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  NÊN MUỐI CHO ĐỜI 

Trong kính quý anh chị em trong Thánh Tâm Chúa Giêsu. 
Lời đầu tiên tôi xin được trân trọng kính chào toàn thể quý 
anh chị em trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu và 
Đức Mẹ Lavang.  
Thật là hồng phúc cho tôi được bài sai về Giáo Xứ yêu quý 
của quý anh chị em.  
Tạ ơn Chúa và cám ơn anh chị em đã tin tưởng đón nhận 

tôi như một người anh em trong đại gia đình đức tin của Thánh Tâm Chúa Giêsu.  
Chúng ta đến với nhau như những người anh chị em trong cùng một gia đình, nơi đó chúng ta 

sẽ cùng nhau làm sống lại cuộc đời của Chúa Cứu Thế trong thế giới này; chúng ta cùng nhau làm 
cho Chúa Giêsu được mọi người biết đến, qua đời sống đức tin trưởng thành, cụ thể bằng tinh thần 
yêu thương phục vụ mà mọi người dành cho nhau; và trên tất cả, chúng ta cùng nhau chia sẻ, hiệp 
thông, và cùng nhau tận hưởng hạnh phúc Thiên Đàng mà Thiên Chúa đã, đang và sẽ phú ban cho 
chúng ta khi tham dự việc cử hành các Mầu Nhiệm Thánh. 

Để có được hồng phúc ấy, chúng ta hãy cùng nhau đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu trong 
tuần này: “Các con là muối đất” cho đời (Mt 5,13).  

Chúa bảo các Tông đồ là “muối đất”, “muối cho đời” ngụ ý bảo các ông phải mặn, cốt để ướp 
chính mình và để ướp thêm người khác.  

Như chất muối dùng để ướp đồ ăn cho khỏi ươn thối, dùng để sát trùng, chữa những vết 
thương, Đức Giêsu muốn các môn đệ trở thành những người giữ cho xã hội khỏi sa vào con đường 
hư đốn, tội lỗi.  

Như chất muối cũng làm cho đồ ăn được thơm ngon, dùng để nêm cho thức ăn được thêm 
đậm đà, Đức Giêsu muốn các môn đệ phải cải tạo xã hội loài người ngày một tốt đẹp hơn trong 
Thánh Ý Thiên Chúa. 

Vị mặn là bản chất của muối. Nếu muối không còn chất mặn thì không còn phải thực sự là 
muối nữa. Muối bị nhạt đi là hình ảnh những Kitô hữu biến chất. Một khi người tín hữu không còn 
vị mặn của tình yêu Chúa, của lòng tin vào Chúa, của lòng cậy trông vào Chúa thì họ cũng chẳng 
đem lại giá trị nào khác cho anh chị em mình. Một lời nói, một hành động của chúng ta, nếu có 
chút muối của Đức Tin, Đức Ái, Đức Cậy sẽ mang lại cho những người xung quanh niềm vui và 
sức sống.  

Tôi về Giáo Xứ được vài ngày nhưng cũng đã cảm được phần nào vị mặn của muối nơi đời 
sống đức tin của quý anh chị em.  

Tôi đã nhìn thấy đời sống của anh chị đang chất chứa vị mặn của tình yêu, của sự sống Chúa 
Kitô và không ngừng dấn thân ướp mặn cho đời, cho tha nhân, cho Giáo Xứ. 

Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa vì sự hy sinh, nhiệt tâm và quảng đại của quý anh chị em dành 
cho Giáo Xứ; tạ ơn Chúa cho tình yêu thương đoàn kết của quý anh chị em dành cho nhau; tạ ơn 
Chúa cho niềm tin sắt son, tình mến nồng nàn, niềm hy vọng thiết tha của quý anh chị em, và điều 
này, đã là món quà cao quý Thiên Chúa trao ban cho Giáo Xứ Thánh Tâm chúng ta.  

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn chúc lành cho quý anh chị em.  
 

Linh mục Anthony Nguyễn Quốc Dũng, CSsR 

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. 

