THÔNG BÁO  

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 
11/2020 
Ý chung: Cầu cho mọi người biết sử dụng đúng trí tuệ 
nhân tạo. 

Xin cho việc phát triển ro-bốt và trí tuệ nhân tạo nhằm 
phục vụ nhân loại. 

ĐỔI GIỜ VÀO CHÚA NHẬT (1/11) 

Chúa nhật tuần tới, ngày 1/11, đổi giờ (vặn đồng hồ chậm 
lại 1 tiếng). 

LÀM PHÉP BÃI ĐẬU XE VÀ NHÀ KHO 

Cha xứ sẽ cử hành nghi thức làm phép bãi đậu xe và nhà 
kho mới sau Thánh lễ 9:00 am của Chúa nhật, ngày 
01/11/2020. Xin kính mời tất cả cùng tham dự. 

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA 
ĐỜI (2/11) 

Tại giáo xứ sẽ có hai Thánh lễ vào thứ Hai, ngày 2 tháng 
11: buổi sáng lúc 8:30 am và chiều lúc 6:30 pm để cầu 
cho các tín hữu đã qua đời.  

Sau lễ sáng 8:30 am của ngày này, xin kính mời những ai 
muốn cùng đi viếng nghĩa trang của giáo xứ để cầu cho 
các linh hồn đã qua đời. 

 

CHỈ DẪN VỀ VIỆC VIẾNG NHÀ THỜ VÀ VIẾNG 
VƯỜN THÁNH 

Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh 
Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha 
và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn đại xá, với 
những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện 
theo ý Đức Giáo hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. 
Ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. 

Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để 
lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau. 

Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành kính 
đi viếng vườn thánh (và dù có đọc kinh thầm cầu nguyện 
cầu cho các linh hồn) cũng được hưởng nhờ một ơn đại 
xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày này, 
mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi). 

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và cầu 
nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. 
(Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29). 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIÁO LÝ DỰ TÒNG 

Chương trình học Giáo Lý Dự Tòng tại giáo xứ sẽ bắt đầu 
vào Chúa nhật, ngày 18/10/2020. Mọi thắc mắc, xin liên 
lạc với chị Lệ Hiền, (972) 740-6597. 

CHẦU THÁNH THỂ 

Vào Chúa nhật, ngày 01/11/2020, tại nhà thờ sẽ có giờ 
chầu Thánh Thể vào lúc 3:00 - 4:00 pm. Trong giờ chầu 
này, sẽ có đọc chuỗi kinh kính Lòng Chúa Thương Xót và 
chuỗi kinh Mân Côi. Xin những ai đến dự nhớ đeo khẩu 
trang và ngồi cách xa nhau ít là 6ft nếu không là thành 
viên trong cùng một gia đình. 

RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 

Trong lúc Đại dịch COVID-19 đang lan rộng, các giáo 
dân không thể đến nhà thờ lúc này để tham dự Thánh lễ 
và rước Mình Thánh Chúa. Chúng ta có thể đón rước 
Chúa thiêng liêng với lòng yêu mến khao khát ao ước 
được rước Chúa và giữ sự kết hiệp luôn luôn với Chúa 
Giêsu Thánh Thể. Chúng ta có thể bày tỏ lòng ao ước và 
đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể cách thiêng liêng với lời 
kinh của Thánh Anphongsô như sau: 

“Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí 
Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, 
cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì 
bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự 
vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con 
được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết 
hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa 
bỏ Chúa bao giờ.” 
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  THÔNG BÁO (Cập nhật vào ngày 19/06/2020) 

Đức Giám mục Edward J. Burns của GP Dallas đã ban 
hành Sắc lệnh mới vào ngày 17/06/2020 với những hướng 
dẫn cụ thể cho ĐỢT 3 (PHASE THREE). Sau đây là các 
điểm chính của Sắc Lệnh mới này: 

Đức giám mục cho phép các Thánh lễ Chúa nhật có 
giáo dân dự được bắt đầu trở lại vào ngày 
28/06/2020.  

Mọi người Công giáo trong GP Dallas vẫn tiếp tục 
được miễn chuẩn khỏi luật buộc dự lễ Chúa nhật và 
các ngày lễ buộc trong giai đoạn này. 

Số lượng người dự lễ ngày thường và Chúa nhật 
không quá 50% sức chứa hiện tại của nhà thờ. 

