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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.

SINH NHIEÀU BOÂNG HAÏT
Kính thöa Quyù OÂB vaø ACE,
“Neáu haït luùa mì rôi xuoáng ñaát maø
khoâng thoái ñi, thì noù chæ trô troïi moät
mình; nhöng neáu noù thoái ñi, thì noù
sinh nhieàu boâng haït.”
Chuùa Gieâsu duøng hình aûnh
raát quen thuoäc cho nhöõng ngöôøi
soáng vuøng ñaát du muïc. Haït gioáng
ñöôïc gieo vaøo loøng ñaát thì phaûi bò
tan raõ vaø phaûi bò cheát ñi thì töø nôi noù
môùi sinh ra ñöôïc muoân boâng haït
khaùc. Neáu khoâng bò tan naùt thì noù
vaãn tieáp tuïc chæ laø moät haùt luùa mì trô troïi moät mình.
Söï tan naùt ñeå roài sinh ra muoân boâng haït khaùc ñöôïc Chuùa Gieâsu noùi veà chính
caùi cheát cuûa Ngaøi. Ngaøi yù thöùc Ngaøi phaûi bò tan naùt, phaûi bò tan raõ vaø phaûi bò cheát.
Nhöng Ngaøi tin raèng caùi cheát cuûa Ngaøi seõ mang laïi muoân phaàn toát laønh cho nhaân
loaïi.
Ñaâu coù maáy ai daùm cheát, daùm bò hö naùt vaø tan raõ? Con ngöôøi vaãn luoân
thích söï an nhaøn, tieän nghi vaø höôûng thuï cô maø. Vaäy ñoäng löïc naøo ñeå coù nhöõng con
ngöôøi daùm saün saøng ñi con ñöôøng phaûi cheát, bò tan raõ ñeå cho nhieàu ngöôøi khaùc ñöôïc
soáng?
Tröôùc tieân, chuùng ta thaáy Ñöùc Gieâsu ñaõ daùm laøm ñieàu naøy vì Ngaøi coù tình
yeâu. Chính vì tình yeâu daønh cho Chuùa Cha vaø cho nhaân loaïi maø Ngaøi saün saøng vaø
daùm maïnh meõ ñoùn nhaän caùi cheát vaø bò tan raõ.
Chuùng ta cuõng ñaõ nghe bieát nhieàu vò thaùnh töû ñaïo vaø caùc chöùng nhaân kieân
trung cuûa ñaïo Chuùa ñaõ saün saøng chòu cheát vì taâm hoàn hoï ñaõ ñöôïc ñong ñaày tình
yeâu daønh cho Chuùa vaø caùc linh hoàn.
Coøn chuùng ta thì sao? Ñöôøng chuùng ta ñi seõ mang laïi nhieàu hoa traùi toát ñeïp
cho vôï, choàng, con caùi vaø tha nhaân khi chuùng ta ñi con ñöôøng yeâu thöông vaø saün
saøng cheát ñi cho caùi toâi, cho nhöõng söï ích kyû, löôøi bieáng, höôûng thuï, tính toaùn vô
veùt bo bo lo cho rieâng mình.
Xin Ñöùc Trinh Nöõ Maria caàu baàu vaø dìu daét chuùng ta daùm soáng yeâu thöông
vaø hoïc bieát cheát cho nhöõng söï ích kyû ñeå haàu giuùp mang laïi nhieàu ñieàu toát laønh cho
tha nhaân.
Lm. Dominic Phaïm Troïng Phuùc, C.Ss.R.
Chính xöù
__________________________________________________________

18-3: Chuùa Nhaät V Muøa Chay
19-3: Thöù Hai, Leã Thaùnh Giuse, Baïn Traêm Naêm Ñöùc Trinh Nöõ
Maria, Leã Troïng
20-3: Thöù Ba trong tuaàn V muøa Chay
21-3: Thöù Tö trong tuaàn V muøa Chay
22-3: Thöù Naêm trong tuaàn V muøa Chay
23-3: Thöù Saùu trong tuaàn V muøa Chay
24-3: Thöù Baûy trong tuaàn V muøa Chay
25-3: Chuùa Nhaät Leã Laù

