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CHÖÔNG TRÌNH THAÙNH LEÃ
Chuùa Nhaät: 9:00; 11:00 saùng,
12:30 tröa (trong muøa hoïc)
vaø 5:30 (chieàu Thöù Baûy hoâm tröôùc)
Ngaøy thöôøng: 6:30 chieàu. Rieâng
Saùng Thöù Baûy: 8:00
Leã buoäc: 9:00 saùng; 6:30 chieàu vaø 6:30
(chieàu ngaøy hoâm tröôùc)
BÍ TÍCH RÖÛA TOÄI
3:30 chieàu Thöù Baûy ñaàu thaùng
BÍ TÍCH GIAÛI TOÄI
4:00 - 5:00 chieàu Thöù Baûy
BÍ TÍCH HOÂN NHAÂN
Lieân laïc vôùi Cha Chính Xứ tröôùc 6 thaùng
vaø phaûi coù chöùng chæ ñaõ hoïc lôùp döï bò hoân
nhaân.

BÍ TÍCH XÖÙC DAÀU THAÙNH
Khi caàn xin lieân laïc vôùi Cha Chính Xứ
GHI DANH NHAÄP GIAÙO XÖÙ
Theo giaùo luaät, khi tôùi cö nguï moät nôi naøo,
caùc tín höõu phaûi ghi danh gia nhaäp giaùo
xöù caøng sôùm caøng toát. Xin lieân laïc vôùi Cha
Chính Xứ hoaëc Hoäi Ñoàng Muïc Vuï ñeå gia
nhaäp Coäng Ñoaøn Daân Chuùa.

________________________________________________

SÖÙ VUÏ RAO GIAÛNG TIN MÖØNG
Kính thöa Quyù OÂB vaø ACE,

Chuùng

ta ñöôïc goïi laéng
nghe tieáng Chuùa keâu goïi trôû thaønh
moân ñeä cuûa Chuùa. Cuoäc ñôøi moân
ñeä naøy ñoøi hoûi phaûi soáng rao giaûng
Tin Möøng nöôùc Thieân Chuùa.
Baøi Tin Möøng hoâm nay
thuaät laïi bieán coá Chuùa Gieâsu baét
ñaàu ñi rao giaûng Tin Möøng nöôùc
Thieân Chuùa vaø taùc giaû nhaéc ñeán söï
kieän naøy xaûy ra sau khi Gioan bò baét. Chaéc laø taùc giaû cuõng cho chuùng ta thaáy söù
maïng soáng ñôøi ngoân söù cuûa Chuùa Gieâsu cuõng seõ phaûi höùng chòu nhöõng söï ñau khoå
baét bôù gioáng nhö Gioan.
Chuùa Gieâsu coâng boá “Thôøi giôø ñaõ maõn vaø nöôùc Thieân Chuùa ñaõ gaàn ñeán;
anh em haõy aên naên saùm hoái vaø tin vaøo Tin Möøng”. Nöôùc Thieân Chuùa maø Chuùa
Gieâsu coâng boá laø quyeàn thoáng trò cai quaûn cuûa Thieân Chuùa bieåu loä trong chaân lyù,
yeâu thöông, coâng bình vaø nhaân aùi. Nöôùc Thieân Chuùa ñaây laø chöông trình cöùu ñoä
Chuùa ban daønh cho taát caû moïi ngöôøi, khoâng phaân bieät maøu da, saéc toäc, ñòa vò xaõ
hoäi, ngheà nghieäp, khaùc bieät theå cheá chính trò hay ñaúng caáp naøy kia,….
Ñeå ñoùn nhaän söù ñieäp vaø söù maïng cuûa Chuùa Gieâsu thì ngöôøi ta phaûi coù thaùi
ñoä hoaùn caûi. Ôn cöùu ñoä Thieân Chuùa ban ñoøi hoûi ngöôøi ta phaûi coù söï saùm hoái vaø tin
vaøo Tin Möøng.
Chuùa Gieâsu keâu goïi caùc moân ñeä ñaàu tieân laø ñeå hoï ñöôïc môøi goïi soáng ñôøi
soáng cuûa thaønh vieân nöôùc Thieân Chuùa vaø coäng taùc vaøo söù maïng cuûa Chuùa Gieâsu.
Hoï cuõng phaûi bò ñoøi hoûi soáng saùm hoái vaø tin vaøo Tin Möøng Chuùa Gieâs u rao giaûng.
Hoï cuõng seõ laø nhöõng söù giaû tieáp noái söù vuï rao giaûng Tin Möøng Chuùa Gieâsu.
Coøn chuùng ta ñaõ soáng söù ñieäp Chuùa keâu goïi hoaùn caûi, saùm hoái ra sao? Coù
ñieàu gì luùc naøy trong ñôøi toâi maø toâi neân phaûi hoaùn caûi thay ñoåi cho xöùng vôùi nieàm
tin vaø söï chaân thaønh ñoùn nhaän Tin Möøng nöôùc Thieân Chuùa?
Chuùng ta xin Ñöùc Trinh Nöõ Maria phuø giuùp caàu baàu ñeå chuùng ta luoân soáng
hoaùn caûi vaø soáng nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu ñeå ñoùng goùp vaøo söù maïng rao giaûng
Tin Möøng nöôùc Thieân Chuùa cho nhöõng ngöôøi xung quanh.
Lm. Dominic Phaïm Troïng Phuùc, C.Ss.R.
Chính xöù

