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QUYỀN NĂNG GIẢI THOÁT CỦA 

CHÚA GIÊSU 
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị 
Em, 
 Bài Tin Mừng chúng ta được 
nghe hôm nay tường thuật lại Chúa 
Giêsu là Đấng giảng dạy uy quyền và 
Ngài có quyền năng trên thần ô uế. 

Uy quyền Chúa Giêsu quát bảo thần ô 
uế và xua trừ nó khỏi kẻ bị ám không đến do nhân danh ai cả mà là từ bản thân 
Ngài. Chỉ một lời, Ngài truyền thần ô uế phải im và phải ra khỏi người bị ám. Tất 
cả như muốn nói đến Chúa Giêsu là Đấng đầy quyền năng và có sức mạnh hơn cả 
Satan. 

Sức mạnh và quyền uy của Đức Giêsu được dùng là để giải thoát người bị 
ám khỏi sự hãm hại, nô lệ của thần ô uế. Quyền năng này được thực hiện cho con 
người để con người có được sự giải thoát, phục hồi và có một đời sống mới. 

Bài Tin mừng thuật lại là sự giảng dạy và việc trừ quỷ của Chúa Giêsu 
thực hiện xảy ra trong ngày Sabat. Đây là ngày dân Do Thái luôn tưởng nhớ Thiên 
Chúa thực hiện cuộc sáng tạo và giải thoát họ khỏi nô lệ ở Ai Cập. Việc Chúa 
Giêsu thực hiện sự xua trừ Satan trong ngày Sabat này nói lên Ngài là Thiên Chúa 
và có quyền uy giải thoát con người khỏi sự kìm hãm phá hại của Satan và con 
người nhờ vào Ngài mà được phục hồi, được thanh tẩy, được có một đời sống 
mới.  

Chúng ta đều nhận thấy những sự tàn phá kìm hãm và chết chóc do ma quỷ 
gây ra cho từng người, gia đình và thế giới. Hậu quả của nó có thể thấy trong 
chiến tranh, bạo lực, giết chóc, hận thù,… Chúng ta tin cậy và cầu xin Chúa Giêsu 
giải thoát và biến đổi chúng ta và thế giới trong lòng thương xót và ân sủng đầy 
quyền năng của Ngài. 

Xin Đức Trinh nữ Maria phù giúp và cầu bầu để chúng ta luôn biết mở 
lòng hưởng nhận quyền năng cứu thoát và biến đổi của Chúa Giêsu. 

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 Jan 31, 2021 - CN TUẦN 4 TN 

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 
31-01: Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên 
01-02: Thứ Hai Tuần IV Thường Niên  
02-02: Thứ Ba, lễ Dâng Chúa Trong Đền Thờ, lễ kính 
03-02: Thứ Tư Tuần IV Thường Niên, lễ nhớ tùy ý Thánh 
Blaise, Giám mục, Tử đạo; Thánh Angariô, Giám mục 
04-02: Thứ Năm Tuần IV Thường Niên 
05-02: Thứ Sáu, Thánh Agata, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ 
06-02: Thứ Bảy, Thánh Phaolô Miki và các bạn Tử đạo 
 tại Nhật Bản, lễ nhớ 
07-02: Chúa Nhật Tuần V Thường Niên  
 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Chúa nhật, ngày 24/01/2021: Giáo xứ nhận được 
$3,428.00 (bao gồm trong phong bì: $2,820.00, qua on-
line: $270.00, Loose cash: $338.00). 
Xin Chúa rộng ban muôn phúc lành cho mọi người đã 
dâng cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và 
quảng đại. 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 
02/2021 
Ý chung: Bạo hành phụ nữ. 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phụ nữ là nạn nhân của 
bạo hành, để họ được xã hội bảo vệ, và nỗi đau khổ của 
họ được xem xét và lắng nghe. 

 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT TÂN SỬU 2021 

Lễ Giao Thừa: tối thứ Năm, ngày 11/02/2021 lúc 6:30 
pm 
Lễ Mồng Một Tết: tối thứ Sáu, ngày 12/02/2021 lúc 
6:30 pm, Cầu Bình An Trong Năm Mới 
Lễ Mồng Hai Tết: sáng thứ Bảy, ngày 13/02/2021 lúc 
8:30 am: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ 

 
CHẦU THÁNH THỂ 

Vào Chúa nhật, ngày 31/01/2021, 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.” 
 
