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BẮT ĐẦU NĂM MỚI VỚI MẸ MARIA 
 
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em, 
  Trong ngày đầu năm mới hôm nay, chúng ta 
mừng kính trọng thể lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.  
Chúng ta được mời gọi bắt đầu một năm mới trong 
ân sủng, tình yêu và sự chở che của Thiên Chúa.  
Trong bài đọc Tin mừng, chúng ta nghe “các mục 
đồng ra đi vội vã đến thành Bêlem và gặp thấy Ma-
ria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ”. 
Tin Mừng cho chúng ta thấy luôn có sự hiện diện 

gần gũi, sát liền và bên cạnh Hài Nhi Giêsu là Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa 
xuống thế làm người qua cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Khi sinh hạ Chúa 
Cứu Thế chính Mẹ đã bọc Hài Nhi trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. 
Chúa muốn cho chúng ta thấy khi chúng ta đến với Chúa chúng ta sẽ thấy có sự 
hiện diện đầy âu yếm, dịu dàng và chăm lo của Mẹ dành cho chúng ta là những 
người con của Mẹ.  

Bước vào năm mới chúng ta đến với Chúa và chúng ta cũng nhận ra sự 
hiện diện đầy sự khiêm nhường, âm thầm nhưng luôn chứa chan tình yêu thương 
âu yếm của Mẹ Maria luôn muốn bảo vệ, chở che và cứu giúp chúng ta. Bắt đầu 
năm mới, chúng ta hãy dâng lên Mẹ những hoạch định, trách nhiệm, lo âu, niềm 
vui sướng, và mọi sự vui buồn của cuộc sống chúng ta. Chắc chắn nhờ Mẹ cầu 
bầu, chở che và cứu giúp, chúng ta sẽ có được sự bình an, sức mạnh và ơn lành 
Chúa ban. 

Bài Tin Mừng cũng chỉ cho chúng ta thấy một nét tuyệt đẹp nơi trái tim 
tâm hồn của Mẹ Maria. Tin Mừng thuật lại Mẹ “ghi nhớ tất cả những việc đó và 
suy niệm trong lòng”. Mẹ Maria đã lắng nghe, đã đón nhận và tìm hiểu. Mẹ suy 
niệm trong lòng để tiếp tục tìm hiểu và khám phá những điều mà Chúa muốn tỏ 
bày cho Mẹ và nhân loại. Mẹ bày tỏ một tâm hồn khiêm nhường, lắng nghe, biết 
học hỏi và khao khát tìm hiểu đường lối thánh ý của Chúa. 

Xin Đức Mẹ Maria phù giúp và cầu bầu để chúng ta bắt đầu một năm mới 
và suốt năm luôn sống hướng tìm đến Chúa là nguồn phúc lành. 
 

 
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 Jan 01 2023 - CN LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA  

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 

01-01: Chúa Nhật, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng  
02-01: Thứ Hai, Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Na-
dien, Giám mục, Tiến sĩ, lễ nhớ 
03-01: Thứ Ba Mùa Giáng Sinh  
04-01: Thứ Tư, Thánh Êlizabeth Ann Seton, Tu sĩ, lễ nhớ 
05-01: Thứ Năm, Thánh Gioan Neumann, Giám mục, lễ 
nhớ  
06-01: Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh 
07-01: Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh 
08-01: Chúa Nhật, Lễ Hiển Linh, lễ trọng  
 

 
THÔNG BÁO 

 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

 
Chúa nhật, ngày 25/12/2022: Giáo xứ nhận được 
$10,669.00 (bao gồm trong phong bì: $6,530.00, qua 
on-line: $90.00, Loose cash: $3,936.00, Children: 
$113.00). 
Dâng cúng mừng lễ Giáng Sinh 2022: $2,627.00 qua 
phong bì 

 
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 
Bác Chiến - Dâng hoa, tạ ơn Đức Mẹ & Thánh Giuse 
Khanh Dương - Xin dâng hoa tạ ơn Mẹ 
Bà Vân - Dâng cúng mua hoa Noel 
GĐ Giuse Lương - Dâng hoa tạ ơn Đức Mẹ 
Ẩn Danh - Xin dâng hoa cho Đức Mẹ 
GĐ Trúc Hoàng - Dâng hoa tạ ơn và xin ơn hoán cải. 
Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse 

 
CHƯƠNG TRÌNH CÁC NGÀY LỄ 

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

Lễ vọng (thứ Bảy ngày 31/12/2022) lúc 5:30 
pm 
Lễ chính ngày (Chúa nhật ngày 01/01/2023): 
lúc 9:00 am và 11:00 am 

 
CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM ĐẦU THÁNG 

 
Vào thứ Năm đầu tháng, ngày 05/01, tại giáo xứ có 1 giờ 
chầu Thánh Thể lúc 5:30 pm. 

