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NIỀM VUI ĐÓN TIẾP CHÚA 
 
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em, 
 Hôm nay trong bài Tin Mừng chúng 
ta được nghe biết niềm vui tin mừng Chúa 
Giêsu mang đến cho ông Giakêu và gia đình 
ông. 
 Trong bài tin mừng, chúng ta biết ông 
Giakêu là người trưởng thu thuế. Nghề 
nghiệp và vị trí lớn này làm cho ông kiếm 
sống bằng những sự bất công, sai trái và ông 

là người tội lỗi rất nặng. 
Nhưng bài tin mừng đã thuật lại là ông có lòng muốn nhìn thấy Chúa 

Giêsu. Ông cũng bày tỏ sự khiêm nhường chấp nhận có thể bị cười chê khi trèo 
lên cây để muốn nhìn thấy Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu tỏ bày muốn đến nhà thì 
ông đã vui vẻ đón tiếp. Thái độ này khác biệt và trái nghịch với thái độ của những 
người biêt phái khi họ có sự chê trách phàn nàn hay dò xét việc làm lời nói của 
Chúa Giêsu. 

 Ta thấy sự hiện diện gần gũi của Chúa Giêsu dành cho ông Giakêu 
lại đánh động tâm hồn ông và ông đã bày tỏ lòng thống hối và quyết tâm sửa đổi 
cùng đền bù tội lỗi và sự bất công ông đã gây ra. Tình yêu thương của Chúa dành 
cho ông đã đánh động, cảm hóa và biến đổi ông. Ông được đánh động và ông bày 
tỏ lòng hoán cải cùng thực hiện cụ thể những sự đền bù thích hợp để xứng hợp với 
tình yêu Chúa dành cho ông và gia đình. Chúa công bố ông và gia đình hưởng ơn 
cứu độ.  

 Chúng ta tự hỏi mình có sẵn sàng mở lòng trí mình cho Chúa đến 
với tâm hồn ta, đến vào trong cuộc sống hàng ngày của ta ra sao. Ta có dành thời 
giờ để Chúa đến vào trong cuộc sống và mang lại những điều tốt lành cho ta và 
gia đình ra sao? Ta có bày tỏ lòng thống hối đích thật qua đời sống có sự thay đổi 
tránh xa sự bất công, tật xấu và làm việc thiện ích đền bù tội lỗi của mình ra sao? 

Xin Đức Mẹ Maria phù giúp cho chúng ta luôn biết khiêm nhường mở 
lòng đón tiếp Chúa và để Chúa biến đổi ta sống xứng hợp hơn với tình yêu và 
niềm vui ơn cứu độ Chúa mang đến cho ta.  

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)  

và 5:30 (chiều Thứ Bảy hôm trước) 
Ngày thường: 8:30 sáng, 6:30 chiều.  

Lễ buộc: 8:30 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 Oct 30 2022 - CN TUẦN XXXI TN 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 
30-10: Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên 
31-10: Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên 
01-11: Thứ Ba, Các Thánh Nam Nữ, lễ trọng và buộc 
02-11: Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên, cầu cho các tín 
 hữu đã qua đời 
03-11: Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên, lễ nhớ tùy ý 
 Thánh Martinô Porret, Tu sĩ 
04-11: Thứ Sáu, Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục, lễ 
 nhớ 
05-11: Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên 
06-11: Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên 
 
 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
 

Chúa nhật, ngày 23/10/2022: Giáo xứ nhận được 
$7,064.00 (bao gồm trong phong bì: $5,411.00, qua on
-line: $260.00, Loose cash: $1,197.00, Children: 
$196.00). 

 
Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ 
Christine Do - Dâng hoa kính Đức Mẹ và xin như ý 
Ẩn Danh – Xin dâng hoa lên Đức Mẹ 
GĐ Giuse Lương - Dâng hoa tạ ơn Đức Mẹ 
GĐ AC Duy Trương – Dâng hoa tạ ơn Chúa Mẹ, và 
Thánh Cả Giuse kỷ niệm 23 năm thành hôn 
GĐ Bác Khanh - Dâng hoa kính Mẹ 
GĐ chị Phạm Annie - Dâng hoa Đức Mẹ.  Tháng 10 
Mân Côi 
Ẩn Danh - Xin dâng hoa cho Đức Mẹ 
GĐ Trúc Hoàng - Dâng hoa tạ ơn và xin ơn hoán cải 
Ẩn danh - Dâng hoa tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và Thánh 
Cả Giuse 

 
Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha Tháng 11/2022 
 
Ý cầu nguyện: Cầu cho trẻ em đau khổ. 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho trẻ em đau khổ, trẻ em sống 
ngoài đường phố, trẻ em là nạn nhân của chiến tranh, trẻ 
em mồ côi, để các em được giáo dục và tìm thấy tình 
thương nơi mái ấm gia đình. 
 
