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THOÂNG TIN HAØNG TUAÀN SOÁ 1431 NGAØY Feb 04, 2018 – CHUÙA NHAÄT IV THÖÔØNG NIEÂN, NAÊM B 

 
 

TAÂM THÖ MUÏC VUÏ 

_________________________________________________________ SIEÂNG NAÊNG LAØM VIEÄC 

Kính thöa Quyù OÂB vaø ACE, 

 Baøi Tin Möøng hoâm nay thuaät laïi 

moät ngaøy laøm vieäc tieâu bieåu cuûa Ñöùc 

Gieâsu. Ngaøi giaûng daïy trong hoäi ñöôøng; 

chöõa laønh cho baø nhaïc gia cuûa Simon khoûi 

côn soát. Chieàu ñeán, Ngaøi chöõa laønh caùc 

beänh nhaân, xua tröø ma quyû. Saùng sôùm tinh 

söông Ngaøi ñaõ daønh thôøi giôø ñeán nôi thanh 

vaéng vaø caàu nguyeän. Chuùa yù thöùc bieát roõ 

söù vuï cuûa Ngaøi khoâng chæ döøng laïi moät nôi 

choán maø coøn phaûi ñi rao giaûng Tin Möøng 

vaø xua tröø ma quyû nôi caùc laøng khaùc nöõa. 

 Con Chuùa ôû traàn gian cuõng soáng 

nhö bao con ngöôøi khaùc. Ngaøi cuõng lao 

ñoäng. Khi coøn nhoû, Ngaøi cuõng phaûi hoïc 

ngheà moäc, vaø ngheà naøy chaéc chaén cuõng ñoøi hoûi söùc lao ñoäng, phaûi ñoå moà hoâi. Khi 

thi haønh söù vuï coâng khai, Ngaøi gaëp gôõ tieáp xuùc vôùi ñuû loaïi ngöôøi vaø luoân tìm caùch 

ñeå mang laïi ñieàu toát ñeïp cho hoï baèng lôøi rao giaûng Tin möøng vaø söï chöõa laønh. Ngaøi 

khoâng soáng kieåu caùch sa hoa, nhaøn roãi, khoanh tay, löôøi bieáng, chaùn ñôøi,…  

 Chuùa Gieâsu saün saøng chaáp nhaän cuoäc soáng cuûa Ngaøi seõ bò chi phoái do nhu 

caàu hoàn xaùc cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh bôûi vì Ngaøi co ù tình yeâu meán tha thieát 

daønh cho Chuùa Cha vaø cho nhaân loaïi bò toån thöông vaø bò quaáy phaù vì söï döõ.  

 Cuoäc soáng cuûa chuùng ta cuõng luoân coù bieát bao ñieàu caàn phaûi chu toaøn theo 

thaùnh yù vaø ñöôøng loái Chuùa muoán cho moãi ngöôøi chuùng ta. Chuùa ban cho chuùng ta 

coù söùc khoûe, coù söï thoâng minh, coù tay chaân, coù thôøi giôø vaø bieát bao khaû naêng rieâng 

ñeå coù theå ñoùng goùp laøm cho theá giôùi vaø cuï theå laø nhöõng ngöôøi xung quanh ñöôïc 

haïnh phuùc hôn. Coù bieát bao nhieâu ñieàu chuùng ta vaãn coù theå laøm trong khaû naêng 

cuûa ta trong vieäc giaûm tröø söï döõ, baát coâng, xoa dòu noãi ñau khoå cuûa ngöôøi khaùc vaø 

nhaát laø coäng taùc laøm cho nhieàu söï ñöôïc toát ñeïp hôn nhö Chuùa muoán nôi gia ñình, 

coâng sôû, xöù ñaïo vaø xaõ hoäi. 

 Xin Chuùa qua Ñöùc Meï ban cho chuùng ta nieàm vui vaø loøng haêng say trong 

boån phaän laøm cho cuoäc soáng cuûa chuùng ta vaø nhöõng ngöôøi xung quanh ñöôïc toát ñeïp 

hôn. 