CHÚA NHẬT TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN – NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 2023 

TÂM THƯ MỤC VỤ                 

HIỆP THÔNG 
GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  

SACRED HEART OF JESUS CHRIST 
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Cầu cho các giáo xứ: 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp 
thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng 
đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu 
thốn nhất. 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
 

05-02: Chúa Nhật 5 Thường Niên 
06-02: Lễ Thánh Phaolô Miki và Các Bạn Tử Đạo (Lễ 
Nhớ) 
08-02: Lễ Thánh Jerome Emilian và Josephine Bakhita, 
Trinh Nữ 
10-02: Lễ Thánh Scholastica, Trinh Nữ (Lễ Nhớ) 
11-02: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 
 

 
THÔNG BÁO 

 
LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – NGÀY QUỐC TẾ BỆNH 

NHÂN 
Giáo Hội sẽ mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cùng là Ngày Cầu 
Nguyện cho Các Bệnh Nhân vào Thứ Bảy ngày 11 tháng 
2 lúc 8:30 AM. Giáo Xứ sẽ dâng lễ cầu nguyện cho các 
bệnh nhân, cách riêng cho những người ốm đau bệnh tật 
trong Giáo Xứ. Trong Thánh Lễ sẽ có nghi thức chúc lành 
và xức dầu cho các bệnh nhân cùng những vị cao niên.  

 
TRI ÂN CHA NGUYÊN CHÁNH XỨ, CHA PHỤ TÁ 

& CHÀO MỪNG CHA TÂN CHÁNH XỨ 
Con xin đại diện Hội Đồng Mục Vụ và giáo dân Giáo Xứ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trước hết chúng con tỏ lòng biết 
ơn và tri ân cha Đaminh Phạm Trọng Phúc và cha Marcô 
Trần Đình Khánh Lâm đã lo cho đời sống tâm linh và sự 
phát triển Giáo Xứ chúng con.  
Chúng con kính chúc cha Phúc đến Winnsboro và cha 
Lâm đến Las Vegas được muôn vàn ân phúc, sức khỏe, 
niềm vui, hạnh phúc và gặt hái được thành quả tốt đẹp.  
Con cũng xin đại diện HĐMV và giáo dân GX Thánh 
Tâm hân hoan chào mừng và kính chào cha Dũng về coi 
sóc GX Thánh Tâm để giúp Giáo Xứ chúng con xây dựng 
mỗi ngày lớn mạnh trong đức tin, đoàn kết, hiệp nhất và 
tràn đầy tình yêu thương. Đặc biệt cho công trình xây 
dựng Ngôi Thánh Đường mới.  
Xin Chúa ban cho cha Dũng được dồi dào sức khỏe, an 
vui và tràn đầy phúc lành của Chúa. (HĐMV, Thành 
Thomas) 

 
 

CÁC EM GIÁO LÝ THÊM SỨC TĨNH TÂM 
EPHATA  

Các Em Giáo Lý Thêm Sức đang trong 3 ngày Tĩnh Tâm 
Ephata chuẩn bị cho ngày lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức 
vào tháng 5 tới đây. Xin anh chị em nhớ đến Các Em 
trong lời cầu nguyện. Nguyện xin Thánh Thần Chúa tuôn 
đổ muôn ơn lành xuống trên các Các Em, ngõ hầu Các 
Em giữ đạo nên và trở thành chiến sĩ trung kiên của Chúa 
Kitô. Giáo Xứ cũng xin tri ân cha Tuyên Uý, quý Thầy 
Cô Giáo Lý, quý Phụ Huynh, cũng như những ai đã giúp 
Các Em trong những ngày Hồng Phúc Tĩnh Tâm Ephata 
này.  

 

GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 

** Thứ Bảy 04/02 
Lễ 5:30 PM: Gia đình Tuấn Thoa 
** Chúa Nhật 05/02 
Lễ 9:00 AM: Gia đình Nguyễn Văn Tú – Cao Thị Hạnh 
Lễ 11:00 AM: Gia đình Bùi Trọng Hân - Phạm Thị Kim 
Hoàng 
 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
 

Giáo Xứ hết lòng tri ân quý anh chị em đã quảng đại đóng 
góp xây dựng Giáo Xứ. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa 
Giêsu, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lavang và thánh 
cả Giuse ban thưởng muôn phúc lành cho quý vị.  

 
 

CÔNG ĐỨC CHÚA NHẬT 29/01/2023. 
 

