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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.

HIỆP THÔNG
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TÂM THƯ MỤC VỤ

GƯƠNG SÁNG CỦA BÀ GÓA

Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đề cao đức tin và sự quảng
đại hy sinh của hai bà góa.
Trong bài đọc 1, bà góa ở vùng dân ngoại Sarephta đã đón
nhận ngôn sứ Êlia và bà được hưởng sự chúc lành của
Thiên Chúa. Tình trạng cuộc sống của bà này thật bi đát.
Bà chỉ còn lại một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong
bình và đang đi lượm vài que củi để nấu cho bà và người con trai ăn rồi chờ chết.
Thế mà khi nghe biết Êlia là ngôn sứ của Chúa và đòi hỏi bà làm bánh cho ông
trước đã thì bà đã vâng lời. Đức tin của bà góa dân ngoại được thể hiện qua sự
vâng lời và đúng như ngôn sứ nói Chúa đã thương yêu chúc lành gìn giữ mạng
sống và cho bà cùng người con trai có bánh ăn không cạn.
Chúa cũng quan sát những người bỏ tiền vào thùng tiền đền thờ. Trong biết bao
người bỏ tiền có cả nhiều người giàu thế mà Chúa khen sự dâng cúng của một
người đàn bà góa. Bà chỉ bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Chúa khen bà đã bỏ
nhiều hơn hết vì bà đã bỏ tất cả những gì bà có để nuôi sống bản thân cho dầu bà
đang túng thiếu. Chúa khen bà vì tuy bà bỏ ít ỏi so với người khác nhưng lại to
lớn hơn mọi người khác vì bà đã bỏ tất cả và đó là một sự hy sinh lớn, một sự
quảng đại đáng khen.

Bà góa trong Tin mừng là con người có đức tin mạnh mẽ được biểu lộ qua sự tín
thác và quảng đại dâng cúng. Bà có lòng yêu mến to lớn vì dám hy sinh nhiều và
chịu mất tất cả những gì mình có để dâng cúng.
Gương sáng của các bà góa này thách đố và mời gọi chúng ta sống đức tin bằng
hành động cụ thể trong sự vâng phục với sự quảng đại dâng cúng cho Chúa và
cho đi chia sẻ với tha nhân. Chắc chắn Chúa không thua kém và còn chúc lành
nhiều cho chúng ta khi chúng ta sống tín thác và có lòng yêu mến quảng đại hy
sinh dâng cúng và giúp đỡ tha nhân.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu và phù giúp chúng ta luôn sống đức tin bằng
đời sống vâng phục thi hành và tín thác quảng đại dâng cúng và chia sẻ cho tha
nhân.

Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ
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THÔNG BÁO
CẬP NHẬT THỰC HÀNH TẠI GIÁO XỨ TRONG
THỜI ĐẠI DỊCH COVID-19
(Cập nhật vào 14/08/2021 )
Vào ngày thứ Ba 10/08/2021 vừa qua, Đức Cha Edward
J. Burns đã ra một sắc lệnh cập nhật liên quan đến hoãn
lại chấm dứt miễn chuẩn giữ luật buộc dự lễ Chúa nhật
và các ngày lễ buộc cho mọi người Công giáo trong Giáo
phận Dallas. Dựa vào sắc lệnh cập nhật mới đây cùng
với quyền hạn được cho phép, Cha Chính xứ thông báo
một số điều mà giáo xứ vẫn thực hiện:

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. Xin mọi người tiếp tục giữ việc đeo khẩu trang khi
vào và ở trong Nhà thờ và Hội trường.
4. Các Thánh lễ hàng ngày tại nhà thờ vẫn được trực
tuyến. Xin vào trang facebook và trang mạng của
giáo xứ để dự.
5. Tất cả các hàng dãy ghế bên trong lòng nhà thờ sẽ
được mở ra bình thường như trước thời Covid-19.
6. Các thành viên trong cùng một gia đình vẫn có thể
ngồi gần nhau.
7. Nếu không cùng một gia đình, người ngồi sẽ ngồi
cách nhau 3ft.
8. 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.