 
THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN CHO GIÁO DÂN 
THA DỰ THÁNH LỄ TẠI GIÁO XỨ (Cập nhật vào 
ngày 19/06/2020) 

1. Thánh lễ ngày thường có giáo dân dự: từ thứ Hai – 
thứ Sáu vào lúc 6:30 pm và sáng thứ Bảy vào lúc 8:00 
am. 

2. Các Thánh lễ cho ngày Chúa nhật như sau: chiều thứ 
Bảy, lúc 5:30 pm và Chúa nhật, lúc 9:00 am và 11:00 
am. 

3. Dựa trên chỉ dẫn sức chứa không quá 50%, số lượng 
giáo dân tham dự Thánh lễ ở trong nhà thờ, trên lầu, 
phòng Thánh gia tối đa 170. Nếu dùng thêm bên Hội 
trường thì được thêm khoảng 120 người. 

4. Xin mọi giáo dân muốn tham dự Thánh lễ giờ nào của 
chiều thứ Bảy và ngày Chúa nhật vui lòng ghi danh 
trước qua mạng (on-line Mass registration) . Xin vui 
lòng thường xuyên vào trang mạng của giáo xứ để 
biết các cập nhật. 

5. Hiện tại chưa biết rõ số lượng giáo dân tham dự thánh 
lễ ra sao. Có thể sau 2 tuần khi thấy rõ thêm về nhu 
cầu số lượng giáo dân muốn dự Thánh lễ, cha xứ sẽ 
dâng thêm lễ vào lúc 12:30 pm nếu có nhu cầu hợp lý. 

6. Giáo dân không cùng một gia đình ngồi cách nhau ít 
nhất 6 ft. Gia đình ngồi gần nhau và sau đó phải cách 
xa hai bên trái hay phải 6 ft mới có người ngồi. 

7. Cách một hàng ghế mới có hàng ghế khác được sử 
dụng. Những hàng ghế nào không được sử dụng sẽ có 
dây gián rõ ràng. Xin giáo dân dự lễ ngày thường vui 
lòng để ý và tuân giữ, nhất là vào ngày Chúa nhật, xin 
vui lòng theo sự hướng dẫn của Ban Tiếp Dẫn. 

8. Những thành viên thuộc dạng vulnerable (dễ bị ảnh 
hưởng mạnh bởi dịch bệnh như cao niên, đau bệnh 
thường xuyên,…) không nên tham dự Thánh lễ vào 
lúc này. Những ai có các triệu chứng giống như Covid
-19 không dự Thánh lễ. 

9. Mọi người phải đeo khẩu trang khi đến nhà thờ dự lễ, 
chầu Thánh Thể hay đọc kinh. 

10. Những ai tham dự Thánh lễ nên luôn mang theo sani-
tizer tay và sanitize trước khi tham dự Thánh lễ và 
trước khi rước Mình Thánh Chúa.  

11. Sẽ không có đưa chuyền giỏ tiền dâng cúng. Thay vào 
đó, giỏ tiền sẽ đặt ở đầu nhà thờ và các lối vào để mỗi 
người tự mình bỏ vào. Nếu có thể, xin sử dụng dâng 
cúng online. 

12. Không được nắm tay lúc đọc kinh Lạy Cha. 

13. Phần Chúc Bình an được tạm ngưng trong giai đoạn 
này. 

14. Khi đi lên rước lễ, xin đứng cách nhau 2 hàng ghế. 

15. Xin rước Mình Thánh Chúa bằng tay. 

16. Những ai rước Mình Thánh xin vui lòng lấy khẩu 
trang ra khỏi miệng và lấy bao tay ra trước khi đến 
rước Mình Thánh. 

17. Những ai giúp trao Mình Thánh sẽ phải sanitize hai 
bàn tay trước đó và đeo khẩu trang khi trao Mình 
Thánh. 

18. Vào ngày lễ nếu có Ban Tiếp Dẫn (ngày Chúa nhật 
hay lễ trọng vào ngày thường), Ban sẽ hướng dẫn mọi 
người theo thứ tự khi ra về. 

19. Sau bài ca kết lễ, chỉ có đọc Kinh Trông Cậy và các 
Câu Lạy mà thôi. 

20. Giờ giải tội tại nhà thờ là thứ Bảy hàng tuần, từ 4:00 
pm – 5:00 pm. Ngoài ra, xin gọi cha xứ làm hẹn. 

21. Những thắc mắc liên quan đến rửa tội cho em bé, xức 
dầu và đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, làm 
phép nhà, xin vui lòng liên lạc với cha xứ ở số điện 
thoại di động: 520-465-4414. 