Giáo Xứ nhận được $6,056.00 (bao gồm trong phong bì: 
$4,680.00; qua online: $140.00, loose cash: $1,236.00 

 
 

DÂNG HOA ĐỨC MẸ 
 

Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ 
Bác Chiến - Dâng hoa kính Đức Mẹ. 
Chú Dư - Tiền hoa dâng 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 cúng tiền hoa cho Đức Mẹ 
Yến Lâm - Dâng hoa tạ kính Đức Mẹ 
Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse 
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  ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC, 11/2 
Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT  
 
Mẹ Maria đã hiện ra nhiều nơi, nhiều lần trên thế giới 
để kêu gọi con người ăn năn sám hối và năng lần hạt 
Mân Côi. Tại Lộ Đức miền tây nam nước Pháp, Mẹ 
Maria đã hiện ra cả thảy 18 lần với Bernadette, một 
thiếu nữ nghèo hèn. 
  
MẸ HIỆN RA VỚI BERNADETTE:  
Lộ Đức nằm dưới chân dẫy núi Pyrénées, miền Tây 
Nam nước Pháp là một điểm hành hương nổi tiếng 
nhất thế giới dù rằng nơi đây chỉ là một ngôi làng nhỏ 
bé hẻo lánh thuộc địa phận Tarbes. Từ ngày 11 tháng 
2 đến ngày 16 tháng 7 năm 1858, Đức trinh nữ Maria 
đã hiện ra với Bernadette tất cả 18 lần. Mỗi lần Đức 
Mẹ hiện ra, Người đều khuyên Bernadette hãy siêng 
năng lần hạt và làm việc đền tội thay cho các người tội 
lỗi, yếu đuối. Đức Mẹ còn yêu cầu người ta hãy xây 
cất cho Ngài một ngôi thánh đướng ở Lộ Đức để dâng 
kính Mẹ. Bernadette đã nhìn thấy Đức Mẹ nhiều lần, 
nhưng các trẻ em khác thì không được diễm phúc nhìn 
thấy Mẹ Maria. Ngày 1 tháng 3  năm 1858, một phụ 
nữ đang mang thai nhúng cánh tay bại liệt của bà vào 
dòng nước mà Bernadette đã nghe lời Mẹ đào bới, bà 
đã được chữa lành một cách vô cùng kỳ lạ. Tin đồn 
này lan truyền khắp nơi.Người ta tuôn đến Lộ Đức 
càng ngày càng đông. 
  
THÁNH ĐƯỜNG DÀNH RIÊNG CHO MẸ ĐƯỢC 
CHẤP THUẬN: 
Với những phép lạ diệu kỳ của Mẹ Maria, Bernadette 
đã trình với Cha sở Lộ Đức về những lần Mẹ  hiện ra 
với em tại hang đá Lộ Đức. Cha sở lúc đó đã xin Ber-
nadette hỏi tên Mẹ là gì . Ngày 25 tháng 3 năm 1858, 
Đức Mẹ hiện ra với Bernadette và em đã hỏi Đức Mẹ, 
Đức trinh nữ Maria đã mạc khải:” Ngài là Đấng Vô 
Nhiễm Nguyên Tội “. Cha Sở đã tin vào việc Đức Mẹ 
hiện ra với Bernadette tại Lộ Đức. Lộ Đức từ đó đã trở 
thành nơi hành hương cho toàn thể thế giới. Một ngôi 
thánh đường nguy nga đã được xây cất để dâng kính 
Mẹ Maria theo lời yêu cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm. 
  
ĐỨC MẸ CHỮA LÀNH NHIỀU BỆNH NHÂN VÀ 
BAN CHO NHIỀU NGƯỜI ƠN QUAY TRỞ VỀ 
VỚI CHÚA: 
Tại Lộ Đức, Đức Mẹ với tấm lòng yêu thương dạt dào 
đã chữa lành biết bao bệnh nhân tật nguyền với biết 
bao loại bệnh khác nhau và ban cho nhiều người ơn ăn 
năn sám hối. Từ 1 tháng 3 năm 1858 có hằng hà sa số 
người đã tới Lộ Đức để xin Đức Mẹ chữa lành, tắm 
suối nơi dòng nước Bernadette đã tìm ra. Trong số 
5.000 phép lạ chữa lành, Hội Thánh đã công nhận 65 
vụ được khỏi bệnh là những phép lạ thật do lòng xót 
thương của Đức Mẹ. Đức thánh Cha Lêô XIII đã ban 
phép cho một vài miền được mừng kính lễ Đức Mẹ Lộ 
Đức và vào năm 1908, Đức Giáo Hoàng Piô X đã phổ 

biến lễ này trong toàn Giáo Hội. 
  