 

Lm. Dominic Phaïm Troïng Phuùc, C.Ss.R. 

Chính xöù 

 

VAÊN PHOØNG Cha Chính Xứ 

Lm Dominic Phạm Trọng Phúc,C.Ss.R. 

2121 N. Denton Dr., Carrollton,  

TX 75006 / ÑT. 972-446-3461  

Khaån caáp 520-465-4414 

Fax 972-446-9551 

NHAØ XÖÙ: 1313 Newport Dr., Carrollton, 

TX 75006  

www.thanhtamdallas.org                                                                                                                                                                                 

 

 

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. 

 

http://www.thanhtamdallas.org/
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4-2: Chuùa Nhaät V Thöôøng Nieân 
5-2: Thöù Hai, Leã Thaùnh Agatha, Trinh nöõ, Töû ñaïo, Leã nhôù 
6-2: Thöù Ba, Leã Thaùnh Paul Miki vaø Caùc Baïn Töû ñaïo, Leã nhôù 
7-2: Thöù Tö trong tuaàn V Thöôøng Nieân 
8-2: Thöù Naêm trong tuaàn V Thöôøng Nieân, leã nhôù tuøy yù Thaùnh 
Jerome Emiliani vaø Thaùnh Josephine Bakhita, Trinh nöõ 
9-2: Thöù Saùu trong tuaàn V Thöôøng Nieân 
10-2: Thöù Baûy, Leã Thaùnh Scholastica, Trinh nöõ 
11-2: Chuùa Nhaät VI Thöôøng Nieân 

Thöng Baáo 
 

YÙ CAÀU NGUYEÄN CUÛA ÑÖÙC THAÙNH CHA THAÙNG 2/2018 

YÙ chung: Caàu cho nhöõng ngöôøi ñang naém quyeàn bính trong xaõ 

hoäi veà phöông dieän vaät chaát, chính trò hay tinh thaàn, xin cho hoï 

khoâng bò tha hoùa. 
 

AÂN NHAÂN CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT TRIEÅN GIAÙO XÖÙ - CAÂY 

SÖÏ SOÁNG 

Hoàng Thi Nguyeãn – Taï ôn Chuùa vaø Meï Maria; Xin Chuùa Ban 

Bình An: $500 
 

GIÔØ LEÃ NGAØY GIAÙO XÖÙ TOÅ CHÖÙC HOÄI CHÔÏ TEÁT MAÄU TUAÁT 

Vaøo ngaøy giaùo xöù toå chöùc Hoäi chôï Teát Maäu Tuaát, thöù Baûy ngaøy 

10/2/2018, thaùnh leã chieàu ñöôïc cöû haønh sôùm hôn nöûa tieáng, töùc 

laø vaøo luùc 5:00 pm. 
 

THÖÙ TÖ LEÃ TRO 

Vaøo thöù Tö Leã Tro, ngaøy 14/2/2018, taïi giaùo xöù seõ coù hai 

Thaùnh leã: Leã saùng luùc 9:00 am vaø leã chieàu luùc 6:30 pm. 

Luaät Giöõ Chay vaø Kieâng Thòt 

a/ giaùo luaät ñieàu 1251 daïy: “Thöù Tö leã Tro vaø thöù Saùu Tuaàn 

Thaùnh phaûi giöõ chay vaø kieâng thòt”. 

b/ Tuoåi giöõ chay, theo GL ñieàu 1252: “Moïi ngöôøi töø tuoåi thaønh 

nieân cho ñeán khi baét ñaàu 60 tuoåi thì phaûi giöõ chay”, vaø ñieàu 97 

khoaûng 1 quy ñònh: “Ai ñaõ ñöôïc 18 tuoåi troïn thì laø thaønh nieân”. 

c/ Luaät kieâng thòt “buoäc nhöõng ngöôøi töø 14 tuoåi troïn” (GL ñieàu 

1252). 
 