Thöng Baáo
THAÙNG KÍNH THAÙNH
GIUSE

“Vaøo moät thôøi kyø
khoù khaên trong lòch söû Giaùo
Hoäi, Ñöùc Thaùnh Cha Pi-oâ IX vì muoán ñaët Giaùo Hoäi döôùi söï baûo
trôï uy quyeàn cuûa Thaùnh Caû Giuse, neân ñaõ coâng boá Ngöôøi laø
“Quan thaày cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo”…
Ngoaøi vieäc tin töôûng vaøo söï baûo veä chaéc chaén cuûa
Thaùnh Giuse, Giaùo Hoäi coøn tin töôûng vaøo göông maãu cao quyù
cuûa Ngaøi, moät maãu göông sieâu vöôït treân moïi baäc soáng caù nhaân
vaø duøng laøm maãu möïc cho toaøn theå coäng ñoaøn Kitoâ höõu noi
theo, duø ôû baát kyø hoaøn caûnh hay chöùc vuï caù bieät naøo. Thaùi ñoä
caên baûn cuûa toaøn theå Giaùo Hoäi phaûi laø “nghe lôøi Chuùa vôùi nieàm
kính troïng”, laø tuyeät ñoái saün saøng trung tín phuïc vuï yù muoán cöùu
chuoäc cuûa Thieân Chuùa ñöôïc maïc khaûi nôi Chuùa Kitoâ. Ngay luùc
khôûi ñaàu cuûa coâng trình cöùu roãi nhaân loaïi, sau Ñöùc Maria,
chuùng ta tìm thaáy moät maãu göông vaâng lôøi hoaù thaân nôi Thaùnh
Giuse, moät ngöôøi ñöôïc tieáng laø luoân thi haønh troïn veïn meänh
leänh cuûa Thieân Chuùa.
Giaùo Hoäi bieán ñoåi nhöõng nhu caàu naøy thaønh kinh
nguyeän. YÙ thöùc raèng Thieân Chuùa muoán trao phoù nhöõng giai
ñoaïn ñaàu coâng cuoäc cöùu chuoäc chuùng ta cho Thaùnh Giuse chaêm
nom, Giaùo Hoäi caàu xin Thieân Chuùa ban ôn ñeå ñöôïc tín thaønh
coäng taùc vaøo coâng trình cöùu chuoäc; ñeå Giaùo Hoäi nhaän ñöôïc
loøng tín thaønh vaø traùi tim tinh tuyeàn ñaõ thuùc baùch Thaùnh Giuse
phuïc vuï Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå; vaø ñeå Giaùo Hoäi tieán böôùc tröôùc
maët Chuùa treân ñöôøng thaùnh thieän vaø coâng chính, noi göông
thaùnh Giuse vaø qua lôøi caàu baàu cuûa Ngöôøi.” (Thaùnh Giaùo
Hoaøng Gioan Phaoloâ II, Ngöôøi Giaùm Hoä Ñaáng Cöùu Theá, 1989,
soá 28,30,31).
THÖÏC HAØNH BAÙC AÙI GIUÙP ÑÔÕ NGÖÔØI NGHEØO

Vieäc thöïc haønh baùc aùi giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo laø vieäc thöïc haønh
toát ñeïp trong truyeàn thoáng Kitoâ giaùo. Ñaây laø vieäc thöïc haønh
nhaèm ñeàn buø toäi loãi chuùng ta vaø cuõng laø haønh vi ñöùc aùi nhaèm
chia seû vaø lieân ñôùi vôùi nhöõng ngöôøi tuùng thieáu keùm may maén.
http://www.thanhtamdallas.org/thanhtam/

Giaùo xöù keâu goïi nhöõng ai coù coâng aên vieäc laøm ñeå daønh ra 1
Myõ kim moãi ngaøy trong suoát 40 ngaøy Muøa Chay vaø ñöa laïi cho
Giaùo xöù vaøo cuoái muøa Chay ñeå giuùp ngöôøi ngheøo, ñaëc bieät laø
nhöõng ngöôøi ngheøo taïi Vieät Nam.
THAY ÑOÅI GIÔØ LEÃ NGAØY THÖÔØNG

