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   Ðôi Mắt Ðức Tin 
 
 Con đường đưa tới ánh sáng trọn vẹn 
cho anh mù được dẫn đi từng bước ngang qua 
Chúa Giêsu. Thiên Chúa luôn khởi đi trước mọi 
hành động trong cuộc sống con người. Tinh thần 
đơn sơ và tin tưởng là mở đường cho ánh sáng 
soi dẫn của Chúa Giêsu. 
Anh mù đã để Chúa đi vào đời mình. Chúa Giêsu 
“đã nhìn thấy” anh, và Ngài đã động lòng 
thương. Ngài bỏ đi mọi nghị kỵ, định chế gia cấp 
để đụng chạm vào người mù bằng một cử chỉ 

thân thiện gần gũi. Ngài đã thể hiện sự ưu ái cụ thể bởi hành động lấy bùn hoà với nước 
miếng xức mắt anh. Dù khó chấp nhận nhưng anh mù đã đón nhận lấy Ngài.  

Anh mù đã để Chúa hướng dẫn đời mình. Chúa Giêsu đã sai người mù: “Hãy đi 
rửa ở hồ Silôê.” Anh mù ngoan ngoãn ra đi, không thắc mắc, không do dự. Thiên Chúa 
sai đến những nơi mà đôi khi ta không hiểu là gì, nhưng chắc chắn bất cứ nơi nào ta đi 
trong tinh thần vâng phục và phó thác ta sẽ được chữa lành. 

Anh mù đã để đời mình nên nhân chứng của tình thương. Sau khi được chữa lành, 
người mù liền tuyên xưng vào Chúa: Ngài là một ngôn sứ; là Ðấng vô tội và cuối cùng là 
Con Thiên Chúa. Anh đã sẵn sàng làm chứng cho niềm tin mà anh vừa lãnh nhận dù hành 
động của anh bị khai trừ: mọi người tra xét, gia đình nghi ngại. Ðã có đôi mắt đức tin làm 
cho anh lướt thắng tất cả sự sợ hãi, sự lên án của người đời. 

Người mù đã được sáng mắt thật sự, đôi mắt thể lý lẫn đôi mắt tâm hồn.  
Có được đôi mắt tâm hồn đời sống có ý nghĩa hơn. Cuộc sống dù có đơn độc 

cũng chẳng đáng là gì; có thể nhìn suông qua những chướng ngại vật trong cuộc sống để 
thấy ý nghĩa tuyệt đẹp của nó. Người mù bẫm sinh đã được ánh sáng Chúa chiếu rọi vào 
cuộc đời. Anh không những được sáng mắt, mà còn được sáng lên con mắt đức tin, được 
đổi đời.  

Ðôi mắt đức tin dẫn người mù có cái nhìn lạc quan hơn: nhìn ra vẻ đẹp trong sự 
xấu xa, nhìn sự khôn ngoan trong những điều điên dại, nhìn ra sức mạnh trong những cái 
yếu hèn, nhìn ánh sáng trong tối tăm, ân sủng trong tội lỗi, sự sống trong cái chết.  

Ðôi mắt thể xác thật quý, nhưng có đôi mắt đức tin là có tất cả. Anh mù bẩm sinh 
chỉ xin cho được sáng mắt. Anh được Chúa ban vượt quá điều anh xin: được sáng đôi mắt 
thể xác lẫn đôi mắt niềm tin. Ðôi mắt thể xác cho anh có thể nhìn thấy người thấy đời. 
Ðôi mắt đức tin cho anh nhìn thấy Thiên Chúa trong đời anh.  

Nhiều người trông sáng mắt thật, nhưng đã không ý thức được sự đui mù của 
mình. Họ luôn tự mãn điều họ biết, và đã đóng kín cõi lòng, không đón nhận những gì 
Chúa làm cho cuộc đời họ. Cuối cùng cuộc đời họ sống như bị mù, vì cả cuộc đời chẳng 
bao giờ nhìn thấy được tinh yêu Thiên Chúa và hình ảnh đáng yêu của mọi người.   