LEÃ ÑAÀU NAÊM MAÄU TUAÁT 

Taïi giaùo xöù, thaùnh leã minh nieân möøng Naêm môùi Maäu 

Tuaát ñöôïc cöû haønh vaøo toái thöù Saùu, ngaøy 16/2/2018, luùc 6:30 

pm. Thaùnh leã muøng hai Teát vaøo luùc 9:00 am cuûa thöù Baûy, ngaøy 

17/2/2018. 

Kieâng thòt vaøo thöù Saùu trong muøa chay ñöôïc mieãn 

chuaån vaøo thöù Saùu, ngaøy 16/2/2018, ngaøy muøng moät Teát. 
 

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. 
 

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 Ta# Ôn: 

1. Gia ñình Kieät & Thu - Taï Ôn 

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. Gia ñình Thaát Lieân - Taï ôn vaø bình an 

5. AÅn danh - Taï ôn 

6. Gia ñình Phillip & Lisa Traàn - Daâng hoa kính Ñöùc Meï 
  

 GIA ÑÌNH DAÂNG CUÛA LEÃ 

** Thöù Baûy 3/2 

Leã 5:30 PM: Gia ñình  

        Hoaøng Nhung Nguyeãn  

** Chuùa Nhaät 4/2 

Leã 9 AM: Gia ñình Thi Vaên Nguyeãn   

Leã 11 AM: Gia ñình Thanh Ñình Vuõ 

** Thöù Baûy 10/2 

Leã 5:30 PM: Gia ñình Taäp Nguyeãn  

** Chuùa Nhaät 11/2 

Leã 9 AM: Gia ñình Tram Ch Nguyeãn   

Leã 11 AM: Gia ñình Tieán Thuûy Voõ  
 

http://www.thanhtamdallas.org/
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GIA ÑÌNH NHAÄN CHEÙN THAÙNH CAÀU CHO ÔN GOÏI 

4/2: Gia ñình Nguyeãn Hoàng Phuùc 

18/2: Gia ñình Nguyeãn Linh 

Thöôïng vieän Hoa kyø baùc boû luaät môùi veà vieäc caám phaù 

thai sau 20 tuaàn 

(Ngaøy 1/2/2018). Thöôïng vieän Hoa kyø ñaõ baùc boû döï 

luaät caám phaù thai sau 20 tuaàn tuoåi cuûa thai kyø, vôùi 51 phieáu 

thuaän vaø 46 phieáu choáng. 

Duø ñaõ ñöôïc Haï vieän thoâng qua nhanh choùng vaøo thaùng 

10 naêm 2017, nhöng döï luaät haïn cheá veà phaù thai naøy ñaõ khoâng 

ñaït ñöôïc 60 phieáu cuûa caùc thöôïng nghó só ñeå ñöôïc Thöôïng vieän 

thoâng qua. 

Caùc nhoùm uûng hoä söï soáng thaát voïng, vì ñaây laø laàn ñaàu 

tieân töø 9 naêm, moät luaät haïn cheá phaù thai ôû möùc ñoä lieân bang coù 

theå tìm ñöôïc söï uûng hoä. Toång thoáng Trump cuõng baøy toû söï thaát 

voïng. OÂng noùi: “Chuùng ta phaûi baûo veä nhöõng ngöôøi khoâng töï 

baûo veä ñöôïc mình. Toâi yeâu caàu Thöôïng vieän xem xeùt laïi quyeát 

ñònh cuûa mình vaø chaáp thuaän ñaïo luaät ñeà cao, baûo veä vaø gìn 

giöõ söï soáng.” 

Hai naêm tröôùc, moät döï luaät töông töï cuõng chòu chung 

soá phaän: ñöôïc Haï vieän thoâng qua deã daøng nhöng vaáp phaûi söï 

phaûn ñoái cuûa Thöôïng vieän. 