Vì cha xöù caàn giuùp giaûi toäi ôû caùc giaùo xöù khaùc neân vaøo thöù Tö,
ngaøy 21 thaùng 3, 2018, taïi giaùo xöù thaùnh leã seõ ñöôïc cöû haønh
vaøo luùc 6:00 pm thay vì 6:30 pm nhö thöôøng leä. Xin caùc giaùo
daân thoâng caûm vaø löu yù giôø leã thay ñoåi ñeå coù theå tham döï
Thaùnh leã.
GIAÛI TOÄI MUØA CHAY

Giaùo xöù seõ coù ngaøy giaûi toäi muøa chay taïi nhaø thôø 7:00 pm-9:00
pm vaøo thöù Naêm, ngaøy 22 thaùng 3, 2018. Xin moïi ngöôøi thu
xeáp ñeán ñoùn nhaän bí tích giao hoaø ñeå chuaån bò möøng ñaïi leã
Phuïc sinh.
TÓNH TAÂM MUØA CHAY CHO NGÖÔØI TREÛ - LENTENT
YOUTH RETREAT

x Topic: Shall We Dance (John 17:3)
x Retreat Guide: Fr. Vincent Maria Thanh Au, CRM
x Retreatants: 13 to young adults
x Time: Sat, Mar 24; 9:30 am - 2:30 pm
Xin quyù vò phuï huynh cho pheùp vaø ñöa caùc con em cuûa mình töø
13 tuoåi trôû leân ñeán tham döï cuoäc tónh taâm ñaëc bieât naøy ôû giaùo
xöù.
CHÖÔNG TRÌNH TUAÀN THAÙNH 2018

*Leã Laù (25/3): Coù hai Thaùnh leã 9:00 am vaø 11:00 am. Caùc em
Thieáu nhi döï leã 11:00 am vaø ñi ñaøng thaùnh giaù sau ñoù.
*Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh (29/3)
x 7:00 pm: Thaùnh leã Tieäc Ly
Sau Thaùnh leã, coù chaàu chung cuûa Giaùo xöù vaø caùc ñoaøn theå nhö
sau:
x Sau thaùnh leã ñeán 9:00 pm: Ñoaøn TNTT Gioan Phaoloâ II
x 9:00 pm – 9:30 pm: Ca ñoaøn Phuïc Sinh
x 9:30 pm – 10:00 pm: Ca ñoaøn Ngoâi Lôøi
x 10:00 pm – 10:30 pm: Hoäi Caùc Baø Meï
x 10:30 pm – 11:30 pm: Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm
Sau ñoù Thaùnh Theå Chuùa seõ ñöôïc röôùc sang phoøng taäp haùt cuûa
Ca ñoaøn Ngoâi Lôøi. Chaàu cuûa caùc caù nhaân taïi phoøng naøy töø 8:00
am – 12:00 pm cuûa ngaøy Thöù Saùu tuaàn thaùnh.
*Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh (30/3): giöõ luaät aên chay, kieâng thòt
x 3:00 pm: Baét ñaàu Tuaàn Cöûu Nhaät Kính Loøng Chuùa
Thöông Xoùt
x 6:00 pm: Ñi Ñaøng Thaùnh Giaù ngoaøi trôøi
x 7:00 pm: Nghi thöùc Töôûng Nieäm Cuoäc Thöông Khoù
Chuùa Gieâsu.
(Coäng ñoaøn coù theå tieáp tuïc kính thôø Thaùnh giaù sau Nghi thöùc
trong nhaø thôø ñeán 10:00 pm vaø vaøo ngaøy hoâm sau, thöù Baûy, töø
8:00 am cho ñeán 12:00 pm)
*Thöù Baûy Tuaàn Thaùnh (31/3):
x 8:30 pm: Thaùnh Leã Voïng Phuïc Sinh
Trang 2

*Chuùa Nhaät Phuïc Sinh (1/4):
x Coù 2 Thaùnh leã (9:00 am vaø 11:00 am). Sau Thaùnh leã 9:00
am coù Easter Egg Hunting cho caùc Thieáu Nhi luùc 10:30
am. Giaùo xöù coù Easter Picnic möøng Chuùa Phuïc Sinh töø
10:30 am ñeán 1:00 pm taïi nhaø thôø. Xin kính môøi taát caû
moïi caù nhaân, gia ñình vaø ñoaøn theå cuøng tham gia chung
vui möøng leã Chuùa Phuïc Sinh vôùi nhau.
(Caùc em nhoû seõ ñöôïc höôùng daãn chôi caùc troø chôi. Xin quyù phuï
huynh löu yù chuaån bò ñoà maëc chôi ngoaøi trôøi, noùn, lotion,… cho
mình vaø caùc em nhoû.)