22. Hiện tại, văn phòng giáo xứ, mọi sinh hoạt của Giáo 
xứ, của các Hội đoàn vẫn tiếp tục tạm ngưng, trừ một 
số trường hợp riêng. Nếu có nhu cầu hay thắc mắc, 
xin gọi hay nhắn tin cho cha xứ ở số điện thoại di 
động: 520-465-4414. 
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  DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 

 
 
Tuần October 25, 2020 

4832. Acct # 1142: Pledge $6,000.00; Dâng cúng  
tiếp $2,000.00 

4833. Acct # 1429: Pledge $6,000.00; Dâng cúng  
tiếp $100.00 

4834. Acct # 1878: Dâng cúng $200.00 
4835. Acct # 1609: Dâng cúng $20.00 
4836. Acct # 1898: Pledge $3,000.00; Dâng cúng  

tiếp $50.00 
4837. Acct # 1429: Pledge $6,000.00; Dâng cúng  

tiếp $168.00 
4838. Acct # 2007: Dâng cúng $100.00 
4839. Acct # 1306: Dâng cúng $50.00 
4840. Acct # 1181: Pledge $7,000.00; Dâng cúng  

tiếp $100.00 
4841. Acct # 1762: Pledge $570.00; Dâng cúng  

tiếp $100.00 
4842. Acct # Network for Food: $205.00 
4843. Acct # 1120: Dâng cúng $200.00 
4844. Acct # 1321: Pledge $2,200.00; Dâng cúng  

tiếp $200.00 
4845. Acct # 1485: Dâng cúng $500.00 
4846. Acct # Ẩn Danh: Dâng cúng $100.00 
4847. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $2,722.00 

 
Tổng số tiền dâng cúng cho chương trình quỹ xây 
dựng tuần October 25, 2020: $6,815. 
 
 
DANH SÁCH DÂNG CÚNG HOA  
 
1. Anh Chị Duy & Hà:  Dâng hoa tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, 

và Thánh Giuse: $150.00 
2. Anh Chị Hoàng & Ánh:  Dâng hoa tạ ơn Chúa, Mẹ 

Maria, và Thánh Giuse: $50.00 
3. Anh Chị Hoà:  Cúng hoa Đức Mẹ và Thánh Giuse: 

$40.00 
4. Anh Chị Hiền & Thanh:  Dânng hoa Đức Mẹ và 

Thánh Cả Giuse: $100.00 
5. Bác Chiến: Hoa, nến tạ ơn Đức Mẹ và Thánh Giuse: 

$50.00 
 

SUNDAY REFLECTION 
 

Saints, Here and There 
The first reading focuses us for today’s solemnity. 

In the Book of Revelation, St. John reports “a vision of a 
great multitude, which no one could count, from every 
nation, race, people, and tongue.” 

This is Good News. Salvation has come not only 
for Israel, but for the Gentiles as well. Here is the fulfill-
ment of God’s promise to Abraham, that by his seed all 
the nations of the world would bless themselves 
(see Genesis 22:18). 

The Church celebrates many famous Christians on 
their individual memorials, but today she praises God for 
all His “holy ones,” His saints. That is the title St. Paul 
preferred when he addressed his congregations. 

Divinized by Baptism, they were already “saints” 
by the grace of God (see Colossians 1:2). They awaited, 
however, the day when they could “share in the inher-
itance of the saints in light” (Colossians 1:12). 

And so do we, as the Scriptures give us reasons 
for both celebration and hope. In our second reading, St. 
John tells us that to be “saints” means to be “children of 
God”—and then he adds: “so we are”! Note that he 
speaks in the present tense. 

Yet John also says that we have unfinished busi-
ness to tend. We are already God’s children, but “what we 
shall be has not yet been revealed.” Thus we work out our 
salvation: “Everyone who has this hope based on him 
makes himself pure, as he is pure” (1 John 3:3). 

We do this as we share the life of Christ, who de-
fined earthly beatitude for us. We are “blessed,” He says, 
when we are poor, when we mourn, when we are perse-
cuted for His sake. It is then we should “Rejoice and be 
glad, for [our] reward will be great in heaven” (Matthew 
5:12). 

Until then, we pray with the Psalmist: “Lord, this 
is the people that longs to see your face.” Salvation has 
come through Abraham’s seed, but it belongs to all na-
tions. For “the Lord’s are the earth and its fullness; the 
world and those who dwell in it” (Psalm 24:1). 

