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       BƯỚC THEO ÁNH SAO         
 
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em, 
   
Hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể lễ Chúa 
Hiển Linh. Thiên Chúa xuất hiện và tỏ mình và 
Ngài cũng lôi kéo thôi thúc con người từ mọi 
miền đất nước đến để thờ lạy Người, để nhận biết 
vinh quang của Người và bước theo đường lối 
Người. 
  
Trong bài đọc 1, chúng ta nghe lời ngôn sứ nói 
Thiên Chúa sẽ tỏ lộ vinh quang của Ngài và mọi 

dân tộc trong bóng tối sẽ tìm về sự sáng và hướng về bình minh của ơn cứu độ.  
  
Trong bài Tin mừng hôm nay, các vị đạo sĩ từ phương đông là những người không phải 
thuộc về Dân Chúa chọn. Nhưng qua mạc khải, qua sự học hỏi, tìm hiểu rồi khi thấy ngôi 
sao lạ xuất hiện họ được thôi thúc lên đường thực hiện một cuộc hành trình tìm đến thờ 
lạy vị Vua mới sinh ra. 
  
Hành trình của họ chắc chắn đã trải qua nhiều khó khăn, nguy hiểm, và thử thách. Họ 
cũng đã bị lạc và cũng cần sự trợ giúp của những con người hiểu biết, am tường lời Chúa 
trong Kinh Thánh. Điểm nổi bật là họ đã lên đường rời khỏi sự yên ấm ổn định riêng của 
bản thân. Họ đã biết tìm hiểu và hỏi han người có kiến thức. Họ đã kiên trì trong hi vọng 
và quyết tâm. Và họ đã được gặp Chúa Hài Nhi Giêsu và thờ lạy Ngài cùng dâng kính 
các lễ vật. 
  
Chúng ta được mời gọi luôn thực hiện những cuộc hành trình lớn nhỏ trong cuộc sống để 
đến gặp Chúa Giêsu, để thờ lạy Người, để sống theo hướng dẫn của Người. Cuộc đời vẫn 
là một hành trình bao gồm những cuộc hành trình dài ngắn khác nhau mỗi ngày, mỗi 
tháng và giai đoạn của đời người. Điểm chính cuối cùng là để gặp Chúa, để yêu mến thờ 
lạy Người bằng con tim, cõi lòng và cuộc sống. Lễ vật chúng ta dâng Ngài là tấm lòng 
thành khẩn của sự thống hối, của lòng yêu mến hy sinh, những thiện chí sống ngay lành 
và việc làm bác ái. Khi chúng ta thực hiện điều này thường xuyên hàng ngày, hàng tuần 
và suốt đời mình chúng ta sẽ luôn sống trong sự soi sáng của Chúa, trong tình yêu và 
niềm vui. 
 
Xin Đức Trinh nữ Maria luôn dìu dắt chúng ta biết sống yêu mến, thờ lạy Chúa Giêsu 
Kitô và làm chứng cho Ngài là Đấng mang tình yêu cứu độ và niềm vui bình an cho nhân 
loại.    

 
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 02, 2022 - CN CHÚA HIỂN LINH - 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 

02-01: Chúa Nhật, Lễ Hiển Linh, lễ trọng 
03-01: Thứ Hai sau lễ Hiển Linh 
04-01: Thứ Ba, Thánh Elizabeth Ann Seton, Tu sĩ 
05-01: Thứ Tư, Thánh John Neumann, Giám mục 
06-01: Thứ Năm sau lễ Hiển Linh 
07-01: Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh 
08-01: Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh 
09-01: Chúa Nhật, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa    
 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

Chúa nhật, ngày 26/12/2021: Giáo xứ nhận được 
$9,799.00 (bao gồm trong phong bì: $8,101.00, qua on
-line: $195.00, Loose cash: $1,335.00, Children: 
$168.00). 
 