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 

 
Tuần January 24, 2021 

5991. Acct # 1052: Dâng cúng $200.00 
5992. Acct # 10210: Dâng cúng $1,000.00 
5993. Acct # 1818: Dâng cúng $100.00 
5994. Acct # 1672: Dâng cúng $100.00 
5995. Acct # 1051: Dâng cúng $50.00 
5996. Acct # 1644: Dâng cúng $3,000.00 
5997. Acct # 1443: Pledge $330.00; Dâng cúng tiếp 
 $20.00 
5998. Acct # 1295: Dâng cúng $200.00 
5999. Acct # 1666: Pledge Dâng cúng trước $2,000.00 
6000. Acct # 1148: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp 
 $100.00 
6001. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
 $40.00 
6002. Acct # 10060-BNB: $3,220.00 
6003. Acct # 1327: Dâng cúng $69.36 

Tổng số tiền dâng cúng cho chương trình quỹ xây 
dựng tuần January 24, 2021: $10,099.36. 
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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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  NGÀY CUỐI CỦA NĂM 
DÂNG CHÚA LỜI KINH CUỘC ĐỜI 
Con xin cất lên lời tạ ơn Chúa, ngàn lần tạ ơn Chúa. 
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho con làm người, cho con 
sống trên đời, tha thứ và cứu chuộc con. 
Tạ ơn Chúa vì đời con không thiếu nghịch cảnh. Tạ ơn vì 
những lúc đớn đau, oan khuất đến nỗi không thể thốt 
thành lời, chỉ có dòng nước mắt chảy ngược vào tim. Tạ 
ơn Chúa vì cũng đã có những lần có thể lắp bắp đầu môi, 
nhưng những nghẹn ngào tức tưởi ngăn lời không tròn 
chữ. Tất cả đã cho con sự trưởng thành của hôm nay. 
Tạ ơn Chúa vì những bài học cay đắng Chúa dùng để giáo 
dục con. Có những bài học con không hiểu hết ý nghĩa, 
lắm lúc con muốn thét lên "tại sao thế này?", "tại sao cứ 
ném vào con trái đắng?", "tại sao kẻ hứng chịu cứ phải là 
con?". 
Nhưng dù nắng, dù mưa, mọi thứ rồi cứ nối tiếp nhau qua 
đi. Để khi đủ bình tĩnh, con biết rằng chỉ những ai Chúa 
yêu thương, Chúa mới sửa phạt, vì "Đức Chúa khiển trách 
kẻ người thương, như người cha xử với con yêu quý" (Cn 
3,12). 
Tạ ơn Chúa vì có những ác tâm trong một ai đó mà Chúa 
cho con gặp phải. Dẫu nó làm cuộc đời con xất bất, lao 
đao, đảo lộn, nhưng nhờ đó, con vững vàng hơn, biết yêu 
cái chân thực, yêu tình người và trân quý vô vàn mọi đỡ 
nâng, mọi cố gắng để làm sáng những gam màu tối của 
bức tranh đời sống. 
Tạ ơn Chúa vì sự thiếu thốn, cả đến cái đói, cái nghèo, sự 
bươn chải nhọc nhằn, cộng với những ánh nhìn khinh khi, 
những nụ cười nửa miệng mà con từng phải đối diện, để 
hôm nay, con có kinh nghiệm mà thấu đáo hơn, quý hơn, 
cảm thông hơn biết bao nhiêu anh chị em cơ hàn, thiếu 
thốn, con gặp trên dọc đường đời. 
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì hai phần ba tuổi đời đã đi xa là 
hai phần ba tuổi đời con ngụp lặn trong ân sủng và tình 
yêu của Chúa. 
Xin cho con biết tận dụng từng giây phút để thời gian tiếp 
tục trôi không là thời gian vô ích, nhưng luôn là những 
gạch nối, nối từng khoảnh khắc của những lần gặp gỡ 
Chúa, những lần cộng tác không mệt mỏi với lòng yêu 
thương và ân sủng của Chúa. 
Lạy Chúa, nửa thế kỷ làm người, con đang tiến về phía 
chân trời chiều của kiếp sống. Con sợ vì lỗi lầm của cả 
kiếp sống, làm Chúa giận. Con sợ đến lúc không còn ai 
bên cạnh, lúc con không còn có thể làm được việc gì cho 
ai, mà Chúa lại bỏ rơi con, xa lánh con. 
Lạy Chúa, con sợ lắm... Con tha thiết cầu xin Chúa bằng 
chính lời của Kinh Thánh: “Xin đừng sa thải con lúc tuổi 
đà xế bóng. Chớ bỏ rơi con khi sức lực suy tàn” (Tv 71, 
9). 
Lạy Chúa, xin mãi mãi ở bên con. Xin Chúa cứ là sức 
mạnh của con. 
Xin Chúa cứ nắm chặt tay con. Xin Chúa cứ ôm ghì hồn 
con. Xin Chúa cứ không ngừng là "khiên che, thuẫn 

