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BÁNH BAN SỰ SỐNG 
 
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em, 
 Lời Chúa hôm nay giáo huấn chúng ta 
về việc tha thiết tìm kiếm lương thực hằng 
sống và thi hành thánh ý Chúa. 
Trong bài đọc I, chúng ta nghe biết trong hoàn 
cảnh đói và thiếu thốn thức ăn thì dân kêu 
trách Môsê và Aaron. Họ đã mau chóng quên 
lãng những gì Thiên Chúa yêu thương giải 

thoát, dẫn dắt và ban cho họ trong sa mạc. Khi lâm cảnh thiếu thốn đói khát họ đã 
mau chóng kêu trách và chỉ muốn tìm lại đời sống được ngồi bên nồi thịt và ăn no 
nê cho dầu đó là đời sống của kẻ nô lệ. Bài học cho chúng ta thấy là khi chúng ta 
rơi vào một hoàn cảnh đói và thiếu thốn hay gặp khó khăn vật chất hay chỉ lo nghĩ 
cho sự thỏa mãn sai trái nào đó thì chúng ta dễ trở nên người cáu bực kêu trách 
phàn nàn và dễ làm mất lòng Chúa và những người hữu trách. Chúng ta thiếu mất 
sự kiên nhẫn, tín thác và biết ơn Chúa vì mau quên lãng biết bao sự tốt lành Chúa 
đã ban, giải thoát và gìn giữ chúng ta. 

Bài học kế tiếp là như dân xưa khi trong cảnh thiếu thốn đói khát thì họ chỉ 
muốn trở lại cuộc sống thỏa mãn dạ dày cho dầu đó là đời sống của kẻ nô lệ thì 
chúng ta cũng dễ bị rơi vào như vậy. Không ít lần chúng ta lại thích trở về lại một 
đời sống tội lỗi, ích kỷ, dục vọng khi nó làm thỏa mãn những lôi kéo quyến rũ 
phàm trần của xác thịt, của danh vọng, quyền lực và tiền bạc.  

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nói thẳng với đám đông là họ tìm 
kiếm Chúa chỉ vì nghĩ đến cuộc sống được no nê cái bụng và rồi từ từ Ngài dẫn 
dắt kêu gọi họ hãy ra công tìm kiếm của ăn thiêng liêng và hằng sống. Từ từ Ngài 
dẫn dắt và mạc khải cho họ biết lương thực bánh hằng sống chính là Thịt Máu 
Ngài và ai tin yêu thi hành thánh ý Chúa Cha và ăn Thịt Máu Ngài sẽ có sự sống 
đời đời. 

Xin Chúa, qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, ban cho chúng ta lòng 
tin yêu và năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể và tha thiết thực hành thánh 
ý Thiên Chúa.  

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 Aug 01 2021 - CN TUẦN 18 TN NĂM B

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 
01-08: Chúa Nhật XVIII Thường Niên 
02-08: Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên, lễ nhớ tùy ý 
 Thánh Êuxêbiô Vécseli, Giám mục, Thánh Phêrô 
 Giulianô Êma, Linh mục 
03-08: Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên 
04-08: Thứ Tư, Thánh Gioan Maria Vianê, Linh mục, lễ 
 nhớ 
05-08: Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên, lễ nhớ tùy ý 
Cung hiến vương cung thánh đường Đức Maria tại Roma. 
06-08: Thứ Sáu, Chúa Hiển Dung, lễ kính 
07-08: Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên, lễ nhớ tùy ý 
 Thánh Sixtus, Giáo hoàng và các bạn Tử đạo, 
 Thánh Cajetan, Linh mục  
08-08: Chúa Nhật XIX Thường Niên 
 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
 

Chúa nhật, ngày 25/07/2021: Giáo xứ nhận được 
$6,475.00 (bao gồm trong phong bì: $5,001.00, qua on
-line: $285.00, Loose cash: $1,189.00). 
Xin Chúa rộng ban muôn phúc lành cho mọi người đã 
dâng cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và 
quảng đại. 
Ẩn danh - Dâng hoa Đức Mẹ $50.00  

 
THÔNG BÁO 
 
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 
8/2021 
Ý truyền giáo: Giáo hội. 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội, để nhờ lãnh nhận 
ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Giáo hội 
canh tân chính mình dưới ánh sáng Tin Mừng. 
 