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). 
Chỉ dẫn về việc viếng nhà thờ và viếng vườn thánh 
Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh 
Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha 
và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn đại xá, với 
những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện 
theo ý Đức Giáo hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. 
Ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. 
Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để 
lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau. 
Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành kính 
đi viếng vườn thánh (và dù có đọc kinh thầm cầu nguyện 
cầu cho các linh hồn) cũng được hưởng nhờ một ơn đại 
xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày này, 
mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi). 
Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và cầu 
nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. 
(Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29). 
 
CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM ĐẦU THÁNG 
 
Vào thứ Năm đầu tháng ngày 03/11/2022 tại nhà thờ sẽ có 
1 giờ chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 5:30 pm. 
 
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 

QUỸ XÂY DỰNG 
 

9740. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1779: Dâng cúng 
$500.00 
9741. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1077: Dâng cúng 
$10,000.00 
9742. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1396: Dâng cúng 
$20,000.00 
9743. [MATCHINGFUNDS] Acct # 9441: Dâng cúng 
$5,000.00 
9744. [MATCHINGFUNDS] Acct # 9306: Dâng cúng 
$5,000.00 
9745. [MATCHINGFUNDS] Acct # 9412: Dâng cúng 
$2,000.00 
9746. [MATCHINGFUNDS] Acct # 9442: Dâng cúng 
$1,000.00 
9747. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12977: Dâng cúng 
$500.00 
9748. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12978: Dâng cúng 
$100.00 
9749. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12979: Dâng cúng 
$100.00 
9750. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12980: Dâng cúng 
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  9751. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12981: Dâng cúng 
$2,000.00 
9752. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1868: Dâng cúng 
$5,000.00 
9753. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1593: Dâng cúng 
$60.00 
9754. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1331: Dâng cúng 
$2,000.00 
9755. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1230: Dâng cúng 
$2,000.00 
9756. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1798: Dâng cúng 
$2,000.00 
9757. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1222: Dâng cúng 
$260.00 
9758. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12982: Dâng cúng 
$100.00 
9759. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1245: Dâng cúng 
$100.00 
9760. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1978: Dâng cúng 
$630.00 
9761. [MATCHINGFUNDS] Ông Cố Thanh: Dâng cúng 
$3,000.00 
9762. [MATCHINGFUNDS] Acct # 10256: Dâng cúng 
$20,000.00 
9763. [MATCHINGFUNDS] Acct # 9377: Dâng cúng 
$20,000.00 
9764. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1160: Dâng cúng 
$2,000.00 
9765. Acct # 1515: Dâng cúng $300.00 
9766. Acct # 1387: Dâng cúng $200.00 
9767. Acct # 1019: Dâng cúng $100.00 
9768. Acct # 1957: Dâng cúng $20.00 
9769. Acct # 2060: Dâng cúng $50.00 
9770. Acct # 1968: Pledge $6,233.34; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
9771. Acct # 1621: Dâng cúng $20.00 
9772. Acct # 1233: Dâng cúng $100.00 
9773. Acct # 1853: Dâng cúng $100.00 
9774. Acct # 1483: Dâng cúng $100.00 
9775. Acct # 2064: Dâng cúng $10.00  
9776. Acct # 1296: Dâng cúng $100.00 
9777. Acct # 1947: Dâng cúng $100.00 
9779. Acct # 1659: Dâng cúng $10.00 
9780. Acct # 1222: Dâng cúng $100.00 
9782. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1219: Dâng 
cúng  $200.00 
9783. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1076: Dâng cúng 
$200.00 
9784. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1659: Dâng cúng 
$200.00 
9785. [MATCHINGFUNDS] Cha Hải: Dâng cúng 
$2,000.00 
9786. [MATCHINGFUNDS] Ẩn Danh 1: Dâng cúng 
$1,000.00 
9787. [MATCHINGFUNDS] Ẩn Danh 2: Dâng cúng 
$1,200.00 
9788. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1047: Dâng cúng 
$1,000.00 