 
Lm. Anthony Nguyễn Quốc Dũng, CSsR 

VĂN PHÒNG Cha Chính Xứ 
Lm Anthony Nguyễn Quốc Dũng ,C.Ss.R. 
2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006 

ĐT. 972-446-3461 
Khẩn cấp 425-212-7144 

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 
30 phút trước Thánh Lễ mỗi ngày 

 
 

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. CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA CHAY – NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2023 

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 
19-03: Chúa Nhật 4 Mùa Chay 
20-03: Lễ Thánh Cả Giuse - Lễ Trọng 
23-03: Lễ Thánh Turibio Mongrovejo, Giám Mục  
25-03: Lễ Đức Mẹ Truyền Tin - Lễ Trọng 
26-03: Chúa Nhật 5 Mùa Chay 
 
THÔNG BÁO 

 
Chầu Thánh Thể - 24 Giờ cho Chúa 

 
Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong 
Tông sắc “Dung Mạo Lòng Thương Xót” rằng “sáng kiến 
được gọi là “24 giờ cho Chúa” phải được cổ vũ mạnh mẽ 
trong các Giáo phận, Giáo Xứ,” Giáo Xứ sẽ thực hiện 
chương trình “24 giờ cho Chúa”. Chương trình sẽ bắt đầu 
từ Thứ Sáu lúc 5:00 PM, ngày 24/3, và sẽ kết thúc Thứ 
Bảy lúc 5:00 PM, ngày 25/3. Bản ghi danh tham dự “24 
Giờ cho Chúa” để ở cuối Nhà Thờ. Xin anh chị em hãy hy 
sinh thời gian quý báu của mình về bên Chúa Thánh Thể, 
ít là một giờ, để chúng ta cùng thờ phượng yêu mến Chúa, 
cùng cầu nguyện cho chiến tranh Ukraine mau chấm dứt, 
cách riêng cầu nguyện cho Giáo Xứ, cho Gia Đình và cho 
chính mình.  

 
Tĩnh Tâm Mùa Chay, Tam Nhật Thánh & Phục Sinh 

 
+ Tĩnh Tâm Mùa Chay          
Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Phục Sinh, Giáo Xứ trân 
trọng kính mời Cộng Đồng Dân Chúa tới tham dự những 
ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay: 

Thời gian:  Thư Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, ngày 27, 
28, 29 tháng 3 năm 2023 

Linh mục Giảng Thuyết: Cha Tôma Hà Quốc 
Dũng, CSsR  

Chương Trình Tổng Quát: 
6:00 PM: Lần chuỗi Mân Côi 
6:30 PM: Thánh Lễ 
7:00 PM: Ăn Tối 
7:30 PM: Giảng Thuyết & Hội Thảo 

 
+ Tam Nhật Tuần Thánh 

Thứ Năm Tuần Thánh: Ngày 06 tháng 4 
5:30 PM: Thánh Lễ Tiệc Ly dành cho 
Thiếu Nhi và Giới Trẻ  
7:30 PM: Thánh Lễ Tiệc Ly dành cho 
Người Lớn  

Thứ Sáu Tuần Thánh: Ngày 07 tháng 4 
3:00 PM:   Tuần Cửu Nhật Lòng Chúa 
Thương Xót 
4:30 PM:  Nghi Thức Tưởng Niệm 
Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu (Dành 
cho Thiếu Nhi & Giới Trẻ) 
6:00 PM:   Chặng Đàng Thánh Giá (do 
Thiếu Nhi & Ca Đoàn phụ trách) 
7:00 PM:  Nghi Thức Tưởng Niệm 
Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu (Dành 
cho Người Lớn) 

Thứ Bảy Tuần Thánh: Ngày 08 tháng 4 
7:00 PM: Suy Niệm Bảy Sự Thương 
Khó Đức Mẹ & Tuần Cửu Nhật LCTX 
8:00 PM: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 

 
+ Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh: Ngày 09 tháng 4 

Thánh Lễ: 9:00 AM & 11:00 AM 
Ngày Hội Mừng Chúa Phục Sinh – Easter 
Picnic: 10:30 AM – 1:00 PM 

  
+ Giải Tội Mùa Chay: 