CHẦU THÁNH THỂ 
Vào Chúa nhật ngày 01/08/2021, tại nhà thờ sẽ có giờ 
chầu Thánh Thể vào lúc 3:00 pm - 4:00 pm. Trong giờ 
chầu này, sẽ có đọc chuỗi kinh kính Lòng Chúa Thương 
Xót và chuỗi kinh Mân Côi.  
 
CHẦU THỨ NĂM ĐẦU THÁNG 
Vào thứ Năm đầu tháng, ngày 05/08/2021, vào lúc 5:30 
pm giáo xứ sẽ có 1 giờ chầu Thánh Thể trước thánh lễ lúc 
6:30 pm. 
 
GHI DANH HỌC NĂM HỌC MỚI 2021- 2022 
1. Về việc ghi danh cho năm học 2021-2022, trường 
GLVN Tôma Thiện sẽ có 3 ngày Chúa Nhật để ghi danh 

như sau: Aug 08, Aug 15 và Aug 22, 2021 (10:00 am - 
1:00 pm). 
2. Lệ phí $150/em. Sau những ngày ghi danh này, ghi 
danh trễ lệ phí sẽ tăng thêm $20.  
3. Nếu tham gia Đoàn TNTT, đóng $30/em. 
 
HỌP BAN USHER 
Xin quý vị trong Ban Usher và những ai muốn ghi danh 
phục vụ trong Ban này thu xếp họp với cha xứ ngay sau 
Thánh lễ Chúa nhật 9:00 am ngày 29/08/2021 ở trong 
phòng Thánh Gia. 
 
SỰ MIỄN CHUẨN THÁNH LỄ 
Vào ngày 15/07/2021, Đức Giám mục Edward J. Burns đã 
ban sắc lệnh mới nói sự miễn chuẩn cho các tín hữu công 
giáo trong Giáo phận khỏi dự lễ Chúa nhật và lễ buộc 
được ban cho trước đây vào tháng 03/2020 vì Đại dịch 
Covid-19, sẽ được hết vào ngày 15/08/2021, ngày mừng 
lễ trọng thể Đức Trinh Nữ Hồn Xác Lên Trời. Xin đọc 
Sắc lệnh mới này ở https://www.cathdal.org/20210715-
Decree.pdf 
 
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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  CẬP NHẬT VỀ VIỆC MỞ CỬA NHÀ THỜ GIAI 
ĐOẠN 3 

(Cập nhật vào 05/06/2021) 

 

Vào ngày thứ Tư 21/04/2021 vừa qua, Đức Cha Edward 
J. Burns đã ra một sắc lệnh cập nhật liên quan đến Giai 
đoạn 3 trong việc mở cửa lại Nhà thờ. Sắc lệnh mới này 
nhắc Giáo phận vẫn còn trong Giai đoạn 3 nhưng thay thế 
Sắc lệnh của Giai đoạn 3 ban đầu mà Đức Giám mục ban 
vào ngày 17/06/2020. Dựa vào sắc lệnh cập nhật mới đây 
cùng với quyền hạn được cho phép, Cha Chính xứ thông 
báo một số điều mà Đức Giám mục Giáo phận vẫn giữ và 
những điều liên quan đến sinh hoạt phụng vụ và mục vụ 
của Giáo xứ kể từ thứ Bảy ngày 01/05/2021 và ít thay đổi 
sau đây từ thứ Bảy ngày 05/06/2021: 

1. Mọi tín hữu trong Giáo phận Dallas vẫn được miễn 
chuẩn việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật và những 
ngày lễ buộc cho đến khi có thông báo mới.  