9789. [MATCHINGFUNDS] Cha Thành: Dâng cúng 
$100.00 
9790. [MATCHINGFUNDS] Ẩn Danh 4: Dâng cúng 
$40.00 
9791. [MATCHINGFUNDS] Ẩn Danh 5: Dâng cúng 
$500.00 
9792. [MATCHINGFUNDS] Ẩn Danh 6: Dâng cúng 
$1,000.00 
9793. [MATCHINGFUNDS] Ẩn Danh 7: Dâng cúng 
$280.00 
9794. [MATCHINGFUNDS] MC Việt Thảo Dâng cúng 
$5.00 
9795. [MATCHINGFUNDS] Ẩn Danh 8: Dâng cúng 
$50.00 
9796. [MATCHINGFUNDS] Ẩn Danh 9: Dâng cúng 
$100.00 
9797. [MATCHINGFUNDS] Ẩn Danh 10: Dâng cúng 
$100.00 
9798. [MATCHINGFUNDS] Ẩn Danh 11: Dâng cúng 
$20.00 
9799. [MATCHINGFUNDS] Ẩn Danh 12: Dâng cúng 
$100.00 
9800. [MATCHINGFUNDS] Cha Lâm: Dâng cúng 
$500.00 
9801. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1372: Dâng cúng 
$100.00 
9802. [MATCHINGFUNDS] Ẩn Danh 14: Dâng cúng 
$200.00 
9803. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12984: Dâng cúng 
$100.00 
9804. [MATCHINGFUNDS] Acct # 2013: Dâng cúng 
$100.00 
9805. [MATCHINGFUNDS] Acct # AC SN: Dâng cúng 
$5,000.00 
9807. Acct # 2055: Dâng cúng $100.00 
9808. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12986: Dâng cúng 
$1,000.00 
9809. Acct # Ẩn Danh SC: Dâng cúng $1,800.00 
9810. [MATCHINGFUNDS] Cha Phúc: Dâng cúng 
$2,000.00 
9811. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12987: Dâng cúng 
$200.00 
9812. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1017: Dâng cúng 
$2,000.00 
9813. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12988: Dâng cúng 
$100.00 
9814. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1516: Dâng cúng 
$200.00 
9815. [MATCHINGFUNDS] Acct # 10299: Dâng cúng 
$1,000.00 
9816. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1432: Dâng cúng 
$1,040.00 
9817. [MATCHINGFUNDS] Acct # 2011: Dâng cúng 
$400.00 
9818. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1682: Dâng cúng 
$1,000.00 
9819. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1041: Dâng cúng 
$200.00 
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  9820. [MATCHINGFUNDS] Acct # 2071: Dâng cúng 
$1,000.00 
9821. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1458: Dâng cúng 
$2,000.00 
9822. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1521: Dâng cúng 
$2,100.00 
9823. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1848: Dâng cúng 
$2,000.00 
9824. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12989: Dâng cúng 
$2,000.00 
9825. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1131: Dâng cúng $200.00 
9826. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1818: Dâng cúng $200.00 
9827. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1177: Dâng cúng 
$1,000.00 
9828. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1231: Dâng cúng 
$2,000.00 
9829. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1489: Dâng cúng $200.00 
9830. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1998: Dâng cúng $200.00 
9831. [DTTV 2022]Acct # 1801: Dâng cúng $960.00 
9832. [DTTV 2022]Acct # 1222: Dâng cúng $240.00 
9833. [DTTV 2022]Acct # 1526: Dâng cúng $6,800.00 
9834. [DTTV 2022]Acct # 1100: Dâng cúng $1,200.00 
9835. [DTTV 2022]Acct # 1557: Dâng cúng $1,200.00 
9836. [DTTV 2022]Acct # 1239: Dâng cúng $1,200.00 
9837. [DTTV 2022]Acct # 1848: Dâng cúng $2,000.00 
9838. [DTTV 2022]Acct # 9158: Dâng cúng $2,000.00 
9839. [DTTV 2022]Acct # 1396: Dâng cúng $2,000.00 
9840. [DTTV 2022]Acct # 1017: Dâng cúng $480.00 
9841. [DTTV 2022]Acct # 1432: Dâng cúng $1,200.00 
9842. [DTTV 2022]Acct # 1790: Dâng cúng $1,720.00 
9843. [DTTV 2022]Acct # 1819: Dâng cúng $3,500.00 
9844. [DTTV 2022]Acct # 1738: Dâng cúng $1,200.00 
9845. [DTTV 2022]Acct # 1670: Dâng cúng $1,440.00 
9846. [DTTV 2022]Acct # 1593: Dâng cúng $2,640.00 
9847. [DTTV 2022]Acct # 2022: Dâng cúng $1,200.00 
9848. [DTTV 2022]Acct # 9436: Dâng cúng $1,200.00 
9849. [DTTV 2022]Acct # 1587: Dâng cúng $1,200.00 
9850. [DTTV 2022]Acct # 2011: Dâng cúng $1,200.00 
9851. [DTTV 2022]Acct # 1533: Dâng cúng $2,400.00 
9852. [DTTV 2022]Acct # 1230: Dâng cúng $1,200.00 
9853. [DTTV 2022]Acct # 1163: Dâng cúng $1,000.00 
9854. [DTTV 2022]Acct # 10300: Dâng cúng $3,050.00 
9857. [DTTV 2022]Acct # 12991: Dâng cúng $360.00 
9858. [DTTV 2022]Acct # 12992: Dâng cúng $2,000.00 
9859. [DTTV 2022]Acct # 12990: Dâng cúng $1,000.00 
9860. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12993: Dâng cúng 
$500.00 
9861. [MATCHINGFUNDS] Acct # 10076: Dâng cúng 
$2,000.00 
9862. [MATCHINGFUNDS] Acct # 12994: Dâng cúng 
$500.00 
9863. [MATCHINGFUNDS] Acct # 2014: Dâng cúng $500.00 
9864. Acct # GXTT Quán $4,360.00 
 
 
Tổng số tiền đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây 
Dựng, tuần October 23, 2022: $196,270.00. 
 