12. 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.
13. 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.
14. Sau bài ca kết lễ, chỉ có đọc Kinh Trông Cậy và các
Câu Lạy mà thôi.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.

20. Muốn đọc Sắc lệnh mới của Đức cha bằng tiếng Anh
vào
ngày
10/08/2021,
xin
vào
https://
www.cathdal.org/DECREE_08102021.pdf

9. Không được nắm tay lúc đọc kinh Lạy Cha.
10. Phần Chúc Bình an vẫn được tạm ngưng trong giai
đoạn này.
11. Xin mọi người nhận Mình Thánh Chúa bằng tay.
To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.

2

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
07-11: Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên
08-11: Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên
09-11: Thứ Ba, Cung Hiến Đền Thờ Latêranô, lễ kính
10-11: Thứ Tư, Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ, lễ
nhớ
11-11: Thứ Năm, Thánh Martinô thành Tours, Giám
mục, lễ nhớ
12-11: Thứ Sáu, Thánh Giôsaphát, Giám mục, Tử đạo, lễ
nhớ
13-11: Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên
14-11: Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên
Chúa nhật, ngày 31/10/2021 : Giáo xứ nhận được
$6,896.00 (bao gồm trong phong bì: $5,347.00, qua online: $211.00, Loose cash: $1,217.00, Children:
$121.00).
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 HOÃN LẠI HẾT MIỄN CHUẨN GIỮ
LỄ CHÚA NHẬT VÀ LỄ BUỘC (Ngày 10/08/2021)
Trước đây, vào tháng 3/2020, Đức Giám mục Edward J.
Burns đã ban Sắc lệnh cho mọi người Công giáo trong
Giáo phận được miễn chuẩn khỏi giữ luật buộc dự lễ
Chúa nhật và các ngày lễ buộc.
Vào ngày 15/07/2021 vừa qua, Đức Giám mục đã thông
báo là vào ngày 15/08/2021 sự miễn chuẩn này không
còn nữa.
Vào ngày 10/08/2021, Đức Giám mục Edward J. Burns
lại vừa thông báo và ban Sắc lệnh mới để hoãn lại việc
chấm dứt sự miễn chuẩn nói trên.
Cụ thể là vì Đại dịch Covid-19, với Sắc lệnh mới do Đức
Giám mục Edward J. Burns ban vào ngày 10/08/2021,
mọi người Công giáo trong Giáo phận Dallas được tiếp
tục miễn khỏi bị buộc dự lễ ngày Chúa nhật và các ngày
lễ buộc cho đến khi có sự thông báo thay đổi khác.
Muốn đọc Sắc lệnh mới của Đức cha bằng tiếng Anh,
xinvào https://www.cathdal.org/DECREE_08102021.pdf
Cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Đại dịch
Covid-19 mau được đẩy lui tại đất nước Hoa Kỳ và trên
toàn thế giới.
TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2021

THÔNG BÁO

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG
11/2021
Ý Chung: Những người đau khổ vì trầm cảm .
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau khổ vì
trầm cảm hoặc kiệt sức, để họ tìm thấy nơi mọi người sự
nâng đỡ và ánh sáng giúp họ mở ra cho đời sống.
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.”

Lm. Giảng thuyết: Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh,
C.Ss.R.
Thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư (ngày 29/11, 30/11 và
01/12/2021):
. Lễ trong nhà thờ lúc 6:30 pm.
. Giảng tĩnh tâm 3 tối trong nhà thờ 7:30 pm – 9:00 pm
Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa
Hết lòng hết dạ kiếm tìm Người. (Tv 119, 2)
Chủ Đề: TRONG TRÁI TIM CON
Đề tài I: Địa Đàng đánh mất và hành trình tìm kiếm.

Đề tài II: Thiên Chúa “ẩn mình”.
Đề tài III: Phúc thay ai hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
DANH SÁCH DÂNG CÚNG HOA
¡

Ẩn Danh - Dâng Đức Mẹ: $20.00

¡

A/C Duy Trương - Dâng hoa tạ ơn Chúa, Mẹ, và
Thánh Giuse: $150.00
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THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân
nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách
trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời
của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết,
nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào
niềm vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030). “Hội Thánh
gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được
chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với
hình phạt của những kẻ bị luận phạt…. Ngay từ những
buổi đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng
lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để
một khi đã được thanh luyện họ có thể được vinh phúc
hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm
việc bố thí, hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để cầu
cho những người qua đời” (Ibid., 1031-32).