2. Những ai có những triệu chứng giống như của Covid-
19, xin đừng đến dự lễ.   

3. Giáo dân không cần phải ghi danh on-line để tham dự 
các Thánh lễ Chúa nhật nữa. 

4. Xin mọi người tiếp tục giữ việc đeo khẩu trang khi 
vào và ở trong Nhà thờ và Hội trường. 

5. Các Thánh lễ hàng ngày tại nhà thờ vẫn được trực 
tuyến. Xin vào trang facebook và trang mạng của giáo 
xứ để dự. 

6. Tất cả các hàng dãy ghế bên trong lòng nhà thờ sẽ 
được mở ra bình thường như trước thời Covid-19. 

7. Các thành viên trong cùng một gia đình vẫn có thể 
ngồi gần nhau. 

8. Nếu không cùng một gia đình, người ngồi sẽ ngồi 
cách nhau 3ft. 

9. Những ai cảm thấy không an tâm khi khoảng cách 
ngồi quá gần có thể chọn tham dự Thánh lễ lúc 5:30 
pm thứ Bảy hay 11:00 am của Chúa nhật vì số người 
đi các lễ này thường vẫn ít hơn lễ 9:00 am. 

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

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

12. Xin mọi người nhận Mình Thánh Chúa bằng tay. 

13. Những ai rước lễ, xin vui lòng kéo khẩu trang xuống 
và gỡ găng tay ra nếu có trước khi đến các thừa tác 
viên nhận Mình Thánh Chúa bằng tay. Sau khi nhận 
Mình Thánh Chúa, xin đứng qua một bên để rước, rồi 
đeo khẩu trang trở lại và đi về chỗ ngồi. 

14. Việc xin tiền trong Thánh lễ sẽ trở lại với giỏ xin tiền. 
Tuy nhiên, Giáo xứ vẫn để thùng dâng cúng ở lối vào 
Nhà thờ cho những ai muốn bỏ tiền vào đó, Ngoài ra, 
mọi người vẫn có thể đóng góp online cho Giáo xứ. 

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

16. Các sinh hoạt của các ca đoàn trở lại trong phòng 
riêng cũng cần để ý sự an toàn cho mọi thành viên khi 
hội họp, tập dợt. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Cha xứ vẫn ra văn phòng hàng ngày. Nhưng muốn 
liên lạc có thắc mắc hay xin gặp, xin gọi hay nhắn tin 
cho cha xứ ở số điện thoại di động: 520-465-4414. 

20. Những qui định trên đây có thể được thay đổi tùy theo 
tình hình dịch bệnh Covid-19, sự lây lan các ca 
nhiễm, và theo sự chỉ dẫn của Giáo phận. 

21.  Muốn xem Sắc lệnh cập nhật bằng tiếng Anh của 
Đức Cha Edward Burns, xin vào https://
www.cathdal.org/DECREE_04212021.pdf 
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  DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 

 
 

 

 

Tuần July 25, 2021 
6956. Acct # 1359: Dâng cúng $200.00 
6957. Acct # 1003: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
 $300.00 
6958. Acct # 1051: Dâng cúng $10.00 
6959. Acct # 2030: Dâng cúng $10.00 
6960. Acct # 1004: Dâng cúng $100.00 
6961. Acct # 1236: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
 $300.00 
6962. Acct # 1546: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp 
 $50.00 
6963. Acct # 1443: Dâng cúng $20.00 
6964. Acct # 1025: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
 $20.00 
6965. Acct # 1432: Dâng cúng $50.00 
6966. Acct # 1049: Dâng cúng $800.00 
6967. Acct # Ẩn Danh: Dâng cúng $300.00 
6968. Acct # 1321: Dâng cúng $50.00 
6969. Acct # 2026: Dâng cúng $700.00 
Tổng số tiền dâng cúng cho chương trình quỹ xây 
dựng tuần July 25, 2021: $2,910. 
 