 
 

GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 
 

Thứ Bảy 07/01 
 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Thu Phan – Lực Nguyễn   
 

Chúa Nhật 08/01 
 

Lễ 9:00 AM: Gia đình Thanh Nguyễn 
Lễ 11:00 AM: Gia đình Võ Thành Tiến – Hoàng Kim 
Thuỷ 
 

Xin kính chúc Quý Vị và gia đình Năm Mới 2023  
SỨC KHỎE, BÌNH AN và PHÚC LÀNH! 

Chúc Mừng Năm Mới! 
 

May you and your family be filled with  
GOOD HEALTH, PEACE and BLESSINGS from GOD 

During the New Year 2023! 
Happy New Year! 

 
 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG 

Tuần December 25, 2022 

10447. Acct # 2050: Dâng cúng $200.00 
10448. Acct # 1105: Dâng cúng $300.00 
10449. Acct # 1483: Dâng cúng $100.00 
10450. Acct # 1552: Dâng cúng $100.00 
10452. Acct # 1069: Pledge $30,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
10454. Acct # 1146: Dâng cúng $120.00 
10455. [HCT] Acct # 1801: Dâng cúng $500.00 
10456. Acct # 1271: Dâng cúng $20.00 
10457. Acct # 1285: Dâng cúng $20.00 
10458. Acct # 1296: Dâng cúng $100.00 
10459. Acct # 1597: Dâng cúng $10.00 
10460. Acct # 1655: Dâng cúng $25.00 
10462. Acct # 1762: Dâng cúng $20.00 
10463. Acct # 1787: Dâng cúng $10.00 
10464. Acct # 1882: Dâng cúng $240.00 
10465. Acct # 1935: Dâng cúng $200.00 
10466. Acct # 2014: Dâng cúng $100.00 
10468. Acct # 1518: Dâng cúng $30.00 
10469. [MATCHINGFUNDS] Acct # 2072: Dâng cúng 
$6,000.00 
10470. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1193: Dâng cúng 
$3,000.00 
10471. [MATCHINGFUNDS] Acct # 2015: Dâng cúng 
$2,000.00 
Tổng số tiền đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây 
Dựng, tuần December 25, 2022: $13,195.00. 
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  Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 
(Suy niệm lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1) 

  
Câu chuyện: Gio-an Vi-an-nây cuốc đất với Đức Mẹ 
  
Từ thuở thơ ấu, thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-an-nây(JM. Vian-
ney) đã có lòng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Hồi mới 8 
tuổi, đi chăn chiên ở ngoài đồng, cậu Gioan đã biết khuyến 
khích các bạn quỳ gối và lần hạt trước ảnh Đức Mẹ. 
  
Gioan thường thi đua cuốc đất với anh cậu. Người anh thì 
lớn và khỏe hơn cậu nhiều, thế nhưng rốt cuộc lần nào anh 
ta cũng thua. Đó là vì Gioan áp dụng chiến lược thần sầu 
quỷ khóc sau đây. Cậu lấy một bức ảnh Đức Mẹ để ở đàng 
xa, rồi cứ nhắm đấy mà cuốc, cuốc đến chân ảnh Đức Mẹ 
cậu lại dời ảnh Đức Mẹ đi xa hơn... và cứ thế, cậu nhanh 
chóng đạt tới đích. Cậu nhìn Mẹ, làm việc với Mẹ, nên 
tươi vui phấn khởi tràn ngập linh hồn. Cậu vượt thắng anh, 
và sau này vượt thắng mọi sự với Mẹ. (Lm. Mi Trầm) 
  
Kính thưa, 
  
Hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh mừng đại lễ Đức 
Maria, Mẹ Thiên Chúa, cũng là Quan thầy của Giáo họ 
chúng ta. Một tước hiệu vô cùng cao trọng và có giá trị đời 
đời đối với Đức Maria và đối với chúng ta. Tại sao vậy? 
Tước hiệu Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa xuất phát từ đâu? 
Tại sao Một Thiên Chúa lại để cho một người nữ trần gian 
sinh ra mình? Kinh Thánh đã nói gì? Hội Thánh đã nói gì 
về tước hiệu này? Và Đức Maria đã để lại mẫu gương gì 
cho chúng ta trong đời sống đức tin? 
  