HOÏP PHUÏ HUYNH

21-1: Chuùa Nhaät III Thöôøng Nieân
22-1: Thöù Hai trong tuaàn III Thöôøng Nieân
23-1: Thöù Ba trong tuaàn III Thöôøng Nieân; Leã nhôù tuøy yù taïi Hoa
Kyø Thaùnh Vincent, Phoù teá, töû ñaïo vaø Thaùnh Marianne Cope,
Trinh nöõ
24-1: Thöù Tö, Leã Thaùnh Francis de Sales, Giaùm muïc, Tieán só, Leã
nhôù
25-1: Thöù Naêm, Leã Hoaùn Caûi cuûa Thaùnh Phaoloâ, Toâng ñoà
26-1: Thöù Saùu, Leã Thaùnh Timothy vaø Titoâ, Giaùm muïc
27-1: Thöù Baûy trong tuaàn III Thöôøng Nieân; Leã nhôù tuøy yù Thaùnh
Angela Merici
28-1: Chuùa Nhaät IV Thöôøng Nieân

Thöng Baáo
MUØA CUÙM & CHUÙC BÌNH AN TRONG THAÙNH LEÃ
FLU SEASON & “THE SIGN OF PEACE” AT MASS

Theo khuyeán caùo cuûa Vaên phoøng Phuïng töï cuûa Giaùo
phaän Dallas, ñeå giöõ gìn söùc khoûe cho moïi ngöôøi trong muøa
cuùm, nhaát laø ôû tieåu bang Texas, xin nhöõng ai tham döï Thaùnh leã
ñeán phaàn chuùc Bình An khoâng baét tay nhau nhöng chæ cuùi ñaàu
chaøo maø thoâi.
The Sign of Peace signifies to the parish community
their ecclesial communion and mutual charity before receiving
Holy Communion. Given the current widespread influenza in
Texas, worshippers are to avoid physical contact such as
hugging or shaking hands during “The Sign of Peace”. Instead,
a simple bow of the head is recommended to accompany the
words of peace which people exchange.
2018 MARRIAGE PREPARATION/FOCCUS
KHOÙA HOÏC CHUAÅN BÒ HOÂN NHAÂN COÂNG GIAÙO

Khoùa hoïc trong caùc ngaøy (Feb 6, Feb 8, Feb 13, Feb
15, Feb 20, Feb 22, Feb 27, Mar 1, Mar 6, Mar 8, Mar 13, Mar
15, Mar 20) töø 7:30 pm- 9:30 pm. Thaéc maéc xin lieân laïc vôùi cha
xöù hay chò Hieàn Traàn (972) 740 - 6597.
ST. ANDREW DINNER FOR HIGH SCHOOL MEN (Feb 1)