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7:30 AM – 8:00 AM; 
6:00 PM – 6:30 PM 
Thứ Bảy: 7:30 AM – 8:00 AM; 5:00 PM – 
5:30 PM 
Chúa Nhật: 8:30 AM – 9:00 AM, 10:30 AM – 
11:00 AM, 12:00 PM – 12:30 PM 
Thứ Năm ngày 30 tháng 3, lúc 7:00 PM – 9:00 
PM 

Buổi Hội Thảo về Hậu Sự  
 
Chúa Nhật ngày 26 tháng 3, lúc 12:00 PM, Giáo Xứ sẽ có 
Buổi Hội Thảo về Hậu Sự như Chôn Cất và Hỏa Táng tại 
Hội Trường Thánh Giuse, phòng 237. Quý vị có dịp tìm 
hiểu việc cần phải chuẩn bị trước như thế nào về Hậu Sự 
cho chính mình và người thân, cũng như chương trình 
giảm giá đặc biệt của Giáo Phận Dallas cho các Nhà Thờ 
Việt Nam nhân Mùa Chay Thánh. Mọi chi tiết về chương 
trình cũng như câu hỏi sẽ được giải đáp thỏa đáng. Bữa ăn 
trưa sẽ được thiết đãi trong buổi họp. Xin mời cộng đoàn 
ghi danh tham dự. Liên lạc cô Thư-Phước: 972-489-
1171. 
 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
 
+ CÔNG ĐỨC CHÚA NHẬT 12/03/2023. 
 
Giáo Xứ nhận được $ $7,108.00 (bao gồm trong phong bì: 
$5,483.00; qua online: $253.00, loose cash: $1,197.00; 
Children: $253.00) 
 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
+ CÔNG ĐỨC CHÚA NHẬT 12/03/2023. 
 
Giáo Xứ nhận được $ $7,108.00 (bao gồm trong phong bì: 
$5,483.00; qua online: $253.00, loose cash: $1,197.00; 
Children: $253.00) 



 To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.                                                              3 

 + DÂNG HOA ĐỨC MẸ 

Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ 

Ẩn Danh - Dâng hoa kính Đức Mẹ. 

Chú Dư - Tiền hoa dâng Đức Mẹ 

OB Đản - Dâng hoa tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và 
cầu bình an 

Khanh Dương - Xin dâng hoa tạ ơn Mẹ 

GĐ Đài Young - Tạ Ơn Đức Mẹ 

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 

OB Le Van Hoa - Dâng hoa Đức Mẹ 

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH QUỸ 
XÂY DỰNG  
Tuần March 12, 2023 
 
 

 
 
 
Ms. 

Nguyễn Loan:  Dâng cúng tiếp $100.00 [LADYOFLAVANG] 
Mr. & Mrs. Nguyễn Xuân Phúc Phillip:   Dâng cúng $20.00 
Mr. & Mrs. Lê Văn Hoac:   Dâng cúng $20.00 
Mr. & Mrs. Lưu Bá Trực:   Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$60.00 
Mr. & Mrs. Nguyễn Đình Thất:   Dâng cúng $60.00 
Mr. & Mrs. Trần Văn Johnny:   Dâng cúng $100.00 
Mr. & Mrs. Mai Tony:   Dâng cúng $100.00 
Mr. & Mrs. Bùi Huy Hùng:   Dâng cúng $50.00 Ẩn 
Danh:   Dâng cúng $1,000.00 
Mr. & Mrs. Nguyễn Ngọc John:   Dâng cúng $200.00 
Mr. & Mrs. Bùi Huy Hùng:   Dâng cúng $50.00 
Mr. & Mrs. Đỗ Thành Tâm Eric:   Dâng cúng $10.00 
Mr. & Mrs. Nguyễn Ngọc Yến:   Dâng cúng $20.00 
Mr. & Mrs. Nguyễn Hữu Năng:   Pledge $6,000.00; Dâng cúng 
tiếp $100.00 
Mr. & Mrs. Goughler Tram & Stanley:   Dâng cúng $100.00 
Mr. & Mrs. Nguyễn Xuân Ngọc:   Dâng cúng $200.00 