Kính thưa, 
  
Chúng ta đang hoan hỉ và vui sướng trong những ngày này 
vì Con Chúa đã giáng trần. Nhìn vào hang đá, chúng ta 
thấy Một Hài Nhi Giê-su đang giang rộng cánh tay như 
đang chào đón cũng như muốn ôm trọn mọi người chúng 
ta trong bàn tay đầy nhân ái của Ngài. Bên cạnh Ngài, 
chúng ta quan sát thấy có Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. 
Quả thật,Giáo hội muốn mừng kính lễ Mẹ Thiên Chúa vào 
ngày kết thúc tuần Bát nhật Giáng sinh và ngày đầu năm 
Dương Lịch để nhắn nhủ mọi người rằng trung tâm của 
mầu nhiệm Nhập thể là Đức Giê-su. Ngài là trung tâm của 
vũ trụ vạn vật và nguồn ơn cứu độ duy nhất. Đức Maria, 
Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, nhân vật không thể thiếu 
trong mầu nhiệm này. Một người Mẹ tuy là người trần mắt 
thịt, thuộc dòng dõi Adam, nhưng lại được Thiên Chúa 
chọn đặt làm người cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa, 
Ngôi Lời Thiên Chúa. Một việc làm cần thiết và đúng với 
cung cách của con người theo ý định của Thiên Chúa. 
Nhiều người sẽ đặt câu hỏi: tại sao Thiên Chúa toàn năng, 
Đấng làm nên mọi sự mà lại lệ thuộc hay lại phải chọn con 
người vốn là thụ tạo của Thiên Chúa để được sinh ra? 
Thánh Bo-na-ven-tu-ra nói: “ Chức làm Mẹ Thiên Chúa là 
chức to lớn, phi thường nhất Thiên Chúa có thể ban cho 
một loài thụ tạo.” 
 

Thật vậy, người ta thường nói ‘chim có tổ, nước có nguồn, 
con người cũng có tổ tông’. Mỗi người sinh ra trên trần 
gian này đều có cha có mẹ. Đó là nguồn cội của con người. 
Con người phải có tổ ấm, phải có gia đình. Để làm người 
cứu độ con người, Chúa Giê-su khi bước xuống trần gian 
này cũng không muốn sống ngoài định luật của loài người. 
Ngài cũng có cha nuôi là Giu-se và mẹ là Đức Maria. Chúa 
giáng trần cũng có một gia đình như bao người khác. Tuy 
nhiên, việc sinh ra của Đức Giê-su có sự can thiệp đặc biệt 
của Thiên Chúa, cụ thể là bởi quyền năng của Chúa Thánh 
Thần, Đức Maria mới có thai mặc dù đã khấn giữ đồng 
trinh và mặc dù chưa ăn ở Giuse, người đã đính hôn với 
mẹ. (x.Lc 1, 26-38). Đây là đặc ân vô tiền khoáng hậu, độc 
nhất vô nhị mà Thiên Chúa đã ban tặng cho Đức Maria mà 
không ai ở trần gian xứng đáng đón nhận. Từ đặc ân tuyệt 
diệu này mà Đức Maria trở thành Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của 
Đức Giê-su, Ngôi Lời Nhập Thể. Lời của người chị họ 
Êlisabet nói với Mẹ là một minh chứng xác thực: “Bởi đâu 
tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi.” (x. Lc 1, 39-
45). 
  
Kính thưa, không những Kinh Thánh khẳng định Đức Ma-
ria là Mẹ của Đức Giê-su, Ngôi Lời làm người, “Anh em 
cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ 
sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (Lc 2,12),mà chính 
giáo huấn của Giáo Hội muốn nhấn mạnh, thông qua Công 
đồng Ê-phê-xô năm 431: “ Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ 
Thiên Chúa, bởi vì người cũng đã thực sự sinh ra Đấng 
Thiên Chúa làm người.” 
  