The Office of Vocations is sponsoring a St. Andrew
Dinner for high school men interested in information about
vocation discernment, seminary life, and the priesthood.
Where: St. Jude Catholic Church in Allen
When: Thursday Feb 1, 2018
What: Mass at 6pm & Dinner at 7pm. 6
To RSVP or for more information for the dinner go to
www.DallasVocations.org or contact the Vocations office at
214-379-2860.

http://www.thanhtamdallas.org/thanhtam/

Xin quyù vò phuï huynh cuûa caùc lôùp sau ñaây vui loøng thu
xeáp thôøi giôø ñeán hoïp vôùi cha xöù, caùc thaày coâ cuûa caùc lôùp vaø
Staff cuûa Tröôøng taïi phoøng hoïp beân Hoäi tröôøng vaøo luùc 1:30
pm theo chöông trình nhö sau:
- Hoïp phuï huynh cuûa Lôùp Xöng toäi vaø Röôùc Leã Laàn Ñaàu vaøo
Chuùa nhaät ngaøy 14 thaùng Gieâng, 2018.
- Hoïp phuï huynh cuûa Lôùp Theâm Söùc vaøo Chuùa nhaät ngaøy 21
thaùng Gieâng, 2018.
BAN PHIM AÛNH

Ban Phim AÛnh ñöôïc thaønh laäp gaàn 2 naêm. Trong thôøi
gian gaàn 2 naêm qua, caùc thaønh vieân trong Ban ñaõ coáng hieán raát
nhieàu thôøi giôø, coâng söùc, taâm huyeát vaø khaû naêng rieâng ñeå thöïc
hieän nhieàu laàn chuïp hình, quay phim, laøm caùc slide shows vaø
caùc ñoaïn phim veà nhieàu sinh hoaït khaùc nhau cuûa giaùo xöù. Ñeå
xem caùc hình aûnh vaø phim cuûa caùc sinh hoaït naøy, xin vaøo trong
YOUTUBE vaø tìm vaøo Giaùo xöù Thaùnh Taâm, Carrollton, TX.
Ngoaøi ra, Ban Phim AÛnh cuõng mong ñoùn nhaän theâm thaønh vieân
neáu nhöõng ai coù sôû thích vaø khaû naêng trong laõnh vöïc chuïp hình,
quay phim vaø nhaát laø caàn ngöôøi bieát edit phim muoán tham gia.
Neáu coù yù thích hay muoán tìm hieåu theâm, coù theå lieân laïc vôùi cha
xöù hay Tröôûng Ban laø anh Toáng Huøng (214) 392-922, hay anh
Nguyeãn Long (214) 417-5173.
HOÏP BAN BAÛO TRÌ VAØ BAN CAÉT COÛ

Giaùo xöù keâu goïi nhöõng ai coù khaû naêng chuyeân moân
trong caùc laõnh vöïc khaùc nhau nhö laøm ñieän, nöôùc, maùy laïnh,
moäc, haøn,… caùc loaïi söûa chöõa, baûo trì khaùc nhau cuøng ghi danh
tham gia vaøo Ban Baûo Trì. Ban Baûo Trì naøy cuõng mong nhöõng
ngöôøi tuy khoâng coù khaû naêng chuyeân moân nhöng coù thôøi giôø vaø
coù loøng muoán phuï giuùp cho nhaø thôø ghi danh.
Xin kính môøi nhöõng ai ghi danh vaøo Ban Baûo Trì naøy
vaø thaønh vieân hieän taïi trong Ban Caét Coû ñeán hoïp vôùi cha xöù
vaøo thöù Baûy, ngaøy 27/1/ 2018 luùc 9:00 am ôû phoøng hoïp beân Hoäi
tröôøng.
TÖÔÏNG ÑAØI ÑÖÙC MEÏ