 
 
 
 
 

GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
 
** Thứ Bảy 29/10 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Joseph Tiến – Maria Bích Huyền 
** Chúa Nhật 30/10 
Lễ 9:00 AM: Gia đình Nguyễn Văn Tú - Cao Thị Hạnh 
Lễ 11:00 AM: Gia đình Lâm Đỗ & Christine Đỗ 
 
** Thứ Bảy 05/11 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Thu Phan-Lực Nguyễn 
** Chúa Nhật 06/11 
Lễ 9:00 AM: Gia đình Kim Phục 
Lễ 11:00 AM: Gia đình Bùi Trọng Hân - Phạm thị kim Hoàng 
 
 
SUNDAY REFLECTION 
 

Lover of Souls 
 
Our Lord is a lover of souls, the Liturgy shows us to-

day. As we sing in today’s Psalm, He is slow to anger and 
compassionate toward all that He has made. 

In His mercy, our First Reading tells us, He overlooks 
our sins and ignorance, giving us space that we might repent 
and not perish in our sinfulness (see Wisdom 12:10; 2 Peter 
3:9). 

In Jesus, He has become the Savior of His children, 
coming Himself to save the lost (see Isaiah 63:8–9; Ezekiel 
34:16). 

In the figure of Zacchaeus in today’s Gospel, we have 
a portrait of a lost soul. He is a tax collector, by profession a 
“sinner” excluded from Israel’s religious life. Not only that, he 
is a “chief tax collector.” Worse still, he is a rich man who has 
apparently gained his living by fraud. 

But Zacchaeus’ faith brings salvation to his house. He 
expresses his faith in his fervent desire to “see” Jesus, even 
humbling himself to climb a tree just to watch Him pass by. 
While those of loftier religious stature react to Jesus with 
grumbling, Zacchaeus receives Him with joy. 

Zacchaeus is not like the other rich men Jesus meets or 
tells stories about (see Luke 12:16–21; 16:19–31; 18:18–25). 
He repents, vowing to pay restitution to those he has cheated 
and to give half of his money to the poor. 

By his humility he is exalted, made worthy to welcome 
the Lord into his house. By his faith, he is justified, made a 
descendant of Abraham (see Romans 4:16–17). 

As He did last week, Jesus is again using a tax collec-
tor to show us the faith and humility we need to obtain salva-
tion. 

We are also called to seek Jesus daily with repentant 
hearts. And we should make Paul’s prayer in today’s Epistle 
our own: that God might make us worthy of His calling, that by 
our lives we might give glory to the name of Jesus. 

 
(https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-

reflections/lover-of-souls-scott-hahn-reflects-on-the-thirty-first
-sunday-in-ordinary-time/) 



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

 

Muốn chuyển nhượng một đôi mộ 
chồng ở trong khu Vietnam 
tại  nghĩa trang Calvery Hill. Xin 
liên lạc chị Hiếu ở số 214-606-8223 

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

 

Xin L/L Sơ Thu Hà: 206-643-1541 

 

Email: anehanguyen@gmail.com  

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

8, 10 and 12 Month CD    
1.75% *APY  

https://smile.amazon.com/ch/71-1050669  
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Tuyển nhân viên 

SMART INSURED SOLUTIONS là nơi quý vị tìm kiếm 
và so sánh tất cả các loại bảo hiểm cần thiết cho cuộc 
sống từ nhiều công ty khác nhau.  Chúng tôi ngày càng 
phát triển và cần tuyển thêm nhân viên thành thạo Anh-
Việt. 
Vị trí cần:  Sale agent, Service agent, Office manager, 
Receptionist.  Full time and part time are welcomed to 
apply.chánh gia đình.  Nếu bạn là người có tinh thần 
trách nhiệm thích giao tiếp, phục vụ và giúp đỡ cộng 
đồng,. 

Salary:  base salary + commission bonus 

Chúng tôi cần người thích học hỏi với ý định phát triển 
nghề nghiệp trên lãnh vực tài  

xin gửi Resume Info@SmartInsured.pro . 

Tel: (214) 856-8621 ask for Tommy;   

Web:  www.InsuranceRateStore.com 
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