Hieän nay, caùch chung, 43 trong 50 bang cuûa Hoa kyø 

caám phaù thai sau tuaàn thöù 20 cuûa thai kyø. New Jersey laø bang 

duy nhaát ñöôïc phaù thai trong baát kyø thôøi ñieåm naøo cuûa thai kyø, 

cho ñeán khi ñöùa treû ñöôïc sinh ra, ngay caû khi caùch naøy seõ “phaân 

thaây” thai nhi trong töû cung. 

Töø nhieàu naêm nay, caùc thaønh vieân ñaûng Coäng hoøa ñaõ 

tranh ñaáu ñeå ñöa ra luaät haïn cheá phaù thai, ñieàu ñaõ ñöôïc phaùn 

quyeát cuûa Toøa aùn Toái cao hôïp phaùp ôû caáp lieân bang vaøo naêm 

1973. 

Döï luaät môùi bao goàm caùc ngoaïi leä cho pheùp phaù thai 

sau 20 tuaàn, nhö baïo haønh tình duïc, loaïn luaân hoaëc nguy hieåm 

ñoái vôùi söùc khoeû cuûa ngöôøi meï, vaø ñöôïc soaïn thaûo khoâng döïa 

treân söï nhìn nhaän baøo thai nhö laø moät con ngöôøi - khaùi nieäm 

maø Toaø aùn Toái cao Hoa Kyø chöa bao giôø noùi ra - nhöng döïa 

treân khaû naêng caùc baøo thai coù theå caûm thaáy ñau. 

Nhieàu baùc só tin raèng, khoaûng vaøo thaùng thöù naêm, caùc 

baøo thai phaùt trieån khaû naêng nhaän thöùc ñöôïc söï ñau ñôùn theå 

xaùc. Toång thoáng Trump cuõng tuyeân boá: “Caùc nghieân cöùu khoa 

hoïc cho thaùy caùc baøo thai trong töû cung caûm ñöôïc söï ñau ñôùn 

ôû tuaàn tuoåi thöù 20. Do ñoù phaûi baûo veä caùc em.” 

Hieän taïi, ôû Hoa kyø, giôùi haïn thôøi gian ñöôïc luaät cuûa 

lieân bang cho pheùp phaù thai tình nguyeän laø tröôùc thôøi gian maø 

baøo thai coù theå soáng soùt ngoaøi töû cung, nghóa laø khoaûng vaøo 

tuaàn tuoåi 24 cuûa thai kyø. Tuy nhieân moät soá bang vaãn coù söï töï 

do nhaát ñònh. 

Hoa kyø naèm trong soá 7 quoác gia treân theá giôùi, trong ñoù 

coù Trung quoác, Baéc haøn, cho pheùp phaù thai sau tuaàn 20 cuûa thai 

kyø. Giôùi haïn taïm thôøi 20 tuaàn ñöôïc ñeà ta trong döï luaät môùi döïa 

treân nhieàu tröôøng hôïp caùc treû sô sinh ñöôïc sinh non vaø coù theå 

soáng soùt. Theo trung taâm nghieân cöùu uûng hoä phaù thai 

Guttmacher, trong naêm 2016, taïi Hoa kyø cí 926 ngaøn ca phaù 

thai tình nguyeän. (Avvenire 30/01/2018) 
 

(Hoàng Thuûy; Ñaøi Vatican) 
 

BAÙO CAÙO TAØI CHAÙNH TUAÀN QUA 

Giaùo Xöù chuùng ta trong tuaàn qua Chuùa Nhaät 28 thaùng 1, 

2017 ñaõ nhaän ñöôïc $6,978 (goàm $5,394 trong bì thö vaø ngoaøi bì 

thö $1,428 tieàn daâng cuùng cuûa caùc em laø $156).     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.  

 

 

SUNDAY REFLECTION  
RAISED TO SERVE 

In today’s First Reading, Job 
describes the futility of life before Christ. 

