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DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN 
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,  
Chúa nhật II của Mùa Vọng hôm nay nhấn mạnh đến sự 
dọn đường cho Chúa đến. 
 Gioan Tẩy Giả là ngôn sứ được Chúa chọn để 
chuẩn bị cho dân đón nhận Chúa Cứu Thế. Ông được miêu 

tả trước tiên là con người sống trong hoang địa. Như thế ông có kinh nghiệm 
cuộc sống khổ chế, sống lệ thuộc vào sự chăm lo quan phòng của Chúa và trong 
sự cô tịch của hoang địa ông sống gắn kết với Chúa.  
 Gioan đã thi hành sứ vụ rao giảng phép rửa sám hối và cầu ơn tha tội. 
Ông chỉ dẫn cho dân cần có thái độ và lối sống thay đổi ra sao để chuẩn bị đón 
nhận ơn cứu độ Thiên Chúa ban nơi Đấng Thiên Sai.  
 “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp 
mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay 
thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng.” 
 Đây là những sự sửa đổi sâu thẳm trong tâm hồn, trong thái độ sống, 
trong lời nói và việc làm của mỗi con người để có thể đón nhận niềm vui và sự 
bình an ơn cứu độ Chúa mang đến. 
 “Hãy lấp mọi hố sâu”. Có thể đó là những hố sâu của lòng tham lam, của 
sự ích kỷ. 
 “Hãy bạt mọi núi đồi” Phải chăng đó là những núi đồi của kiêu ngạo, của 
tham vọng, của lòng tự mãn, tự kiêu? 
 “Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng”. Chúa muốn chúng ta 
phải uốn cho ngay những lối tính toán, lời nói quanh co, lươn lẹo, gian lận. 
 “Con đường gồ ghề hãy san cho bằng” Có những sự gồ ghề của sự bất 
công, mưu mẹo nào trong tâm hồn và lối sống của ta mà Chúa muốn cần phải 
san cho bằng không? 
 Mỗi người chúng ta cần nên làm gì theo lời dạy của ngài?  
 Và chúng ta cũng cần làm gì để là những sứ giả, ngôn sứ giúp cho người 
trong gia đình của mình và anh chị khác đón Chúa đến hàng ngày trong cuộc 
sống. Chắc chắn đó là đời sống trong sự công bình, bác ái, thông hiểu, hiền hòa, 
nhẫn nại, vui vẻ, nhân từ,… 
 Xin Đức Trinh Nữ Maria dìu dắt và phù giúp để chúng ta luôn sống sám 
hối và mở lòng đón nhận niềm vui bình an Chúa Cứu Thế mang đến.  
                                                 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 Dec 05, 2021 - CN MÙA VỌNG 2 Năm C  

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 

05-12: Chúa Nhật II Mùa Vọng 

06-12: Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng   

07-12: Thứ Ba, Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ, lễ 
nhớ   

08-12: Thứ Tư, Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên 
Tội, lễ trọng và buộc   

09-12: Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng   

10-12: Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng 

11-12: Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng   

12-12: Chúa Nhật III Mùa Vọng 

 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

Chúa nhật, ngày 28/11/2021 : Giáo xứ nhận được 
$6,959.00 (bao gồm trong phong bì: $4,946.00, qua on-
line: $610.00, Loose cash: $1,275.00, Children: 
$128.00). 
Thanksgiving Day: Loose Cash: $2,052.00 
 
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  

RÚT LẠI SỰ MIỄN CHUẨN GIỮ LỄ CHÚA NHẬT 
VÀ LỄ BUỘC  

(Cập nhật vào 10//2021 ) 

Vào ngày 10/11/2021, Đức Giám mục Edward J. Burns 
đã ban Sắc lệnh mới nhất rút lại sự miễn chuẩn cho mọi 
người Công giáo trong Giáo phận Dallas khỏi giữ luật 
buộc dự lễ Chúa nhật và các ngày Lễ buộc. Sắc lệnh 
miễn chuẩn đã được Đức cha ban trước đây vào tháng 3 
năm 2020 vì hoàn cảnh Đại dịch Covid-19. 