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG
TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG
thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.

Tuần Tuần October 31, 2021

Acct # 1902: Dâng cúng $50.00
7456. Acct # 1156: Dâng cúng $200.00
7457. Acct # 1621: Dâng cúng $200.00
7458. Acct # 1143: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp
$20.00
CHỈ DẪN VỀ VIỆC VIẾNG NHÀ THỜ VÀ VIẾNG 7459. Acct # 1233: Dâng cúng $40.00
7460. Acct # 1878: Dâng cúng $310.00
VƯỜN THÁNH
7461. Acct # 1961: Dâng cúng $50.00
Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các 7462. Acct # 1005: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
Linh Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh $100.00
Lạy Cha và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn 7463. Acct # 1864: Dâng cúng $100.00
đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, 7464. Acct # 1327: Dâng cúng $1,000.00
cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng); nhưng phải chỉ cho 7465. Acct # 1396: Pledge $30,000.00; Dâng cúng tiếp
các linh hồn. ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần $600.00
7466. Acct # GXTT Quán: $6,225.00
mà thôi.
7467. Acct # Ẩn Danh SC: Dâng cúng $300.00
Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để 7468. Acct # 1069: Dâng cúng $100.00
lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
7469. Acct # 1659: Dâng cúng $10.00
7470. Acct # 1609: Dâng cúng $10.00
Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành
7471. Acct # 1557-OTHER: Dâng cúng $100.00
kính đi viếng vườn thánh (và dù có đọc kinh thầm cầu 7472. Acct # 10265: Dâng cúng $40.00
nguyện cầu cho các linh hồn) cũng được hưởng nhờ một 7473. Acct # 1165: Dâng cúng $100.00
ơn đại xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày 7474. Acct # 1126: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi).
$60.00
Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và 7475. Acct # 2043: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn $100.00
tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, conces- Tổng số dâng cúng cho Chương Trình Quỹ Xây
sio 29).
Dựng, October 31, 2021: $9,715.00.
GHI DANH HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ DỰ
TÒNG
Về Chương trình học Giáo Lý Dự Tòng, RCIA, sẽ bắt
đầu vào Chúa nhật
ngày 19/9/2021. Chương trình học mỗi ngày Chúa nhật,
từ 9:00 am đến 12:30 pm. Ghi danh học bắt đầu vào
Chúa nhật ngày 5/09/2021. Mọi thắc mắc và ghi danh
xin liên lạc với anh Trần Minh, 972-814-1046.
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SUNDAY REFLECTION

HẠNH CÁC THÁNH
07/11.

THE WIDOW’S FAITH
We must live by the obedience of faith, a faith that
shows itself in works of
charity and self-giving
(see Galatians 5:6). That’s
the lesson of the two wid-

THÁNH DIDACUS
(1400-1463)
Trong lúc Thánh Didacus là một bằng chứng sống động
của Thiên Chúa khi Người "chọn những gì là điên dại
trong thế gian để làm xấu hổ những người khôn ngoan;
những gì là yếu đuối để làm xấu hổ kẻ hùng mạnh" (1
Cor. 1:27).

ows in today’s liturgy.

Sinh trưởng trong gia đình nghèo nàn ở một tỉnh nhỏ
thuộc giáo phận Seville, Tây Ban Nha, Didacus được
cha mẹ đồng ý cho sống với một vị ẩn tu ở thành phố
gần đó. Mặc dù còn trẻ, nhưng ngài đã cố bắt chước sự
khắc khổ và lòng đạo hạnh của vị ẩn tu này. Họ trồng
trọt và làm những dụng cụ bằng gỗ để mưu sinh.

The widow in the First Reading isn’t even a Jew, yet she
trusts in the word of Elijah and the promise of his Lord.
Facing sure starvation, she gives all that she has, her last
bit of food—feeding the man of God before herself and
her family.