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 495 cũng khẳng định: 
“Trong các sách Tin Mừng, Đức Ma-ria được gọi là “Mẹ 
Đức Giê-su” (Ga 2, 1; 19,25) (x.Mt 13,55). Dưới sự thúc 
đẩy của Thánh Thần, Mẹ được xưng tụng là “Mẹ của Chúa 
tôi” (Lc 1,43) ngay cả trước khi Con Mẹ sinhra. Quả thế 
Đấng mà Mẹ cưu mang làm người bởi Thánh Thần, Đấng 
thực sự là con Mẹ theo xác phàm, chính là Conhằng hữu 
của Chúa Cha, Ngôi Hai trong Ba Ngôi chí thánh. Vì vậy, 
Hội Thánh tuyên xưng Đức Ma-ri-a thực sự là “MẹThiên 
Chúa” (Theotokos) (DS 25l).” 
  
Như thế, từ nay chúng ta hãy xác tín hơn về tín điều Đức 
Maria là Mẹ Thiên Chúa. Và mừng lễ Mẹ Thiên Chúa hôm 
nay, chúng ta cùng xem Đức Maria đã đem lại cho chúng 
ta những mẫu gương nào để chúng ta là con Mẹ noi gương 
bắt chước. 
 

Kính thưa, 
  
Trong hàng ngũ các vị thánh, thánh Gio-an Bốt-cô sáng 
chói về kinh nghiệm giáo dục giới trẻ, thánh I-Nhã nổi 
tiếng về kinh nghiệm nhận định ý Chúa. Nhắc đến thánh 
nữ Tê-rê-sa Hài đồng là nhắc đến con đường thơ ấu thiêng 
liêng, thánh Phan-xi-cô là con đường của hoà bình, con 
đường của nghèo khó,… Vâng, mỗi vị thánh nổi bật về 
một vài khía cạnh, chỉ riêng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a được 
coi là tấm gương toàn diện cho Hội Thánh và cho từng 
người chúng ta, vì Mẹ là hình ảnh tuyệt hảo về đức tin và  
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 đức ái mà Hội Thánh phải thể hiện. Cụ thể,  
  
Thứ nhất, Mẹ là mẫu gương về đời sống đức tin: trong 
ngày lễ Truyền tin, Mẹ đã khiêm tốn thưa vâng với Thiên 
Chúa. Mẹ đã hoàn toàn để cho Thiên Chúa làm chủ và 
hướng dẫn đời mình với trọn niềm phó thác, cậy trông và 
yêu mến. Trong từng biến cố lớn nhỏ, Mẹ đã luôn chăm 
chú lắng nghe lời Thiên Chúa và trung thành làm theo ý 
Thiên Chúa (Lc 1, 38 ; Mc 3,31-35; Lc 11, 28; GH 56. 61. 
63). 
  
Đặc biệt, Mẹ luôn yêu mến và gắn bó với Chúa Giê-su, 
lòng yêu mến đó đã được thể hiện sâu đậm trong những 
giờ phút đau khổ ở dưới chân Thánh giá (Lc 1,41-52; Ga 
19,25-27). 
  
Thứ đến, Mẹ Ma-ri-a là mẫu gương sống đức ái : Qua 
việc đi thăm bà Ê-li-sa-bét và nhất là trong tiệc cưới Ca-
na, Mẹ đã để lại một tấm gương bác ái sống động: quan 
tâm đến từng người một cách tế nhị và mau mắn giúp đỡ 
(Lc 1,39. 56; Ga 2,1-12). 
  
Kính thưa, ngày xưa dưới chân thánh giá, Chúa Giê-su đã 
trao Đức Maria cho Gioan “Này là Mẹ con” và “Này là 
con Bà”. (x.Ga 19, 26-27).Chính Gioan đã đưa Mẹ về nhà 
mình để có Mẹ ở cùng trong mọi ngày sống. Chúng ta 
cũng vậy, Chúa Giê-su cũng muốn trao Đức Mẹ cho mỗi 
người chúng ta để từ nay trong mỗi giây phút của cuộc 
đời, chúng ta luôn có Mẹ chở che và đỡ nâng. Quả thật, 
Mẹ là máng thông ơn, là người cầu bầu đắc lực, là người 
quyền thế trước mặt Chúa để chuyển ơn từ Chúa cho 
chúng ta và đưa những nhu cầu, ước nguyện của chúng ta 
lên cùng Chúa. Vì thế, chúng ta được mời gọi hãy yêu 
mến Mẹ, hãy năng chạy đến với Mẹ qua việc Lần Chuỗi 
Mân Côi để cùng với Mẹ ca tụng Thiên Chúa. Chúng ta 
hãy mau tâm sự với Mẹ những niềm vui lẫn những nỗi 
buồn, như câu chuyện mà tôi vừa kể trên của Cha Thánh 
Gioan Maria Vianay về sự sùng kính Đức Mẹ. Hơn nữa, 
chúng ta hãy biết mau mắn trao phó cho Mẹ mọi nỗi âu 
lo, những khó khăn và cả những yếu đuối của ta để xin 
Mẹ nâng đỡ, phù trì. 
  