Thoâng Baùo cho chuyeán haønh höông AÂu Chaâu
Töø ngaøy 1-14 thaùng 09 naêm 2018, Cha Phaoloâ Hoaøng Thaønh
Ñöùc, C.Ss.R. seõ linh höôùng cho cuoäc haønh höông AÂu Chaâu ñeán
caùc nöôùc YÙ, Phaùp, Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha. Ñoaøn haønh
höông seõ kính vieáng caùc vöông cung thaùnh ñöôøng, ñeàn thôø vaø
caùc ñòa danh toân giaùo noåi tieáng taïi caùc quoác gia treân nhö Roma,
San Giovanni Rotondo, Lanciano, Assisi, Padua, Venice, gaëp
gôõ ÑTC taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Milan, Loyola, Loä
Ñöùc, vaø Fatima. Giaù veù laø $4,350 USD (bao goàm thueá). Nôi aên
choán ôû thaät ñaày ñuû, tieän nghi vaø thoaûi maùi. Vì thôøi gian coù haïn,
xin quyù vò goïi ñaët choã caøng sôùm caøng toát. Moïi chi tieát xin quyù
vò lieân laïc vôùi Baø Thanh Vaân taïi caùc soá ñieän thoaïi: (714) 9335930
hay
(714)
933-5928;
hoaëc
qua
email:
Dloan99@gmail.com. Chuùng toâi xin traân troïng kính môøi!
MUØA CUÙM & CHUÙC BÌNH AN TRONG THAÙNH LEÃ
FLU SEASON & “THE SIGN OF PEACE” AT MASS

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.
GIA ÑÌNH DAÂNG CUÛA LEÃ

** Thöù Baûy 17/3
Leã 5:30 PM: Gia ñình Hoaøng Nhung
Nguyeãn
** Chuùa Nhaät 18/3
Leã 9 AM: Gia ñình Dan Phaïm
Leã 11 AM: Gia ñình Christine Ñoã
** Thöù Baûy 24/3
Leã 5:30 PM: Gia ñình Taäp Nguyeãn
** Chuùa Nhaät 25/3
Leã 9 AM: Gia ñình Danh Thu Nguyeãn
Leã 11 AM: Gia ñình Duõng Kh Nguyeãn
GIA ÑÌNH NHAÄN CHEÙN THAÙNH CAÀU CHO ÔN GOÏI

18/3: Gia ñình Vuõ Ñình Haäu
1/4: Gia ñình Nguyeãn Vaên Beù Tö
BAÙO CAÙO TAØI CHAÙNH TUAÀN QUA

Giaùo Xöù chuùng ta trong tuaàn qua Chuùa Nhaät 11 thaùng 3,
2018 ñaõ nhaän ñöôïc $8,232 (goàm $6,578 trong bì thö vaø ngoaøi bì
thö $1,556 tieàn daâng cuùng cuûa caùc em laø $98). 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.

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.
spiritual restoration. In the “hour” of
SUNDAY REFLECTION
Jesus, sinners in every nation can return
to the Father—to be washed of their guilt
The “Hour” Comes
and given new hearts to love and serve
Our readings today are filled with Him.
anticipation. The days are coming,
In predicting He will be “lifted up,”
Jeremiah prophesies in today’s First Jesus isn’t describing only His coming
Reading. The hour has come, Jesus says in Crucifixion (see John 3:14–15). Isaiah
the Gospel. The new covenant that God used the same word to tell how the
promised to Jeremiah is made in the “hour” Messiah, after suffering for Israel’s sins,
of Jesus—in His Death, Resurrection, and would be raised high and greatly exalted
Ascension to the Father’s right hand.
(see Isaiah 52:3). Elsewhere the term
The prophets said this new describes how kings are elevated above
covenant would return Israel’s exiled their subjects (see 1 Maccabees 8:13).
tribes from the ends of the world
Troubled in His agony, Jesus didn’t
(see Jeremiah 31:1, 3–4, 7–8). Jesus too pray to be saved. Instead, as we hear in
predicted His passion would gather the today’s Epistle, He offered himself to the
dispersed children of God (see John Father on the Cross—as a living prayer
11:52). But today He promises to draw to and supplication. For this, God gave Him
himself not only Israelites, but all men dominion over heaven and earth (see Acts
and women.
2:33; Philippians 2:9).
The new covenant is more than a
Where He has gone we can follow—
political or national restoration. As we if we let Him lead us. To follow Jesus
sing in today’s Psalm, it is a universal means hating our lives of sin and