Mr. & Mrs. Nguyen Ba Tong:   Dâng cúng $30.00Ẩ 
Ẩn Danh SC:   Dâng cúng $500.00 
GXTT Quán: $4,200 
Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Xa:   Dâng cúng $500.00 
Mr. & Mrs. Hồng John:   Dâng cúng $50.00 
Mr. & Mrs. Phạm Quốc Thọ:   Pledge $6,000.00; Dâng cúng 
tiếp $100.00 
Mr. & Mrs. Nguyễn Thành Richard Công:   Pledge $6,000.00; 
Dâng cúng tiếp $100.00 
Mr. & Mrs. Huỳnh Dũng-Huy Steven:   Dâng cúng $100.00 
Mr. & Mrs. Nguyễn Thanh Long:   Pledge $6,000.00; Dâng 
cúng tiếp $60.00 
Mr. & Mrs. Trần Tomlee:   Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
Mr. & Mrs. Nguyễn Hồng Phúc:   Dâng cúng $50.00 
Mr. & Mrs. Tú Phan/Linh Phạm:   Pledge $6,000.00; Dâng 
cúng tiếp $100.00 
Mr. & Mrs. Huỳnh Duy Liêm:   Pledge $6,000.00; Dâng cúng 
tiếp $60.00 
Mr. & Mrs. Vũ Quốc Bỉnh:   Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp 
$100.00 
Mr. & Mrs. Nguyễn Thị Thanh Bình:   Dâng cúng $100.00 
Mr. Nguyễn Hải:   Pledge $17,000.00; Dâng cúng tiếp $250.00 
Ms. Nguyễn Rosa:   Dâng cúng $100.00 
Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Doanh:   Dâng cúng $100.00 
 
Tổng số tiền đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây Dựng, 
tuần March 12, 2023:  $8,790.00. 
 
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ 

** Thứ Bảy 18/03 
Lễ 5:30 PM: GĐ Joseph Tiến và Maria Bích Huyền 
** Chúa Nhật 19/3 
Lễ 9:00 AM: GĐ Bé Tư 
Lễ 11:00 AM: GĐ Hải Mến 
 
** Thứ Bảy 25/03 
Lễ 5:30 PM: GĐ Tuấn Thoa  
** Chúa Nhật 26/03 
Lễ 9:00 AM: GĐ Danh Trinh 
Lễ 11:00 AM: GĐ Đỗ Thanh Tâm 
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 ĐGH Phanxicô: “Tông đồ không chỉ là 12 môn đệ mà là tất 
cả những người đã chịu phép rửa” 
  

 
  
Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải 
thích lý do tại sao tất cả Kitô hữu được kêu gọi truyền giáo. 
  
Ngài nói rằng “các tông đồ không chỉ là mười hai môn đệ được 
Chúa Giêsu tuyển chọn, mà là tất cả những người đã chịu phép 
rửa, những người hợp thành dân thánh và trung thành của Thiên 
Chúa.” 
  
Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng Chúa mời gọi chúng 
ta thực hiện một sứ mệnh và ơn gọi cụ thể khi rửa tội, đồng thời 
nói thêm rằng “mỗi người thực hiện sứ mệnh đó một cách tích 
cực và sáng tạo, tùy theo những hồng ân và đặc sủng mà mình 
đã nhận được”. 
  
Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô: 
  
Anh chị em thân mến, 
  
Trong bài giáo lý tiếp tục của chúng ta về lòng nhiệt thành 
truyền giáo, bây giờ chúng ta xem xét chiều kích tông đồ của 
việc rao giảng Tin Mừng. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên 
xưng Giáo Hội là “tông truyền”. “Tông đồ” theo nghĩa đen là 
người được “sai đi.” Trong Kinh thánh, chúng ta đọc thấy 
Chúa Giêsu đã chọn mười hai Tông đồ, Người gọi các ông đến 
với và sai các ông đi loan báo Tin Mừng. Sau khi sống lại, 
Người hiện ra với Nhóm Mười Hai và nói: “Như Chúa Cha đã 
sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em,” thổi hơi Thánh Thần trên 
các ông để được ơn tha tội (Ga 20:21-22). 
  