Sau khi tham khảo các linh mục trong Giáo phận Dallas 
và nhận thấy có sự thay đổi nhiều trong hoàn cảnh điều 
kiện ở giáo phận và đất nước nên Đức Cha đã quyết định 
rút lại sự miễn chuẩn cho giáo dân dự lễ Chúa nhật và 
các ngày Lễ buộc có hiệu lực vào ngày Chúa nhật thứ 
nhất mùa Vọng, ngày 28/11/2021. 

Với sắc lệnh mới của Đức Giám mục Edward J. Burns 

ban ngày 10/11/2021, mọi người công giáo trong Giáo 
phận Dallas trong hoàn cảnh bình thường và trong khả 
năng đều bị buộc phải đi dự lễ Chúa nhật và các ngày Lễ 
buộc bắt đầu từ Chúa nhật ngày 28/11/2021. 

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.” 
 
CÔNG HỘI (THE SYNOD) CỦA GIÁO PHẬN 
DALLAS 
Thánh lễ vào ngày khai mạc: lúc 12:00 pm tại nhà thờ St. 
Ann, Coppell. 
. Những khóa giáo lý học hỏi (Catechetical Sessions in 
2021 / early 2022: 
 . Tue, Nov 30, 2021, 6:30 pm – 8:30 pm @ Our 
    Lady of the Lake Rockwall 
 . Sat, Jan 8, 2022, 10:00 am – 12:00 pm @ St. Jo
   seph Waxahachie 
 . Thur, Jan 20, 2022, 6:30 pm – 8:30 pm @ St. 
   Jude Allen 
 . In February 2022, @ Mary Immaculate Farmers 
   Branch 
. Để biết thêm chi tiết và ghi danh cho các lớp giáo lý và 
những ai có thế volunteer cho các chương trình liên quan 
đến SYNOD, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với chị Thuỷ 
Trần, 214-403-7560. 
 
GIỜ LỄ THAY ĐỔI 

Vì phải đi giúp giải tội Mùa Vọng nên những ngày sau 
đây thánh lễ tại giáo xứ được cử hành sớm hơn vào lúc 
6:00 pm: thứ Hai, ngày 06/12/2021 và thứ Năm, ngày 
09/12/2021. 

DANH SÁCH DÂNG CÚNG HOA                             
GĐ AC Chế - Dâng hoa tạ ơn Ba Đấng:  Chúa, Mẹ, và 
Thánh Cả Giuse. 
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Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 
12/2021  
Ý truyền giáo: Các giáo lý viên. 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, họ được 
kêu gọi để loan báo Lời Chúa. Xin cho họ trở thành 
chứng nhân can trường và sáng tạo của Lời Chúa trong 
sức mạnh của Chúa Thánh Thần. 

 
LỊCH CHIA DANH SÁCH GIA ĐÌNH DÂNG CỦA 
LỄ 
Để chuẩn bị cho việc chia lịch và làm Danh Sách Gia 
Đình Dâng Của Lễ trong năm mới 2022, xin những gia 
đình nào đang tham gia và những gia đình nào muốn 
tham gia vui lòng điền vào Phiếu Ghi Danh Dâng Của 
Lễ. Nếu có thắc mắc xin liên lạc với Sơ Thu Hà (206-
643-1541) và anh Lương Tuấn (214-534-2126). Sự tham 
gia của nhiều gia đình cũng giúp gia tăng ý thức dâng 
hiến hy sinh trong sự tham dự thánh lễ và có sự phong 
phú trong cử hành phụng vụ hàng tuần của giáo xứ. 

 
LÀM PHÉP TƯỢNG ĐÀI THÁNH GIUSE 
Cha xứ sẽ làm phép Tượng đài Thánh Giuse mới vào 
Chúa nhật, ngày 12/12/2021, sau lễ 9:00 am. Xin kính 
mời mọi người tham dự. 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÁC NGÀY LỄ 
 
1.     Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (ngày         
 08/12/2021): lễ trọng và buộc 

a.  Lễ vọng (thứ Ba ngày 07/12/2021): lúc 
6:30 pm.  

b.  Lễ chính ngày (thứ Tư ngày 08/12/2021): 
lúc 9:00  am và 6:30 pm. 