đỡ" (Tv 18, 31. 91, 4) của đời con. 
Lạy Chúa, mãi mãi Chúa cứ là mùa xuân tươi thắm trên 
hành trình trần gian. 
Và ngày sau, khi con đã vượt qua bên kia thế giới trần trụi 
này, xin đón nhận hồn con. 
Lạy Chúa, Chúa hãy nhớ đến con. Chúa hãy nhớ để luôn 
ghé mắt nhìn con. Lạy Chúa con cần ánh mắt Chúa... 
 (LM JB Nguyễn Minh Hùng, https://thanhlinh.net/
node/144394) 
 
 
SUNDAY REFLECTION 

 
The King’s Authority 

Last week, Jesus announced the kingdom of God is at 
hand. This week, in mighty words and deeds, He exercis-
es His dominion—asserting royal authority over the ruler 
of this world, Satan (see John 12:31). 
Notice that today’s events take place on the sabbath. The 
sabbath was to be an everlasting sign—both of God’s 
covenant love for His creation (see Exodus 20:8–
11; 31:12–17), and His deliverance of His covenant peo-
ple, Israel, from slavery (see Deuteronomy 6:12–15). 
On this sabbath, Jesus signals a new creation—that the 
Holy One has come to purify His people and deliver the 
world from evil. 
“With an unclean spirit” is biblical language for a man 
possessed by a demon, Satan being the prince of demons 
(see Mark 3:22). 
The demons’ question: “What have you to do with us?” is 
often used in Old Testament scenes of combat and judg-
ment (see Judges 11:12; 1 Kings 17:18). 
And as God by His Word “rebuked” the forces of chaos 
in creating the world (see Psalms 104:7; Job 26:10–12), 
and again rebuked the Red Sea so the Israelites could 
make their exodus (see Psalm 106:9), Mark uses the same 
word to describe Jesus rebuking the demons (see Mark 
4:39; Zechariah 3:2). 
Jesus is the prophet foretold by Moses in today’s First 
Reading (see Acts 3:22). Though He has authority over 
heaven and earth (see Daniel 7:14, 27; Revelation 12:10), 
He becomes one of our own kinsmen. 
He comes to rebuke the forces of evil and chaos—not on-
ly in the world, but in our lives. He wants to make us holy 
in body and spirit, as Paul says in today’s Epistle 
(see Exodus 31:12). 
In this liturgy, we hear His voice and “see” His works, as 
we sing in today’s Psalm. And as Moses tells us today, 
we should listen to Him. 

(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/
sunday-bible-reflections/the-kings-authority-scott-hahn-
reflects-on-the-fourth-sunday-in-ordinary-time/) 
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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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    Minh Nguy n, Realtor 
         United Real Estate Dallas 
Khi c n n m i d ch d  

a c: Mua, bán, thuê nhà 
hay c  s  th ng m i, xin 
liên l c:  
Phone:  (972)-567-6207 
Email: minhn5212@gmail.com 

c bi t cho giáo dân Thánh Tâm 
Chúa Giêsu: 50% listing fees, giúp 
l i 1% cho ng i mua nhà. 

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  