Trong sự đa dạng của các thừa tác vụ và đặc sủng trong Nhiệm 
thể Đức Kitô, tất cả những người đã chịu phép rửa tội đều 
được kêu gọi và sai đi để thăng tiến hoạt động tông đồ của 
Giáo hội. Những người được thụ phong đã lãnh nhận sứ mạng 
giảng dạy, cai quản và thánh hóa nhân danh và uy quyền của 
Chúa Giêsu, tuy nhiên tất cả mọi thành phần tín hữu, với tư 
cách là những người dự phần vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và 
vương giả của Chúa, được mời gọi làm môn đệ truyền giáo, 
“những tông đồ trong một Giáo hội tông truyền.” Xin cho việc 
công nhận phẩm giá chung và sự bình đẳng của chúng ta thôi 
thúc chúng ta ngày càng hiệp nhất và hợp tác hơn nữa trong 
việc loan báo, bằng lời nói và gương sáng, tin mừng về sự cứu 
độ của chúng ta trong Đức Kitô. 
  
Tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến những người hành hương 
và du khách nói tiếng Anh tham gia buổi triều yết hôm nay, đặc 
biệt là các nhóm đến từ Thụy Điển và Hoa Kỳ. Với lời cầu 
nguyện tốt lành rằng Mùa Chay này sẽ là thời gian ân sủng và 
canh tân tinh thần cho các bạn và gia đình các bạn, tôi cầu xin 

tất cả các bạn niềm vui và bình an trong Chúa Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta. 
  
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh SơnSUNDAY  

 

REFLETION 

Eyesight to the Blind 
 

God’s ways of seeing are not our ways, we hear in today’s First 
Reading. Jesus illustrates this in the Gospel as the blind man 
comes to see and the Pharisees are made blind. 
The blind man stands for all humanity. “Born totally in sin,” he 
is made a new creation by the saving power of Christ. 
As God fashioned the first man from the clay of the earth 
(see Genesis 2:7), Jesus gives the blind man new life by anoint-
ing his eyes with clay (see John 9:11). As God breathed the 
spirit of life into the first man, the blind man is not healed until 
he washes in the waters of Siloam, a name that means “Sent.” 
Jesus is the One “sent” by the Father to do the Father’s will 
(see John 9:4; 12:44). He is the new source of life-giving water: 
the Holy Spirit who rushes upon us in Baptism (see John 
4:10; 7:38–39). 
This is the Spirit that rushes upon God’s chosen king David in 
today’s First Reading. A shepherd like Moses before him 
(see Exodus 3:1; Psalm 78:70–71), David is also a sign pointing 
to the good shepherd and king to come—Jesus (see John 
10:11). 
The Lord is our shepherd, as we sing in today’s Psalm. By His 
death and Resurrection He has made a path for us through the 
dark valley of sin and death, leading us to the verdant pastures 
of the kingdom of life, the Church. 
In the restful waters of Baptism He has refreshed our souls. He 
has anointed our heads with the oil of Confirmation and spread 
the Eucharistic table before us, filling our cups to overflowing. 
With the once-blind man we enter His house to give God the 
praise, to renew our vow: “I do believe, Lord.” 
“The Lord looks into the heart,” we hear today. Let Him find 
us, as Paul advises in today’s Epistle, living as “children of 
light,” trying always to learn what is pleasing to our Father. 
 
(https://stpaulcenter.com/audio/sunday-bible-reflections/
eyesight-to-the-blind-scott-hahn-reflects-on-the-fourth-sunday-
of-lent) 
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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  
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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  

Minh Nguyễn, 
Realtor 
         United Real Estate 
Dallas 
Khi cần đến mọi dịch vụ 
địa ốc: Mua, bán, thuê nhà hay cơ sở 
thương mại, xin liên lạc:  
Phone:  (972)-567-6207 
Email: minhn5212@gmail.com 
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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.   

Salary:  base salary + commission bonus 

Chúng tôi cần người thích học hỏi với ý định phát triển nghề nghiệp trên lãnh 
vực tài chánh gia đình.  Nếu bạn là người có tinh thần trách nhiệm thích giao 
tiếp, phục vụ và giúp đỡ cộng đóng. 

xin gửi Resume Info@SmartInsured.pro . 

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