Vài năm sau, ngài bị gọi trở về nhà nhưng sau đó không
lâu, ngài gia nhập tu viện Phanxicô ở Arrizafa làm trợ sĩ.
Sau khi khấn trọn, Didacus tình nguyện đi truyền giáo ở
quần đảo Canary, và hăng say hoạt động, đem nhiều
người về với Chúa. Dù là một trợ sĩ, nhưng ngài được
chọn làm bề trên cả một tu viện chính ở quần đảo, là tu
viện Fuerteventura. Sau đó bốn năm, ngài được gọi về
Tây Ban Nha và sống trong nhiều tu viện gần Seville.

The widow in the Gospel also gives all that she has, offering her last bit of money to support the work of God’s
priests in the Temple.

Vào năm 1450, nhiều tu sĩ Dòng Phanxicô quy tụ về
Rôma để cử mừng năm thánh và dự lễ phong thánh cho
Thánh Bernardine ở Siena. Didacus cũng đến đó và ngài
phải ở lại Rôma ba tháng để chăm sóc các tu sĩ dòng lâm
bệnh nặng.
Sau khi trở về Tây Ban Nha, ngài dành trọn thời giờ để
theo đuổi đời sống chiêm niệm.
Vào năm 1463, ngài lâm trọng bệnh khi ở Alcala, và
trong lúc hấp hối, Didacus nhìn vào thánh giá và nói:
"Ôi mảnh gỗ trung tín, ôi đáng quý thay những cây đinh!
Bay được sinh ra với một gánh nặng thật ngọt ngào, vì
bay xứng đáng được đỡ lấy Ðức Kitô, là Thiên Chúa của
thiên đàng" (Marion A. Habig, O.F.M., The Franciscan
Book of Saints, t. 834)
Hoàng Ðế Philip II, vì nhớ ơn ngài đã cứu sống đứa con
trai nên đã khẩn khoản xin phong thánh cho ngài. Nhiều
phép lạ qua sự cầu nguyện của ngài khi còn sống cũng
như sau khi chết được Giáo Hội công nhận. Ngài được
phong thánh năm 1588.

In their self-sacrifice, these widows embody the love that
Jesus last week revealed as the heart of the Law and the
Gospel. They mirror the Father’s love in giving His only
Son, and Christ’s love in sacrificing Himself on the Cross.
Again in today’s Epistle, we hear Christ described as a
new high priest and the suffering servant foretold by Isaiah. On the Cross, He made sacrifice once and for all to
take away our sin and bring us to salvation (see Isaiah
53:12).
And again we are called to imitate His sacrifice of love in
our own lives. We will be judged, not by how much we
give—for the scribes and the wealthy contribute far more
than the widow. Rather, we will be judged by whether our
gifts reflect our livelihood, our whole beings, all our heart
and soul, mind and strength.
Are we giving all that we can to the Lord—not out of a
sense of forced duty, but in a spirit of generosity and love
(see 2 Corinthians 9:6–7)?
Do not be afraid, the man of God tells us today. As we
sing in today’s Psalm, the Lord will provide for us, as He
sustains the widow.
Today, let us follow the widows’ example, doing what
God asks, confident that our jars of flour will not grow
empty, nor our jugs of oil run dry.
(https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-reflections/
the-widows-faith-scott-hahn-reflects-on-the-thirty-secondsunday-in-ordinary-time/)
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8, 10 and 12 Month CD
1.75% *APY

The rate is eﬀec ve as of November 18 , 2019 and
subject to change without no ce. *APY = Annual

RELIABLE ROOFING &
INSULATION
* Kiểm tra mái nhà miễn phí
* Không trả tiền túi
* Làm việc với bảo hiểm
* Bảo đảm khách hàng hài lòng
100%
L\L David Trần 214-718-7906

CẦN BÁN TIỆM NAIL ở thành phố
Princeton, Texas. Cách Dallas, Garland
khoảng 35 phút, McKinney, Allen
khoảng 15 phút.
Tiệm rộng 2000 sqt. 19 ghế, 8 bàn, 2
phòng wax. Tiệm nằm kế bên Walmart.
Mới build được hơn 1 năm. Income
$50,000 - $60,000/ tháng. Rent $5,000.
Bao lương $800 - $1,000. Tiệm ở Lewisville. Xin liên lạc: Thùy 480-686-1055
hoặc Annie 408-693-6268