Giáng Sinh, ngày 25/12/2021: giáo xứ nhận được 
$5,134.00 (bao gồm trong phong bì: $4,565.00, Loose 
cash: $569.00)   
 
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  
 
CHẦU THÁNH THỂ 
 
Vào Chúa nhật ngày 02/01/2022, 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.  
 

HỘI CHỢ TẾT XUÂN NHÂM DẦN 2022 

Ngày tổ chức: thứ Bảy, Jan 29, 2022, 5:30 pm – 
10:30 pm tại Hội trường Thánh Giuse. 

Có Karaoke, múa lân, chương trình văn nghệ chính 
với các ca sĩ địa phương và của Thúy Nga, các gian 
hàng thực phẩm phong phú của Ban Nhà Bếp và 
của các hội đoàn, Vé số, Bingo, Bầu Cua, các trò 
vui chơi cho các em nhỏ, chụp hình lưu niệm, trình 
diễn áo dài ... 

Bàn VIP: $1,200.00/bàn 10 người. 

Ban Tổ Chức: anh Thành Thomas (214-315-0500), 
anh Nguyễn Duy (469-543-7780), chị Bạch Phương 
(469-363-3650)   

 

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. 
 
 
THÔNG BÁO RÚT LẠI SỰ MIỄN CHUẨN GIỮ 
LỄ CHÚA NHẬT VÀ LỄ BUỘC  
(Cập nhật vào ngày 10/11/2021) 
 
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.  
 
DANH SÁCH DÂNG CÚNG HOA  

Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ 
GĐ AC Nguyễn Phú Hoàng - Dâng hoa tháng 12 
GĐ AC Hoàng Tiến-Lan – Christmas Flowers 
GĐ AC Yến Lâm – Dâng hoa kính Đức Mẹ   
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 Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 
01/2022 
 
Ý cầu nguyện: Giáo dục tình huynh đệ 
 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người đang bị kỳ thị 
và bị đàn áp về tôn giáo, nhờ tình huynh đệ, nhân 
quyền và phẩm giá của họ được nhìn nhận trong xã hội, 
nơi mà họ đang sinh sống.  
 
CÔNG HỘI (THE SYNOD) CỦA GIÁO PHẬN 
DALLAS 
 
Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Công Hội của 
Giáo Phận Dallas. 
  
The next three Catechetical Session dates and loca-
tions are:  

Saturday, January 8th. 10 AM – 12 PM, St. Joseph 
in Waxahachie  

Thursday, January 20th. 6:30 PM – 8:30 PM, St. 
Jude in Allen  

Tuesday, February 15th. 6:30 PM – 8:30 PM, 
Mary Immaculate in Farmers Branch (new up-
dates)  
 
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 Công Hội, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với 
chị Thuỷ Trần, 214-403-7560. 
 
 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 
 

Xin Chúa ban cho Quý Vị Năm Mới 2022 
được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và ơn lành. 

 
 

HAPPY NEW YEAR 2022! 
 

May all of you be filled abundantly health, happi-
ness, and blessings from God during this new year!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tuần December 26, 2021 