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, ngày hôm nay chúng 

con kính nhớ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là 
Thánh Mẫu của Con Một Chúa, xin nhận lời Đức Mẹ 

chuyển cầu mà ban ơn trợ lực giúp chúng con là 
những kẻ yếu hèn được thoát vòng tội lỗi( Lời  nguyện 

ca nhập lễ, lễ Đức Mẹ Lộ Đức ). 
 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH 
QUỸ XÂY DỰNG NHÀ THỜ 

 
 
 
 

 

 

Tuần 29 Tháng 01 năm 2023 

10618. Acct # 1709: Dâng cúng $100.00 
10619. Acct # 1245: Dâng cúng $200.00 
10620. Acct # 1546: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp 
   $50.00 
10621. Acct # 1052: Dâng cúng $50.00 
10622. Acct # 1285: Dâng cúng tiếp $20.00 
10623. Acct # 1483: Dâng cúng $100.00 
10624. Acct # 1296: Dâng cúng $100.00 
10625. Acct # 2076: Dâng cúng $20.00 
10626. Acct # 1806: Dâng cúng tiếp $10.00 
10627. Acct # 2067: Dâng cúng $100.00 
10628. Acct # 1559: Dâng cúng tiếp $15.00 
10629. Acct # 1489: Dâng cúng tiếp $20.00 
10630. Acct # 1931: Dâng cúng $50.00 
10631. Acct # 1621: Dâng cúng $100.00 
10632. Acct # 1245-Groundbreaking: Dâng cúng $100.00 
10633. Acct # 1946: Dâng cúng tiếp $100.00 
10634. Acct # 1004: Dâng cúng $50.00 
10635. Acct # 1141: Dâng cúng $10.00 
10636. Acct # 2014: Dâng cúng $100.00 
10637. Acct # 1898: Dâng cúng $200.00 
10638. Acct # Ẩn Danh SC: Dâng cúng $700.00 
10639. Acct # 2071: Dâng cúng $100.00 
10640. Acct # 2017: Dâng cúng $100.00 
10641. [HCT]: $9,777.00 

Tổng số tiền đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây 
Dựng, tuần January 29, 2022: $12,172.00. 
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 Giáo phận Việt Nam chôn cất 700 thai nhi bị phá  
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn (After UCA News) 

 
Một ủy ban phò sinh của giáo phận ở miền nam Việt Nam 
đã cử hành Thánh lễ cầu hồn đặc biệt và chôn cất cho 700 
bào thai bị phá vào ngày 29 tháng Một, nơi những người 
tham gia cống hiến hết mình để nâng cao nhận thức về 
phẩm giá con người ở quốc gia cộng sản nơi mà sinh viên 
dẫn đầu nững người tìm cách phá thai. 
  
Được chủ sự bởi ủy ban phò sinh của giáo phận Xuân 
Lộc, Thánh lễ đặc biệt tại Nhà thờ Bắc Hải ở thành phố 
Biên Hòa, miền đông nam Việt Nam, có sự tham dự của 
hàng trăm tình nguyện viên phò sinh từ những tín ngưỡng 
khác nhau. Nghĩa trang là nơi an nghỉ của hơn 62.000 thai 
nhi. 
  
Trước khi chôn cất, các bào thai chết được rửa sạch bằng 
rượu, quấn vải trắng, đặt tên, kết hoa và đặt trong nhà thờ 
để mọi người cầu nguyện. 
  
Cha Giuse Nguyễn Văn Tích, một trong hai linh mục 
đồng tế thánh lễ cho biết: “Việc chôn cất nững bào thai 
chết là để tạ lỗi với những thai nhi đã phải chịu những đau 
đớn, khổ cực mà chúng ta đã bắt chúng phải chịu đựng… 
và để cầu nguyện cho những thai nhi khác được bình an.” 
  