Xin môøi nhöõng ai coù khaû naêng vaø sôû thích tham gia veõ
design cho Töôïng ñaøi Ñöùc Meï taïi khuoân vieân ôû baõi ñaäu xe cuûa
giaùo xöù vôùi caùc ñieåm nhö sau:
 Töôïng cao döï tính vaøo khoaûng 6-7 ft
 Dieän tích khu vöïc: beà ngang khoaûng 35 ft; beà daøi 55 ft.
 Ngoaøi töôïng ñaøi Ñöùc Meï, coøn coù caây, hoa vaø nöôùc vôùi ñieàu
kieän khoâng laán söï chuù yù taäp trung vaøo töôïng Ñöùc Meï
 Coù choã ñeå khaéc teân taï ôn.
Haïn choùt göûi laïi cho cha xöù laø vaøo dòp möøng Teát Maäu
Tuaát taïi giaùo xöù: Chuùa nhaät, ngaøy 11/2/2018.
DANH SAÙCH GIA ÑÌNH DAÂNG HOA TAÏ ÔN

Xin Coäng Ñoaøn tha thieát hieäp yù daâng leân Thieân Chuùa vaø Meï
Maria loøng taï ôn cuøng nhöõng yù nguyeän cuûa töøng Gia Ñình Daâng
Hoa Taï Ôn:
1. Gia ñình Kieät & Thu - Taï Ôn
Trang 2

2. Gia ñình Myõ Vaân - Taï Ôn Thieân Chuùa, Ñöùc Meï vaø Caùc
Thaùnh
3. Anh Möôøi Nguyeãn cñ Ngoâi Lôøi - Daâng hoa kính Ñöùc Meï
4. Ñaùn Phaïm - Daâng hoa kính Ñöùc Meï & Thaùnh Giuse
5. Loan Nguyeãn - Taï Ôn
6. Uyeån Vuõ - Taï ôn Chuùa cho gia ñình ñöôïc bình an
7. Gia ñình Thaát Lieân - Taï ôn vaø bình an
8. Baø Ñaày - Daâng hoa Ñöùc Meï Thaùnh Giuse
9. Leâ Thò Nhaïn - Daâng hoa kính Ñöùc Meï
10. OÂng Baø Tuyeân - Taï ôn Ñöùc Meï
11. Gia ñình Voõ Thaønh Tieán - Daâng hoa Ñöùc Meï
GIA ÑÌNH DAÂNG CUÛA LEÃ

** Thöù Baûy 20/1
Leã 5:30 PM: Gia ñình Huyeàn Ñ. Nguyeãn
** Chuùa Nhaät 21/1
Leã 9 AM: Gia ñình Duõng Haèng
Leã 11 AM: Gia ñình Minh Nguyeãn
** Thöù Baûy 27/1
Leã 5:30 PM: Gia ñình Loäc Vaên Nguyeãn
** Chuùa Nhaät 28/1
Leã 9 AM: Gia ñình Quyù Nguyeãn
Leã 11 AM: Gia ñình Söùc Nguyeãn
GIA ÑÌNH NHAÄN CHEÙN THAÙNH CAÀU CHO ÔN GOÏI

21/1: Gia ñình Nguyeãn Vaên Taäp
4/2: Gia ñình Nguyeãn Hoàng Phuùc
Soá tín höõu Philippines suøng kính Ñöùc Meï Haèng Cöùu
Giuùp gia taêng
Soá ngöôøi tham döï Thaùnh leã ngaøy thöù tö ñaàu tieân cuûa
naêm nay taïi ñeàn thaùnh quoác gia Ñöùc Meï Haèng Cöùu giuùp ôû
Manila ñaït kyû luïc. Theo vò giaùm ñoác ñeàn thaùnh, coù khoaûng 300
ngaøn ngöôøi tham döï Thaùnh leã, vöôït soá 230 ngaøn tín höõu tham
döï hoài naêm ngoaùi.
Truyeàn thoáng suøng kính Ñöùc Maria vôùi töôùc hieäu Ñöùc
Meï Haèng Cöùu giuùp vaøo ngaøy thöù tö cuûa ngöôøi Philippines coù