(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/
sunday-bible-reflections/saints-here-and-there-scott-hahn
-reflects-on-the-solemnity-of-all-saints/) 
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The rate is e ec ve as of November 18 , 2019 and 
subject to change without no ce.    *APY = Annual 

C n th  Nail bi t làm b t, bao l ng 
t  $900-1000. Trong khu Lewisville.  
Ti m óng c a ngày Ch  Nh t. Ch  làm 
vi c vui v . Xin liên l c 214-7130768. 

8, 10 and 12 Month CD    
1.75% *APY  

Grand Nail Spa: 2175 E Southlake 
blvd., Southlake TX. C n tuy n th  b t 
dip 2 màu c t. Park me or Full me.  
Xin Liên L c Li u 817 903 9985 

PH  H NG NAM trong khu       
CARROLLTON PLAZA nay i thành 
PH  WONDER v i CH  M I, U 
B P M I, MÓN M I-NGON TUY T!!!                   

c bi t:                                            
Ph , H  u M  Tho, M  Hoành 
Thánh Xá Xíu, Bún Bò Hu , Các Món 
C m, M  xào thu n túy Vi t Nam 
th m ngon và Nhi u món n H P 
D N KHÁC. T ng B ng Khai Tr ng! 
T ng B ng Khai Tr ng! a ch : 
3030 N Josey ln Suite 118, Carrollton.  
S  Phone 972-810-0879 
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C N NG I 
Venetian Nail Spa (Plano, TX - 
M  tr ng, típ cao)                           
c n tuy n nhân viên: 
1. Nhân viên quét d n, lau chùi 
ti m. Không c n ti ng Anh. 
2. Ph  tá qu n lý ti m 
3. Nhân viên ti p tân 
4. Nail Tech                            
L/L: David Tr n, 214-718-7906 
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RELIABLE ROOFING &                
INSULATION 
* Ki m tra mái nhà mi n phí 
* Không tr  ti n túi 
* Làm vi c v i b o hi m 
* B o m khách hàng hài lòng 
100%                                          
L\L David Tr n 214-718-7906 

 

Nh n làm Hoa: ám Tang,    
Sinh Nh t, Bàn Th .  
* Nhi u ki u m u        

p theo yêu c u.  
* Giao Hoa t n n i  
quý khách mu n g i.  

 Ti m  Denton c n g p nhi u th  
Nail gi i, full time bi t làm b t    p/
w, nexgen, gel, tay chân n c.  
Ti m khu M  tr ng, good income, 
ch  d  ch u, hoà ng. C  h i t t 
cho nh ng ai mu n co thu nh p t t 
và ch  làm tho i mái. N u mu n 

bao l ng $750-$1200.  Liên l c: 
940-367-5271 (Benny)  

Xin L/L S  Thu Hà: 206-643-1541 

 

Email: anehanguyen@gmail.com  

703 E Poineer Pkwy Arlington TX 76010  
Bus. 817-271-8128.  Cel. 817-899-6552.  

Bánh Bèo Chiên  
Bánh B t L c  
Bún Bò Hu   
Bún H n  

Bún Th t N ng  
Bún Ch  Giò 

 C m H n 
 

C m Gà X i M   
c Bi t: Mì Qu ng Chính G c à N ng 

Nh n c Ti c: H p B n & Sinh Nh t  
(Giá Ph i Ch ng) 

Open 7days a week  8 am - 8:30 pm 

Ti m Nail  Coppell c n tuy n 
th  làm Dipping, Gel, và chân tay 
n c. 

Ti m r t g n và thu n ti n cho 
th  vùng Carrollton và Lewisvile. 

Xin liên l c s  phone:        
469-549-0509 ho c            
682-472-3357 

C N  BÁN TI M NAIL  thành ph  
Princeton, Texas.  Cách Dallas, Garland 
kho ng 35 phút, McKinney, Allen 
kho ng 15 phút.  

Ti m r ng 2000 sqt. 19 gh , 8 bàn, 2 
phòng wax.  Ti m n m k  bên Walmart.  
M i build c h n 1 n m.  Income 
$50,000 - $60,000/ tháng.  Rent $5,000. 
Bao l ng $800 - $1,000.  Ti m  Lewis-
ville. Xin liên l c: Thùy 480-686-1055 
ho c Annie 408-693-6268  

https://smile.amazon.com/ch/71-1050669  