2.      Giải tội mùa Vọng: thứ Năm, ngày 16/12/2021: từ 
 7:00 pm đến 9:00 pm tại nhà thờ và Hội trường 
 Thánh Giuse. 
3.      Đêm Diễn Nguyện: thứ Bảy (18/12/2021): 6:30 pm 
 – 9:00 pm tại Hội trường Thánh Giuse. 
4.      Lễ Giáng Sinh (25/12/2021): lễ trọng và buộc 

a.  Lễ vọng (thứ Sáu ngày 24/12/2021): lúc 
5:30 pm  và 8:00 pm  

b.  Lễ chính ngày (thứ Bảy ngày 25/12/2021): 
lúc  10:00 am 

5.     Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (ngày 01/01/2022): 
 lễ trọng  

a.  Lễ vọng (thứ Sáu ngày 31/12/2021) lúc 
6:30 pm 

b.   Lễ chính ngày (thứ Bảy ngày 01/01/2022): 
lúc  9:00 am và 11:00 am 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG 
TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG  

 
 
 
 
 
 

 
Thứ tự tiếp theo các tuần trước đó. 
Tuần November 28, 2021  
77750. Acct # 1965: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp 
$200.00 
7751. Acct # 1292: Dâng cúng $80.00 
7752. Acct # 1996: Dâng cúng $10.00 
7753. Acct # 1140: Dâng cúng $10.00 
7754. Acct # 1892: Dâng cúng $20.00 
7755. Acct # 1765: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$10.00 
7756. Acct # 1245: Dâng cúng $70.00 
7757. Acct # 1271: Dâng cúng $100.00 
7758. Acct # 1095: Dâng cúng $5.00 
7759. Acct # 10265: Dâng cúng $40.00 
7760. Acct # 1724: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$20.00 
7761. Acct # 1668: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$50.00 
7762. Acct # 1805: Dâng cúng $200.00 
7763. Acct # 1451: Dâng cúng $20.00 
7764. Acct # 1881: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$60.00 
7765. Acct # 2023: Dâng cúng $10.00 
7766. Acct # [Matching Funds ]1049: Pledge 
$50,000.00; Dâng cúng $5,000.00 
7767. Acct # 2007: Dâng cúng $100.00 
7768. Acct # 1991: Dâng cúng $360.00 
7769. Acct # 1139: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp 
$20.00 
7773. Acct # 1808: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
7775. Acct # 10256: Dâng cúng $200.00 
7776. Acct # 1069: Dâng cúng $100.00 
7777. Acct # 1762: Dâng cúng $100.00 
7778. Acct # 1318: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$50.00 
7779. Acct # 2043: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
7780. Acct # 1126: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$60.00 
 
 Tổng số tiền đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây 
Dựng, November 28, 2021: $7,095.00. 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CON ĐƯỜNG GIÊSU 

“Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con 
đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi… 
Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên 
Chúa.” (Lc 3,4.6) 

Suy niệm: Kể từ khi có các loại ứng dụng bản đồ trên 
điện thoại thông minh, người ta hầu như không còn sợ bị 
lạc đường. Chỉ cần “hỏi đường” bằng một vài cái gõ trên 
bàn phím là sau vài giây ứng dụng bản đồ sẽ chỉ chính 
xác địa điểm cần tới cũng như lựa chọn đường đi thuận 
tiện nhất cho người dùng. Trên con đường về Nước Trời, 
Chúa Giê-su vừa là con đường, vừa là người dẫn đường 
đồng thời cũng là địa chỉ để chúng ta tìm đến. Ngài là 
con đường từ Thiên Chúa đi xuống với con người qua 
mầu nhiệm Nhập Thể, và cũng là con đường để con 
người đi lên với Thiên Chúa qua mầu nhiệm Cứu Độ. 
Nhiệm vụ của con đường là dẫn đưa người ta đi đến một 
đích điểm và đích điểm của “Con đường Giê-su” là dẫn 
đưa “hết mọi người phàm thấy ơn cứu độ của Thiên 
Chúa”. 