töø naêm 1946, nhö lôøi ñaùp laïi lôøi môøi goïi cuûa caùc quaân nhaân
Hoa kyø bò thöông trong theá chieán thöù II.
Duø cho tuaàn cöûu nhaät ñöôïc toå chöùc ôû taát caû caùc nhaø
thôø cuûa doøng Chuùa Cöùu Theá treân toaøn quoác, ñaõ coù khoaûng 100
ngaøn ngöôøi tham gia caùc nghi leã ôû ñeàn thaùnh thuoäc quaän
Baclaran ôû Manila haøng tuaàn. Cha Carlos Ronquillo, giaùm ñoác
ñeàn thaùnh cho bieát laø soá tín höõu tham döï moãi naêm moãi theâm
ñoâng. Cha noùi: “Ñieàu naøy cho thaáy laø coù nhieàu ngöôøi hôn ñang
tìm kieám söï khaån caàu cuûa Ñöùc Trinh nöõ Maria.
Trong 3 ngaøy ñaàu naêm, ñeàn thaùnh ñaõ nhaän ñöôïc
khoaûng 1500 thö xin khaán vaø ít nhaát 200 thö taï ôn. Nhieàu ngöôøi
caàu xin cho vaán ñeà taøi chaùnh, cho coâng aên vieäc laøm, ngöôøi khaùc
caàu xin hoøa bình vaø hoøa giaûi trong caùc moái quan heä.
Theo cha Ronquillo, söï gia taêng caùc tín höõu kính meán
Ñöùc Meï Haèng Cöùu giuùp cho thaáy ngöôøi daân Philippines caûm
thaáy vaø kinh nghieâmh veà tình yeâu beàn vöõng vaø söï trôï giuùp cuûa
Thieân Chuùa qua lôøi khaån caàu cuûa Meï Maria.
Nhaø thôø ôû Baclaran laø ñeàn thaùnh Ñöùc Meï duy nhaát
treânt heá giôùi ñöôïc Vatican cho pheùp môû cöûa suoát 24 giôø.
Trong baøi giaûng ñoùn möøng Naêm môùi, ÑHY Luis
Antonio Tagle môøi goïi caùc tín höõu Coâng giaùo hoïc töø Meï Maria
trong vieäc tìm kieám hoøa bình. Ngaøi noùi: “Anh chò em khoâng
phaûi laø Kitoâ höõu hay ngöôøi Philippines thaät neáu anh chò em
khoâng chaêm soùc cho ngöôøi khaùc.” Ngaøi cuõng noùi theâm raèng
ngöôøi Philippines caàn laéng nghe vaø suy gaãm ñeå ñaït ñöôïc hoøa
bình. (UCan 04/01/2018)
(Hoàng Thuûy; ñaøi Vatican)
BAÙO CAÙO TAØI CHAÙNH TUAÀN QUA

Giaùo Xöù chuùng ta trong tuaàn qua Chuùa Nhaät 14 thaùng
1, 2017 ñaõ nhaän ñöôïc $7890 (goàm $6526 trong bì thö vaø ngoaøi
bì thö $1328 tieàn daâng cuùng cuûa caùc em laø $36). Xin Chuùa
thöôûng coâng boäi haäu cho taát caû nhöõng ai ñaõ daâng leân Chuùa bao
coâng lao naøy nhö cuûa leã taï ôn Chuùa.

By Jesus’ cross and resurrection,
this new exodus has begun (see Luke 9:31).
And the apostles are the first of a new
FOLLOWING HIM
people of God, the Church – a new family,
The calling of the brothers in today’s based not on blood ties, but on belief in
Gospel evokes Elisha’s commissioning by the Jesus and a desire to do the Father’s will
(see John 1:12-13; Matthew 12:46-50).
prophet Elijah (see 1 Kings 19:19-21).
From now on, even our most
As Elijah comes upon Elisha
important worldly concerns – family
working on his family’s farm, so Jesus sees
relations, occupations, and possessions –
the brothers working by the seaside. And as
Elisha left his mother and father to follow must be judged in light of the gospel, Paul
says in today’s Epistle.
Elijah, so the brothers leave their father to
The first word of Jesus’ gospel –
come after Jesus.
repent
–
means we must totally change our
Jesus’ promise – to make them
way of thinking and living, turning from
“fishers of men” – evokes Israel’s deepest
hopes. The prophet Jeremiah announced a evil, doing all for the love of God.
And we should be consoled by
new exodus in which God would send
Nineveh’s repentance in today’s First
“many fishermen” to restore the Israelites
Reading. Even the wicked Nineveh could
from exile, as once He brought them out of
repent at Jonah’s preaching. And in Jesus
slavery in Egypt (see Jeremiah 16:14-16).
we have a greater than Jonah (see Matthew