Kính thưa, 
  
Mừng lễ Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trong dịp đầu năm 
mới Dương lịch, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lại 
những điều thiếu sót trong năm để xin lỗi Mẹ và xin lỗi 
Chúa, đồng thời, qua Mẹ, chúng ta quyết tâm dâng hết 
mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm trong năm mới này cho 
Chúa để Ngài chúc lành cho chúng ta ngõ hầu chúng ta 
xứng đáng là con yêu dấu của Mẹ Maria và là người em 
của Anh Cả Giê-su. Amen. 
  
  
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương 
 
 
 

SUNDAY REFLECTION 
 

Children of God 
 

Today we give thanks to Mary, the Mother of 
God. Her response to the angel, born of a humble heart, 
brought us life and salvation in the Child conceived in her 
womb. 

 
From before all ages, God had destined her for 

this decisive role in salvation history. She was to be the 
woman who in the fullness of time would bear God’s only 
Son, as Paul tells us in today’s Epistle. 

 
In times past, God spoke to His chosen people, the 

Israelites, through prophets (see Hebrews 1:1–2), and im-
parted His blessings upon them through His priests, as we 
hear in today’s First Reading. 

 
But now, He has sent His Son to reveal His glory 

and His kingdom, to make His way of salvation known to 
all nations, as we sing in today’s Psalm. In the Infant ly-
ing in the manger, God has shone His face upon us 
(see John 14:8–9). 

 
Jesus is made a child of Israel, an heir of God’s 

covenant with Abraham, by His circumcision in today’s 
Gospel (see Genesis 17:1–14). And we have been made 
adopted sons and daughters by Baptism, which is the cir-
cumcision of Christ, the true circumcision (see Colossians 
2:11; Philippians 3:3). 

 
As children of God, Paul says today, we are heirs 

of the Father’s blessings, which He promised to bestow 
on all peoples through the descendants of Abraham 
(see Genesis 12:3; 22:18; Galatians 3:14). This is the 
blessing that Aaron imparted to Israel, the people de-
scended from Abraham. And this blessing comes to us 
through Mary and the Child. 

 
This is the good news of great joy that the shep-

herds make known in Bethlehem today (see Luke 2:10). 
 
Like the shepherds, we too should make haste to-

day to find Jesus with Mary and Joseph, to glorify God 
for His blessings. And like Mary, we should keep His 
word and reflect upon it, letting it dwell richly in our 
hearts (see Colossians 3:16). 

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

reflections/children-of-god-scott-hahn-reflects-on-the-
feast-ofmary-mother-of-god/) 
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Mu n chuy n nh ng m t ôi m  
ch ng  trong khu Vietnam 
t i  ngh a trang Calvery Hill. Xin 
liên l c ch  Hi u  s  214-606-8223 

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.  

 

Xin L/L S  Thu Hà: 206-643-1541 

 

Email: anehanguyen@gmail.com  

https://smile.amazon.com/ch/71-1050669  
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The rate is e ec ve as of November 18 , 2019 and 
subject to change without no ce.    *APY = Annual 

8, 10 and 12 Month CD    
1.75% *APY  

Minh Nguy n, 
Realtor 
         United Real Estate 
Dallas 
Khi c n n m i d ch v  

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 
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Tuy n nhân viên 

SMART INSURED SOLUTIONS là n i quý v  tìm ki m và so sánh t t c  các 
lo i b o hi m c n thi t cho cu c s ng t  nhi u công ty khác nhau.  Chúng tôi 
ngày càng phát tri n và c n tuy n thêm nhân viên thành th o Anh-Vi t. 

V  trí c n:  Sale agent, Service agent, Office manager, Receptionist.  Full time 
and part time are welcomed to apply.   

Salary:  base salary + commission bonus 

Chúng tôi c n ng i thích h c h i v i ý nh phát tri n ngh  nghi p trên lãnh 
v c tài chánh gia ình.  N u b n là ng i có tinh th n trách nhi m thích giao 
ti p, ph c v  và giúp  c ng óng. 

xin g i Resume Info@SmartInsured.pro . 

Tel: (214) 856-8621 ask for Tommy;  Web:  www.InsuranceRateStore.com 
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