THÁNH ANPHONGSÔ, ÐẤNG SÁNG LẬP DÒNG 
CHÚA CỨU THẾ (Trích đoạn thư, Lm Nguyễn Hưng Lợi 
DCCT) 
 Thánh Anphongsô ,sau khi học xong triết và thần 
học,đã lãnh nhận sứ vụ linh mục vào ngày 21 tháng 12 
năm 1726 . Người đã chuyên cần giảng dậy và khuyên 
bảo mọi người thay đổi, tiến bước trên con đường nên 
thánh. Vì chính Người,sau một cuộc thua kiện đã thay đổi 
tất cả, đổi mới tất cả. Thánh Anphongsô đã đặt chiếc 
gươm, biểu tượng của dòng quí tộc dưới chân Ðức 
Mẹ.Thánh Anphongsô đã biến giây phút đó, giây phút 
hiện tại mà Người đặt thanh bảo kiếm dưới chân Ðức 
trinh nữ Maria làm giây phút hồng phúc và cứu độ. Cái 
giây phút mà trong cuộc hành trình chịu chết, Chúa đã 
nhìn Phêrô khiến Phêrô ăn năn và quay trở về với Chúa. 
Ðó là giây phút cứu độ của Phêrô. Còn đối với 
Anphongsô,giờ cứu độ của Người ở ngay dưới chân Ðức 
Mẹ. 
 Thánh Anphongsô đã lập một Dòng chuyên lo rao 
giảng cho những người nghèo,những người bơ vơ, vất 
vưởng và truyền bá lòng tôn sùng Ðức Mẹ, nhất là đức 
trinh nữ Maria với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp .Thánh 
Anphongsô đã làm gương cho các sĩ tử của Người trong 
nhiều nhân đức, đặc biệt ba nhân đức của Tin Mừng : 
Vâng phục, Khiết tịnh và khó� nghèo . Người đã sống 

cùng tận cái cốt lõi của đạo là tình thương và muốn cho 
mọi người, cho các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế cũng noi 
gương bắt chước Ngài sống cái cốt lõi ấy.Ngài đã làm 
việc không ngừng,không ngơi nghỉ và dám khấn với 
Chúa:" Không bỏ xót một phút, giây nào ". Năm 1762, 
thánh Anphongsô được đặt làm Giám mục Giáo phận 
thánh Agatha Gothorum . Cuộc đời của thánh nhân gặp 
trăm bề thử thách cho tới cuối đời,nhưng Ngài đã tìm lại 
bình an và ra đi cách thánh thiện trong tay Chúa vào ngày 
1/8/1789 .Năm 1871, Ðức Thánh Cha Piô IX đã đặt cho 
Ngài tước hiệu tiến sĩ Giáo Hội và Ðức Giáo Hoàng Piô 
XII đặt Ngài làm quan thầy các cha giải tội và các nhà 
luân lý. 
 
SUNDAY REFLECTION 

Endurance Test 
The journey of discipleship is a lifelong exodus 

from the slavery of sin and death to the holiness of truth 
on Mount Zion, the promised land of eternal life. 

The road can get rough. And when it does, we can 
be tempted to complain like the Israelites in this week’s 
First Reading. 

We have to see these times of hardship as a test of 
what is in our hearts, a call to trust God more and to puri-
fy the motives for our faith (Deuteronomy 8:2–3). 

As Paul reminds us in this week’s Epistle, we 
must leave behind our old self-deceptions and desires and 
live according to the likeness of God in which we are 
made. 

Jesus tells the crowd in this week’s Gospel that 
they are following Him for the wrong reasons. They seek 
Him because He filled their bellies. The Israelites, too, 
were content to follow God so long as there was plenty of 
food. 

Food is the most obvious of signs—because it is 
the most basic of our human needs. We need our daily 
bread to live. But we cannot live by this bread alone. We 
need the bread of eternal life that preserves those who be-
lieve in Him (Wisdom 16:20, 26). 

The manna in the wilderness, like the bread Jesus 
multiplied for the crowd, was a sign of God’s Provi-
dence—that we should trust that He will provide. 

These signs pointed to their fulfillment in the Eu-
charist, the abundant bread of angels we sing about in this 
week’s Psalm. 

This is the food that God longs to give us. This is 
the bread we should be seeking. But too often we don’t 
ask for this bread. Instead we seek the perishable stuff of 
our everyday wants and anxieties. In our weakness we 
think these things are what we really need. 

We have to trust God more. If we seek first His 
kingdom and His righteousness, all these things will be 
ours as well (Matthew 6:33). 

(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/
sunday-bible-reflections/endurance-test-scott-hahn-
reflects-on-the-eighteenth-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  