PHỞ HƯƠNG NAM trong khu
CARROLLTON PLAZA nay đổi thành
PHỞ WONDER với CHỦ MỚI, ĐẦU
BẾP MỚI, MÓN MỚI-NGON TUYỆT!!!
Đặc biệt:
Phở, Hủ ếu Mỹ Tho, Mỳ Hoành
Thánh Xá Xíu, Bún Bò Huế, Các Món
Cơm, Mỳ xào thuần túy Việt Nam
thơm ngon và Nhiều món ăn HẤP
DẪN KHÁC. Tưng Bừng Khai Trương!
Tưng Bừng Khai Trương! Địa chỉ:
3030 N Josey ln Suite 118, Carrollton.
Số Phone 972-810-0879
Cần thợ Nail biết làm bột, bao lương
từ $900-1000. Trong khu Lewisville.
Tiệm đóng cửa ngày Chủ Nhật. Chỗ làm
việc vui vẻ. Xin liên lạc 214-7130768.
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Minh Nguyễn, Realtor

United Real Estate Dallas
Khi cần đến mọi dịch dụ
địa ốc: Mua, bán, thuê nhà
hay cơ sở thương mại, xin
liên lạc:
Phone: (972)-567-6207
Email: minhn5212@gmail.com
Đặc biệt cho giáo dân Thánh Tâm
Chúa Giêsu: 50% listing fees, giúp
lại 1% cho người mua nhà.

CẦN NGƯỜI

Venetian Nail Spa (Plano, TX Mỹ trắng, típ cao)
cần tuyển nhân viên:
1. Nhân viên quét dọn, lau chùi
tiệm. Không cấn tiếng Anh.
2. Phụ tá quản lý tiệm
3. Nhân viên tiếp tân

4. Nail Tech

L/L: David Trần, 214-718-7906
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703 E Poineer Pkwy Arlington TX 76010
Bus. 817-271-8128. Cel. 817-899-6552.
Open 7days a week 8 am - 8:30 pm

x Bánh Bèo Chiên
x Bánh Bột Lọc

x Bún Thịt Nướng
x Bún Chả Giò
x Cơm Hến

x Bún Bò Huế
x Bún Hến
x Cơm Gà Xối Mỡ
Đặc Biệt: Mì Quảng Chính Gốc Đà Nẵng
Nhận Đặc Tiệc: Họp Bạn & Sinh Nhật
(Giá Phải Chăng)

Nhận làm Hoa: Đám Tang,
Sinh Nhật, Bàn Thờ.
* Nhiều kiểu mẫu
đẹp theo yêu cầu.
* Giao Hoa tận nơi
quý khách muốn gởi.

Tiệm ở Denton cần gấp nhiều thợ
Nail giỏi, full time biết làm bột p/
w, nexgen, gel, tay chân nước.
Tiệm khu Mỹ trắng, good income,
chủ dễ chịu, hoà đồng. Cơ hội tốt
cho những ai muốn co thu nhập tốt
và chỗ làm thoải mái. Nếu muốn
bao lương $750-$1200. Liên lạc:

Xin L/L Sơ Thu Hà: 206-643-1541
940-367-5271 (Benny)
Email: anehangu-

Tiệm Nail ở Coppell cần tuyển
thợ làm Dipping, Gel, và chân
tay nước.
Tiệm rất gần và thuận tiện cho
thợ vùng Carrollton và Lewisvile.

Xin liên lạc số phone:
469-549-0609 hoặc
682-472-3357

Cần người săn sóc một bà cụ ở vùng
Garland/Dallas, Texas.
Lương $3000 một tháng, bao ăn và
báo ở. Xin liên lạc cô Hổng.
Số điện thoại (972) 898-6966.

Ô Trống bảo trợ xin L/L Thảo
Phạm - 214-454-1972 or Kim
Đặng - 303-638-5530

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