His lament reminds us of the 
curse of toil and death placed upon 
Adam following his original sin 
(see Genesis 3:17–19). Men and women 
are like slaves seeking shade, unable to 
find rest. Their lives are like the wind 
that comes and goes. 

But, as we sing in today’s 
Psalm, He who created the stars 
promised to heal the brokenhearted and 
gather those lost in exile from Him 
(see Isaiah 11:12; 61:1). We see this 
promise fulfilled in today’s Gospel. 

Simon’s mother-in-law is like 
Job’s toiling, hopeless humanity. She is 
laid low by affliction but too weak to 
save herself. 

But as God promised to take 
His chosen people by the hand 
(see Isaiah 42:6), Jesus grasps her by the 
hand and helps her up. The word 
translated “help” is actually Greek for 
raising up. The same verb is used when 
Jesus commands a dead girl to arise 
(see Mark 5:41–42). It’s used again to 
describe His own resurrection 
(see Mark 14:28; 16:7). 

What Jesus has done for 
Simon’s mother-in-law, He has done for 
all humanity— raised all of us who lay 
dead through our sins (see Ephesians 
2:5). 

Notice all the words of totality 
and completeness in the Gospel. The 
whole town gathers; all the sick are 
brought to Him. He drives out demons 
in the whole of Galilee. Everyone is 
looking for Christ. 

We too have found Him. By our 
baptism, He healed and raised us to live 
in His presence (see Hosea 6:1–2). 

Like Simon’s mother-in-law, 
there is only one way we can thank Him 
for the new life He has given us. We 
must rise to serve Him and His gospel. 

Our lives must be our 
thanksgiving, as Paul describes in 
today’s Epistle. We must tell everyone 
the good news, the purpose for which 
Jesus has come—that others, too, may 
have a share in this salvation. 
 

 (Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/raised-to-serve-scott-
hahn-reflects-on-the-fifth-sunday-in-ordinary-time/)  

https://biblia.com/bible/rsvce/Gen%203.17%E2%80%9319
https://biblia.com/bible/rsvce/Isa%2011.12
https://biblia.com/bible/rsvce/Isaiah%2061.1
https://biblia.com/bible/rsvce/Isa%2042.6
https://biblia.com/bible/rsvce/Mark%205.41%E2%80%9342
https://biblia.com/bible/rsvce/Mark%2014.28
https://biblia.com/bible/rsvce/Mark%2016.7
https://biblia.com/bible/rsvce/Eph%202.5
https://biblia.com/bible/rsvce/Eph%202.5
https://biblia.com/bible/rsvce/Hos%206.1%E2%80%932
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PAULO THUAÄN NGUYEÃN DMD 
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972-416-9239 
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Monday-Friday 8am-6pm  

12879 Josey Ln Suite 100, Farmers Branch, TX  75234 

972-247-3600 

Baùc Só Y Khoa 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 

Khaùm & Ñieàu Trò: 

▪ Chích ngöøa treû em, ngöôøi lôùn, du lòch ▪ Beänh phong thaáp  

▪ Beänh cao maùu                                        ▪ Tim, thaän, phoåi   

▪ Tieåu Ñöôøng                                            ▪ Beänh ngoaøi da   

▪ Beänh Tieâu Hoaù                                      ▪ Beänh nhieãm truøng 

Moïi Dòch Vuï Ñòa OÁc, Xin Lieân Laïc: 

Nguyeãn Minh, Realtor 

(Thaày Minh Vieät Ngöõ) 

Keller Williams Realty-PLANO 

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. 