SUNDAY REFLECTION

12:41). We have God come as our savior, to
show sinners the way, as we sing in today’s
Psalm. This should give us hope – that loved
ones who remain far from God will find
compassion if they turn to Him.
But we, too, must continue along
the path of repentance – striving daily to
pattern our lives after His.
(Scott Hahn,
https://stpaulcenter.com/following-him-scott-hahnreflects-on-the-third-sunday-in-ordinary-time/) 
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Moïi Dòch Vuï Ñòa OÁc, Xin Lieân Laïc:

GLOBAL DENTAL

FAMILY DENTIST - ORTHODONTICS - IMPLANTS

www.annatrandds.com

Since 1989

ANNA-TUÙ TRAÀN DDS
TUAÂN-ANH TRAÀN DDS
PAULO THUAÄN NGUYEÃN DMD
1220 N. JOSEY LN, SUITE 106,
(One block North from Belt Line)CARROLLTON, TX 75006

972-416-9239

KYÛ LÖÔÕNG – KINH NGHIEÄM – TAÄN TAÂM
NHAÄN MEDICAID – BAÛO HIEÂÅM - CREDIT CARDS

Nguyeãn Minh, Realtor

Monday-Friday 8am-6pm
12879 Josey Ln Suite 100, Farmers Branch, TX 75234

(Thaày Minh Vieät Ngöõ)

Dan Ñình Nguyeãn, D.O.
▪ Chuyeân veà Gia Ñình, Treõ em, vaø Söùc Khoeû Ñaøn Baø
▪ Nhaän Baûo Hieåm, Medicare & Medicaid
▪ Xin cöù töï nhieân ñeán, khoâng caàn laáy heïn tröôùc

Keller Williams Realty-PLANO

972-247-3600

Baùc Só Y Khoa

Khaùm & Ñieàu Trò:

▪ Chích ngöøa treû em, ngöôøi lôùn, du lòch ▪ Beänh phong thaáp
▪ Beänh cao maùu
▪ Tim, thaän, phoåi
▪ Tieåu Ñöôøn g
▪ Beänh ngoaøi da
▪ Beänh Tieâ u Hoaù
▪ Beänh nhieãm truøng

Kathleen Pham, DMD

972-567-6207

Email: minhn5212@gmail.com

Có chương trình loan đặc biệt, phân lời thấp,
KHÔNG TRẢ LOAN FEES + $1,000. Tiền giấy tờ
sang tên (Closing costs). Keller Williams Realty
has openings for new and seasoned agents, contact
Minh.
ĐẠI DIỆN CHO NHIỀU HÃNG BẢO HIỂM DANH TIẾNG

Baùc Só

5016 Tennyson Pkwy, Plano, TX 75024
Xe * Nhà * Thương Mại * Nhân Thọ
Sức Khỏe * Hưu Trí * Long Term Care
and many more…

General-Cosmetic, Orthodontic
951 W. Main St. #A, Lewisville,
TX 75067-3515 Phone: 972-434-4300

www.excel-dentistry.com
Accept Medicaid, CHIP and Most Insurances

(Office) 972-801-6878

Trang Nguyen

(Cell) 214-725-5348

Nha Khoa Gia Đình
Nha Khoa Tổng Quát
Nha Khoa Thẩm Mỹ
(Vencer, Implant)
Nha Khoa Khẩn Cấp
Niềng Răng
(Invisalign Braces)
Tẩy Trắng Răng
(bằng hệ thống Zoom2)
Nhổ Răng Khôn
Trị Bệnh Nứu Răng

DR. SỬ DI TUẤN, DDS, FICOI
Tốt nghiệp nha khoa Baylor, Dallas, 2001
Cùng các nha sĩ cộng tác và dental hygienist

DR. HAN TRUONG, DDS

3043 Old Denton Rd., #110, Carrollton, TX 75007

972-904-9392

(việt) / 972-242-8088 (english)
MỞ CỬA NGÀY CHÚA NHẬT
Monday-Friday 9am-6pm, Saturday 9am-5pm