7913. Acct # 1968: Pledge $6,000.00;  
          Dâng cúng tiếp $100.00 
7914. Acct # 1236: Pledge $6,000.00;  
           Dâng cúng tiếp $300.00 
7915. Acct # 1659: Dâng cúng $10.00 
7916. Acct # 1141: Dâng cúng $10.00 
7917. Acct # 1479: Dâng cúng $20.00 
7918. Acct # 2002: Dâng cúng $40.00 
7919. Acct # 1898: Dâng cúng $100.00 
7920. Acct # 2030: Dâng cúng $10.00 
7921. Acct # 1776: Dâng cúng $20.00 
7922. Acct # 1292: Dâng cúng $80.00 
7923. Acct # 1143: Pledge $3,600.00;  
          Dâng cúng tiếp $20.00 
7924. Acct # 1297: Dâng cúng $100.00 
7925. Acct # 1809: Dâng cúng $1,000.00 
7926. Acct # 1069: Pledge $24,890.00;  
          Dâng cúng tiếp $200.00 
7927. Acct # 1837: Pledge $6,000.00;  
          Dâng cúng tiếp $100.00 
7928. Acct # 10311-AC NHN: Dâng cúng $500.00 
7929. Acct # 1186: Dâng cúng $200.00 
7930. Acct # 1139: Pledge $3,000.00;  
          Dâng cúng tiếp $20.00 
7931. Acct # 1773: Pledge $6,000.00;  
          Dâng cúng tiếp $400.00 
7932. Acct # 10310-AC PTB: Dâng cúng $20.00 
7933. Acct # 1005: Pledge $6,000.00;  
          Dâng cúng tiếp $315.00 
7934. Acct # Ẩn Danh SC: Dâng cúng $500.00 
7935. Acct # Thùng Tiền: $20.00 
 
Tổng số tiền đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây 
Dựng, December 26, 2021: $4,085.00.  
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  2 Tháng Giêng Thánh Basil Cả (329 - 379) 

Thánh Basil đang là một thầy giáo nổi tiếng thì ngài quyết 
ðịnh theo ðuổi ðời sống tu trì nghèo hèn của Phúc Âm. Sau 
khi tìm hiểu các phương thức tu trì, có thể nói ngài là người 
sáng lập đan viện đầu tiên ở Tiểu Á. Ngài nổi tiếng đối với 
các vị ẩn tu Ðông Phương cũng như Thánh Benedict nổi 
tiếng ở Tây Phương, và quy luật ngài viết đã ảnh hưởng đến 
đời sống đan viện Ðông Phương mãi cho đến ngày nay. 

Sau khi thụ phong linh mục, ngài phụ tá cho Ðức Tổng Giám 
Mục của Caesarea (bây giờ là vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ) 
và sau cùng chính ngài trở thành tổng giám mục, bất kể sự 
chống đối của các giám mục phó, có lẽ vì ngài đã nhìn thấy 
những canh tân cần thiết. Trong nhiệm vụ của một tổng giám 
mục, ngài siêng năng học hỏi và làm việc liên lỉ. Ðiều này 
giúp ngài được gọi là "Vĩ đại" ngay trong thời của ngài và là 
Tiến Sĩ Hội Thánh sau khi ngài chết. 

Vào thời ấy, một trong những nguy hại nặng nề cho Giáo 
Hội là bè rối Arian, mà họ khước từ thiên tính của Ðức Kitô. 
Hoàng đế Valens bách hại đạo chính thống, và ép buộc Ðức 
Basil phải giữ im lặng và chấp nhận cho những người bè rối 
được rước lễ. Ðức Basil giữ vững lập trường, và Valens phải 
nhượng bộ. Nhưng khó khăn vẫn còn. Khi vị đại thánh 
Anthanasius từ trần, trách nhiệm che chở bảo vệ đức tin 
chống với bè rối Arian đổ xuống trên Ðức Basil. Ngài cố 
gắng khủng khiếp để kết hợp và phục hồi những người Công 
Giáo theo ngài đang bị tan nát vì sự bạo ngược và vì chia rẽ 
nội bộ. Có thể nói sự chiến thắng tà thuyết Arian trong Công 
Ðồng Nicene và việc lên án tà thuyết này trong Công Ðồng 
Constantinople năm 381-382, phần lớn là do công lao của 
ngài. 

Ngài làm việc không biết mệt trong công việc mục vu, chống 
với nạn buôn thần bán thánh, giúp đỡ nạn nhân của hạn hán 
và đói kém, cố gắng thay đổi hàng giáo sĩ, nhấn mạnh đến 
tinh thần kỷ luật, ngài không sợ lên án những điều xấu xa 
một khi được nhận thấy, và ra vạ tuyệt thông những ai dính 
líu đến nạn mãi dâm ở Cappadocia. 