selfishness. It means trusting in the
Father’s will, the law He has written in
our hearts.
Jesus’ “hour” continues in the
Eucharist, where we join our sacrifices to
His, giving God our lives in reverence and
obedience—confident He will raise us up
to bear fruits of holiness.
(Scott Hahn; https://stpaulcenter.com/the-hourcomes-scott-hahn-reflects-on-the-fifth-sunday-oflent/) 
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Kathleen Pham, DMD

Moïi Dòch Vuï Ñòa OÁc, Xin Lieân Laïc:

Excel Dentistry

VOLUNTEERS NEEDED
The White Rose Women's Center is in its 33rd year
of serving pregnant women in crisis in the Dallas
Diocese. In 2017 we had more than 4200 client visits at
our three locations. We are in need of counselors to
meet this demand. We need you! For more information
about training classes, please call 214-824-5942.

(Thaày Minh Vieät Ngöõ)

12879 Josey Ln Suite 100,
Farmers Branch, TX 75234

951 W. Main St. #A, Lewisville,
TX 75067-3515 Phone: 972-434-4300
www.excel-dentistry.com
Accept Medicaid, CHIP and Most Insurances

Nguyeãn Minh,, Realtor

Monday-Friday 8am-6pm

General-Cosmetic, Orthodontic

Keller Williams Realty-PLANO

972-247-3600

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

972-567-6207

Baùc Só Y Khoa

Khaùm & Ñieàu Trò:

 Chích ngöøa treû em, ngöôøi lôùn, du lòch
 Beänh cao maùu
 Tieåu Ñöôøng
 Beänh Tieâu Hoaù

 Beänh phong thaáp
 Tim, thaän, phoåi
 Beänh ngoaøi da
 Beänh nhieãm truøng

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.

 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
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

NguyÍn Xuân Hùng (214) 926-9443

Family,
yy, Cosmetic
Implant
Impl
p ant Dentistry
& Orthodontics
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 E Belt Line Rd.#101, 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

/ Email: hxnguyen75@gmail.com

_D
DR.

Ô Trống bảo trợ
xin L/L anh X. Hùng
(214) 926-9443
hxnguyen75@gmail.com

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

Baùc Só Phaïm Vaên Taâm, D.C.

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

Trang 2

“Qúy vị nào muốn nhận được tờ
mục vụ hàng tuần online xin email
cho hxnguyen75@gmail.com với
chủ đề “Xin gởi tôi tờ Mục Vụ
hàng tuần qua email”.

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

CẦN THỢ NAIL
Cần nhiều thợ nữ bột, nexgen-dip, waxeyelash và tay chân nư ớc. Tiệm ở
PGB/Franford 3 màu. Nơi làm thoải mái.
FT/PT. Bao lương ho ặc chia. Cần làm ngay
gọi Sandy 972-307-2223 /
727-776-9724

Các bạn có ai có tiệm
business không?
Các bạn có lo về sự an toàn của
nhà cửa và gia đình mình không?
Nếu Anh Chị muốn tự bảo vệ.
Xin liên lạc với ZEN Tactical Solutions.
_______________________________________________________________________
x Khóa học bắn súng căn bản
x Khóa học cấp bằng mang súng trong
người (LTC)
x Lớp học dưới sự hướng dẫn của hai cảnh
sát viên người Việt.
_______________________________________________________________________
Các bạn có thể theo dõi và cập nhật thêm tin
tức của chủng tôi trên trang Facebook
Xin hãy liên hệ với

Michael Bui 817-903-7167, hoặc
Chau Nguyen 214-924-4977
Email: zentacticalsolutions@gmail.com