Mời Bạn: Hôm nay Chúa kêu gọi chúng ta phải dọn sẵn 
con đường cho Chúa đến, đồng thời cũng là con đường 
để ta đến với Chúa. Con đường ấy đi qua tâm hồn chúng 
ta. Vậy chúng ta hãy tự kiểm điểm lại xem con đường 
tâm hồn của tôi có hướng thẳng về Chúa như là đích 
điểm không, hay nó đang chỉ sai địa chỉ; hoặc nó có 
quanh co, lồi lõm không? Qua Mùa Vọng này, Chúa lại 
mời gọi chúng ta: hãy sửa lại con đường cho Chúa đến. 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm chừa bỏ một tật xấu, tránh 
xa mọi dịp tội để dọn đường cho Chúa đến trong tâm 
hồn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là con đường dẫn 
chúng con về với Chúa Cha, xin giúp chúng con luôn 
vững bước trên con đường tình yêu của Chúa. 

Trích Thanhlinh.net 

 

 

 

 

 

 

SUNDAY REFLECTION 
 
THE ROAD HOME 
Today’s Psalm paints a dream-
like scene—a road filled with 
liberated captives heading home 
to Zion (Jerusalem), mouths 
filled with laughter, tongues re-
joicing. 

It’s a glorious picture from Is-
rael’s past, a “new exodus,” the 

deliverance from exile in Babylon. It’s being recalled in a 
moment of obvious uncertainty and anxiety. But the 
psalmist isn’t waxing nostalgic. 

Remembering “the Lord has done great things” in the 
past, he is making an act of faith and hope—that God will 
come to Israel in its present need, that He’ll do even great-
er things in the future. 

This is what the Advent readings are all about: We recall 
God’s saving deeds—in the history of Israel and in the 
coming of Jesus. Our remembrance is meant to stir our 
faith, to fill us with confidence that, as today’s Epistle 
puts it, “the one who began a good work in [us] will con-
tinue to complete it” until He comes again in glory. 

Each of us, the Liturgy teaches, is like Israel in her ex-
ile—led into captivity by our sinfulness, in need of resto-
ration and conversion by the Word of the Holy One 
(see Baruch 5:5). The lessons of salvation history should 
teach us that, as God again and again delivered Israel, in 
His mercy He will free us from our attachments to sin if 
we turn to Him in repentance. 

That’s the message of John, introduced in today’s Gospel 
as the last of the great prophets (compare Jeremiah 1:1–
4, 11). But John is greater than the prophets (see Luke 
7:27). He’s preparing the way not only for a new redemp-
tion of Israel but for the salvation of “all flesh” (see al-
so Acts 28:28). 

John quotes Isaiah (40:3) to tell us he’s come to build a 
road home for us, a way out of the wilderness of sin and 
alienation from God. It’s a road we’ll follow Jesus down, 
a journey we’ll make, as today’s First Reading puts it, 
“rejoicing that [we’re] remembered by God.” 

(https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-reflections/
the-road-home-scott-hahn-reflects-on-the-second-sunday-
of-advent/) 
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The rate is effec ve as of November 18 , 2019 and 
subject to change without no ce.    *APY = Annual 

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. 

8, 10 and 12 Month CD    
1.75% *APY  

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  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 Lewis-
ville. Xin liên lạc: Thùy 480-686-1055 
hoặc Annie 408-693-6268  

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 
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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: 
940-367-5271 (Benny)  

Xin L/L Sơ Thu Hà: 206-643-1541 

 

Email: anehangu-

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

Bánh Bèo Chiên  
Bánh Bột Lọc  
Bún Bò Huế  
Bún Hến  

Bún Thịt Nướng  
Bún Chả Giò 

 Cơm Hến 
 

Cơm Gà Xối Mỡ  
Đặc Biệt: Mì Quảng Chính Gốc Đà Nẵng 
Nhận Đặc Tiệc: Họp Bạn & Sinh Nhật  

(Giá Phải Chăng) 

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

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 

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

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 
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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 



 To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.                                                              8 

 

 

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