Vị linh mục nữa là Cha Vincentê Nguyễn Minh Tiến. Cha 
Tích cho biết, mặc dù mọi người đã nghỉ mười ngày để 
đón Tết (Tết Nguyên đán) vào tháng Giêng, nhưng tình 
trạng bào thai chết vẫn không giảm và các tình nguyện 
viên vẫn thu thập 700 bào thai chết từ các phòng khám và 
bệnh viện địa phương. 
  
Quốc gia Đông Nam Á với dân số 99,4 triệu người này 
ghi nhận 300.000 vụ phá thai mỗi năm, chủ yếu ở các bé 
gái trong độ tuổi 15-19. Trong số đó, 60-70% là sinh viên, 
theo nghiên cứu. 
  
Cha Tích, người bắt đầu các hoạt động phò sinh ở Việt 
Nam từ năm 2011, cho biết các tình nguyện viên của 
chúng tôi thu thập 700-1.500 bào thai chết, gồm cả thai 
chết non mỗi tháng. 
  
Vị linh mục cho biết hội đồng giáo phận đã giải cứu hàng 
trăm trẻ sơ sinh khỏi phá thai và cung cấp chỗ ở an toàn 
cho 2.000 bà mẹ đơn thân bị bạn trai và người thân bỏ rơi 
vì từ chối phá thai. 
  
Ở Việt Nam, phá thai trong thời kỳ đầu của thai kỳ đã 
được công nhận là quyền của phụ nữ theo luật sức khỏe 
nhân dân năm 1989. 
  
Hơn 14 triệu người ở Việt Nam - quốc gia đông dân thứ 
ba ở Đông Nam Á - trong độ tuổi từ 10 đến 19, chiếm 
14,4% dân số. 
Một nghiên cứu được thực hiện cho các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững của Liên hiệp quốc cho thấy cứ 1.000 phụ 

nữ trong độ tuổi 15-19 ở Việt Nam thì có một ca phá thai 
vào năm 2021. 
  
Cha Tích cho biết ủy ban phò sinh của giáo phận hỗ trợ 
tinh thần và đồng cảm cho những người tham gia phá 
thai. Tuy nhiên, ngài lưu ý rằng thật đáng buồn khi các 
bậc cha mẹ trả tiền cho nhân viên y tế để kết liễu thai nhi. 
  
Vị linh mục nhận thấy trong quá trình chôn cất, phá thai 
là một tội ác tàn bạo chống nhân loại. 

 

SUNDAY REFLETION 

Light Breaking Forth 
Jesus came among us as light to scatter the darkness of a 
fallen world. 
As His disciples, we too are called to be “the light of the 
world,” He tells us in the Gospel this Sunday (see John 
1:4–4, 9; 8:12; 9:5). 
All three images that Jesus uses to describe the Church 
are associated with the identity and vocation of Israel. 
God forever aligned His kingdom with the kingdom of 
David and his sons by a “covenant of salt,” salt being a 
sign of permanence and purity (see 2 Chronicles 
13:5, 8; Leviticus 2:13; Ezekiel 43:24). 
Jerusalem was to be a city set on a hill, high above all 
others, drawing all nations toward the glorious light 
streaming from her Temple (see Isaiah 2:2; 60:1–3). 
And Israel was given the mission of being a light to the 
nations, that God’s salvation would reach to the ends of 
the earth (see Isaiah 42:6; 49:6). 
The liturgy shows us this week that the Church, and every 
Christian, is called to fulfill Israel’s mission. 
By our faith and good works we are to make the light of 
God’s life break forth in the darkness, as we sing in this 
week’s Psalm. 
This week’s readings remind us that our faith can never 
be a private affair, something we can hide as if under a 
basket. 
We are to pour ourselves out for the afflicted, as Isaiah 
tells us in the First Reading. Our light must shine as a ray 
of God’s mercy for all who are poor, hungry, naked, and 
enslaved. 
There must be a transparent quality to our lives. Our 
friends and family, our neighbors and fellow citizens, 
should see reflected in us the light of Christ and through 
us be attracted to the saving truths of the Gospel. 
So let us pray that we, like St. Paul in the Epistle, might 
proclaim with our whole lives “Christ, and him cruci-
fied.” 
(https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-reflections/
light-breaking-forth-scott-hahn-reflects-on-the-fifth-
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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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