 

 

Baùc Só   

 

  Kathleen Pham, DMD 

        Excel Dentistry    
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 

ĐẠI DIỆN CHO NHIỀU HÃNG BẢO HIỂM DANH TIẾNG 
 5016 Tennyson Pkwy, Plano, TX 75024 

                       Xe * Nhà  * Thương Mại  * Nhân Thọ 

                      Sức Khỏe   * Hưu Trí    * Long Term Care 
                                                                    and many more… 

(Office) 972-801-6878  

Trang Nguyen         (Cell) 214-725-5348 
 

 

                        

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

_DR.            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  
*  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 

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 
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Family, Cosmetic 
Implant Dentistry 
& Orthodontics 
 
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 denta l hygienist  

DR. HAN TRUONG, DDS 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsk7HviqXSAhVJ5oMKHRpwC4oQjRwIBw&url=https://clipartfox.com/categories/view/b8cfc9d9ec57770b6644ee261dd936dd60d66029/old-man-in-wheelchair-clipart.html&bvm=bv.147448319,d.cGw&psig=AFQjCNEpRUqxMdBWo0LtNxuk5NGN9WV6yA&ust=1487900252711820
http://www.annatrandds.com/
mailto:minhn5212@gmail.com
http://www.excel-dentistry.com/


Để cám ơn Cộng Đồng Việt Nam
đã chọn Restland cho các dịch vụ Tang Lễ và Hỏa Táng 

tại chỗ (Crematory On-site) trong 4 thập niên qua

Chúng tôi quyết định:

TRỌN GÓI HỎA TÁNG MUA TRƯỚC
Nhà Quàn lo liệu từ A đến Z với đầy đủ Hòm/Hoa/Quay 

Phim/
Hũ tro/Bộ sách ký tên/Thả bồ câu phóng sinh…

2 ngày thăm viếng và nhiều nhu cầu cần thiết khác.

$9000
Gía của package có giá trị đến khi qua đời

LẤY HẸN VỚI ANH TRẦN LỘC 

ĐỂ ĐƯỢC THAM KHẢO TRỰC TIẾP

ONE-ON-ONE
Chi tiết về tất cả dịch vụ mua trước đất nghĩa trang 

và các chương trình tang lễ
Nếu quý vị chưa sẵn sàng mua

VẪN ĐƯỢC QUÀ TẶNG THẺ VISA $25
và sách “Hướng dẫn lập kế hoạch hậu sự” (Pre-planning 

Guide)

▪ NGHĨA TRANG RESTLAND, LỚN THỨ HAI NƯỚC MỸ, SÁT NÁCH XA

LỘ 635 VÀ 75, ĐÃ CÓ HÀNG NGÀN GIA ĐÌNH VIỆT MUA ĐẤT TẠI

ĐÂY; CÓ CẢ CHỤC NGÀN NGƯỜI VIỆT ĐÃ CHỌN NHÀ QUÀN

RESTLAND ĐỂ HỎA TÁNG VÀ MUA NƠI LƯU GIỮ HŨ TRO VĨNH

VIỄN

▪ ĐỪNG ĐỢI ĐẾN LÚC THÂN NHÂN ĐÃ QUA ĐỜI MỚI HỐI HẢ ĐI

KIẾM NHÀ QUÀN, CẢ 100 ĐIỀU BỐI RỐI MÀ PHẢI TRẢ TIỀN NGAY

THEO THỜIGIÁ LÚC ẤY

▪ MUA TRƯỚCĐƯƠCGIẢMGIÁĐẾN 20% VÀĐƯỢC TRẢGÓP

▪ NHÀQUÀNLO TỪ A ĐẾN Z KHIHỮU SỰ XẨYRA

▪ DỊCHVỤ TANG LỄ VÀĐẤTCHÔNCẤT TĂNGĐỀUMỖI NĂM

MỘT TANG LỄ ĐẦY ĐỦ Ý NGHĨA PHẢI ĐƯỢC TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM ẤM CÚNG VÀ CẢM
ĐỘNG NHƯ MỘT ÂN TÌNH VỚI THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC CÙNG BẰNG HỮU ĐỂ TIỄN BIỆT
MỘT NGƯỜI ĐÃ RA ĐI…

“For consumer Information, please visit www.prepaidfunerals.texas.gov”



 

 

 
  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 

 
  

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 

 

 

 

OÂ troáng baûo trôï 

Xin L/L Tommy Traàn 

 (972) 762-1812 
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