GIAÙ ÑAËC BIEÄT cho trồng & niềng răng.
Nhaän TX Dental Chip, Bảo Hiểm PPO, Americangroup cho những ngöôøi cao nieân.
COÙ TRAÛ GOÙP HAØNG THAÙNG

SMILE DENTISTRY_

Quality
Gentle Family
Cosmetic Dentistry & Orthodontics

Dominic Hoang, DDS
972-820-7294
 Chuïp hình quang tuyeán baèng
ky õ thuaät Digital
 Chöõa raêng duøng tia Laser
 Troàng raêng & Nhoå raêng khoân
 Chænh Nha–Invisalign (nieàng raêng
thaåm myõ)
 Taãy traéng raêng nhanh ZOOM-AP ( $299 )
 Raêng boïc Söù trong moät buoåi heïn (CEREC
Porcelain Crown)
25% Off – Moãi beänh nhaân môùi
30% Off – caûgia ñình beänh nhaân môùi
2741 Belt Line Rd., Carrollton, TX 75006
Nhaän Baûo Hieåm , Medicaid, TX Chip, Discount Plans

FRIENDSHIP HOME HEALTH AGENCY
550 S. EDMONDS LANE #202, LEWISVILLE, TX 75067
TEL: 972-891-5571

CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI GIA

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ
Vùng Carrollton cần một phụ nữ khỏe mạnh có kinh
nghiệm giữ trẻ một tuổi sinh đôi Phụ với người mẹ năm
ngày một tuần cần ở lại ban đêm muốn biết thêm chi
tiết xin liên lạc hoặc để lời nhắn số điện thoại:

(469) 879 - 9002. Lương thỏa thuận
Email address:kandicetrinh@yahoo.com

* Bạn có muốn có giúp đỡ thêm xung quanh nhà?
* Bạn có muốn có dịch vụ chăm sóc y tế chuyên ngành từ sự
thoải mái trong nhà của bạn? * Bạn có muốn có vật lý trị liệu
từ nhà riêng của bạn?
* Tin tưởng chúng tôi trong việc chăm sóc nhà của bạn, và
chúng tôi sẽ hứa hẹn tốt nhất của chúng tôi trong việc cung cấp
cho bạn sức khỏe tuyệt vời.
* Nếu bạn cảm thấy bạn cần các dịch vụ của Chương Trình
Chăm sóc sức khỏe, hãy gọi ngay hôm nay để xem nếu bạn đủ
điều kiện.

>>> CHÚNG TÔI CẦN THÊM Y-TÁ VIỆTNAM
ĐỂ CHĂM SÓC BỆNG NHÂN TẠI NHÀ <<<<<
Xin L/L: CHERI CHUC NGUYEN Cell: 214-717-7787

/ Email: hxnguyen75@gmail.com

_DR.

NguyÍn Xuân Hùng (214) 926-9443

Family, Cosmetic
Implant Dentistry
& Orthodontics

M†i chi ti‰t vŠ quäng cáo xin liên låc anh

Excel Dentistry

CẦN THỢ NAIL
Tiệm ở Denton cần nhiều thợ
nail giỏi. Full time, biết làm bột
p/w nexgen, gel, tay chân nước,
tiệm khu Mỹ trắng, good
income, good tip. Người Chủ
dệ chịu hòa đồng. Các Anh &
Chị tới làm chắc chắn sẽ thích
bầu không khí.
L/L Benny Cell: 940-367-5271
Tel: 940-387-6400

Baùc Só

Phaïm Vaên Taâm, D.C.

▪ Tai Naïn Xe Coä
▪ Ñau Thaàn Kinh Toaï

▪ Ñau Nhöùc Do Ngheà Nghieäp
▪ Ñau lan truyeàn xuoáng Chaân hoaëc Tay

▪ Ñau Vai, Ñau Löng, Ñau Coå, Nhöùc Ñaàu

1311 E. Beltline Rd. #7, Carrollton, TX
Tel: 972-417-0651

http://www.healthsourcechiro.com/carrollton

Baùc Só
OÂ troáng baûo trôï
Xin L/L Tommy Traàn
(972) 762-1812

OÂ troáng baûo trôï
Xin L/L Tommy Traàn
(972) 762-1812