Ðức Basil nổi tiếng là một nhà diễn thuyết. Các văn bản của 
ngài, dù thời ấy không nổi tiếng, đã đưa ngài lên hàng các 
bậc thầy của Giáo Hội. Bảy mươi hai năm sau khi ngài từ 
trần, Công Ðồng Chalcedon ðã đề cập đến ngài là "Ðức Basil 
vĩ đại, người thừa tác ơn sủng đã dẫn giải chân lý cho toàn 
thể trái ðất." 

Lời Bàn 

Như người Pháp thường nói, "Càng thay đổi bao nhiêu, họ 
càng giữ nguyên như vậy." Thánh Basil phải đối diện với các 
khó khăn giống như Kitô Hữu ngày nay. Bổn phận của một 
vị thánh là duy trì tinh thần Ðức Kitô trong những vấn đề 
thật đau khổ và phức tạp, như cải cách, tổ chức, chiến đấu 
cho người nghèo, duy trì sự quân bình và bình an khi bị hiểu 
lầm. 

Lời Trích 

Thánh Basil nói: "Thực phẩm mà bạn không dùng là thực 
phẩm của người đói; quần áo bạn treo trong tủ là quần áo của 
người trần truồng; giầy dép bạn không dùng là giầy dép của 
người chân không; tiền bạc bạn cất giữ là tiền bạc của người 
nghèo; hành động bác ái mà bạn không thi hành là những bất 
công mà bạn đã phạm." 

Trích từ NguoiTinHuu.com 

 

SUNDAY REFLECTION 

A King to Behold 
 

An “epiphany” is an appearance. In today’s readings, with 
their rising stars, splendorous lights, and mysteries revealed, 
the face of the child born on Christmas day appears. 
 
Herod, in today’s Gospel, asks the chief priests and scribes 
where the Messiah is to be born. The answer Matthew puts on 
their lips says much more, combining two strands of Old Tes-
tament promise—one revealing the Messiah to be from the 
line of David (see 2 Samuel 2:5), the other predicting “a ruler 
of Israel” who will “shepherd his flock” and whose “greatness 
shall reach to the ends of the earth” (see Micah 5:1–3). 
 
Those promises of Israel’s king ruling the nations resound 
also in today’s Psalm. The psalm celebrates David’s son, Sol-
omon. His kingdom, we sing, will stretch “to the ends of the 
earth,” and the world’s kings will pay him homage. That’s the 
scene too in today’s First Reading, as nations stream from the 
East, bearing “gold and frankincense” for Israel’s king. 
 
The Magi’s pilgrimage in today’s Gospel marks the fulfill-
ment of God’s promises. The Magi, probably Persian astrolo-
gers, are following the star that Balaam predicted would rise 
along with the ruler’s staff over the house of Jacob 
(see Numbers 24:17). 
 
Laden with gold and spices, their journey evokes those made 
to Solomon by the Queen of Sheba and the “kings of the 
earth” (see 1 Kings 10:2, 25; 2 Chronicles 9:24). Interesting-
ly, the only other places where frankincense and myrrh are 
mentioned together are in songs about Solomon (see Song of 
Songs 3:6; 4:6, 14). 
 
One greater than Solomon is here (see Luke 11:31). He has 
come to reveal that all peoples are “coheirs” of the royal fam-
ily of Israel, as today’s Epistle teaches. 
 
His manifestation forces us to choose: will we follow the 
signs that lead to Him as the wise Magi did? Or will we be 
like those priests and scribes who let God’s words of promise 
become dead letters on an ancient page?  

 
(https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-reflections/a-
king-to-behold-scott-hahn-reflects-on-the-solemnity-of-the-
epiphany-of-the-lord/)  
 



 To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.                                                              5 

 

 

 

 

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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    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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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 

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


