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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.

ÔÛ TRONG CHUÙA
Kính thöa Quyù OÂB vaø ACE,
“Thaày laø caây nho, caùc con laø nhaønh. Ai ôû
trong Thaày vaø Thaày ôû trong ngöôøi aáy, keû aáy seõ
sinh nhieàu traùi, vì khoâng coù Thaày, caùc con
khoâng theå laøm ñöôïc gì.”

_____________________________________________________________________

Hình aûnh caây nho raát quen thuoäc trong
Kinh Thaùnh vaø gaàn guõi vôùi cuoäc soáng cuûa daân
Do Thaùi. Trong baøi Tin Möøng hoâm nay, Chuùa
Gieâsu töï ví mình laø caây nho vaø caùc moân ñeä laø
caønh. Caønh nho chæ sinh nhieàu hoa traùi khi gaén
lieàn vôùi caây vaø caàn ñöôïc caét tæa. Chuùa Gieâsu
muoán noùi laø taát caû moân ñeä cuûa Ngaøi chæ tröôûng
thaønh trong aân suûng. Ñôøi soáng moân ñeä vaø vieäc
toâng ñoà chæ coù taêng tröôûng khi ngöôøi moân ñeä
keát hieäp vôùi Chuùa Gieâsu vaø ñöôïc thanh luyeän trong giaùo huaán cuûa Ngaøi.
Chuùa Gieâsu luoân nhaán maïnh vaø khao khaùt chuùng ta phaûi gaén lieàn vôùi Ngaøi.
Ngaøi bieát roõ chuùng ta deã bò dính beùn vaøo nhieàu thöù nhö tieàn baïc, vaät chaát, söï thuï
höôûng, danh voïng, quyeàn löïc,... Vaø chuùng ta laïi deã bò dính vaøo caùi toâi ích kyû, ghen
tò, löôøi bieáng, tham lam,… Nhöng khi chuùng ta bò dính vaøo nhöõng thöù gì ngoaøi Chuùa
Gieâsu thì chuùng ta sôùm trôû thaønh naïn nhaân vôùi cuoäc soáng ñaày söï nhaøm chaùn, baát
an vaø thaát voïng. Thieáu vaéng Ngaøi trong cuoäc ñôøi chuùng ta thì chuùng ta deã sinh ra
baïo löïc, gaây toån thöông cho mình vaø ngöôøi khaùc do loøng ích kyû vaø nhöõng loâi keùo
theo söï döõ.
Coâng vieäc toâng ñoà cuûa chuùng ta chæ coù sinh ra hoa traùi ñích thaät khi chuùng
ta thaät söï keát hieäp vôùi Chuùa vaø soáng theo lôøi daïy baûo cuûa Ngaøi. Vì khoâng coù Chuùa
höôùng daãn chuùng ta deã ñi sai laïc do cuøng laøm vieäc toâng ñoà nhöng laïi bò nhöõng söï
loâi keùo cuûa tieàn baïc, danh voïng, quyeàn löïc, loøng ghen tò laøm chuû chuùng ta. Khoâng
ôû trong Chuùa thì chuùng ta deã bò söï noùng giaän do caùi toâi kieâu ngaïo, loøng töï aùi, loøng
ghen tò hay trôû neân thuï ñoäng do böïc töùc, cay ñaéng vaø thieáu vaéng tình yeâu soát meán.
Xin Ñöùc Trinh Nöõ Maria luoân gìn giöõ chuùng ta soáng keáp hieäp vôùi Chuùa ñeå
ñôøi soáng moân ñeä vaø söù vuï toâng ñoà cuûa moãi ngöôøi ñöôïc ñaày hoa traùi toát ñeïp.
Lm. Dominic Phaïm Troïng Phuùc, C.Ss.R.
Chính xöù

29-4: Chuùa Nhaät V Phuïc Sinh
30-4: Thöù Hai trong tuaàn V muøa Phuïc Sinh; Leã nhôù tuøy yù Thaùnh
Pius V, Giaùo hoaøng
1-5: Thöù Ba trong tuaàn V muøa Phuïc Sinh; Leã nhôù tuøy yù Thaùnh
Giuse Thôï
2-5: Thöù Tö, Leã Thaùnh Athanasius, Giaùm muïc, Tieán só
3-5: Thöù Naêm, Leã Thaùnh Philip vaø Giacobeâ, Toâng ñoà
4-5: Thöù Saùu trong tuaàn V Phuïc Sinh
5-5: Thöù Baûy trong tuaàn V Phuïc Sinh
6-5: Chuùa Nhaät VI Phuïc Sinh

Thöng Baáo
KÍNH LOØNG CHUÙA THÖÔNG XOÙT

Vaøo luùc 3 giôø chieàu Chuùa nhaät 29/4/2018, Giaùo
xöù coù buoåi chaàu Thaùnh Theå vaø ñoïc Kinh Loøng Chuùa
Thöông Xoùt ñeå caàu nguyeän cho caù nhaân, gia ñình, giaùo
xöù, theá giôùi vaø Hoäi thaùnh hoaøn vuõ ñöôïc caûm nghieäm tình
yeâu thöù tha cuûa Thieân Chuùa. Xin môøi moïi ngöôøi tham döï.
SINH HOAÏT THAÙNG 5 CUÛA ÑOAØN LIEÂN MINH THAÙNH
TAÂM

Ñoaøn LMTT kính môøi quyù vò Coá vaán, quyù ñoaøn
vieân tham döï:
- Thaùnh leã vaø chaàu Thaùnh Theå thöù Saùu ñaàu thaùng ngaøy
4/5/2018.
- Buoåi hoïp cuûa Ñoaøn LMTT taïi Hoäi tröôøng giaùo xöù luùc 9
giôø saùng thöù Baûy ngaøy 5/5/2018.
HOÏP HUAÁN LUYEÄN CHO THÖØA TAÙC VIEÂN THAÙNH
THEÅ NGOAÏI THÖÔØNG

Xin taát caû nhöõng ai trong Ban Thöøa Taùc Vieân
Thaùnh Theå Ngoaïi Thöôøng vaø nhöõng ai ñöôïc môøi vaøo Ban
naøy thu xeáp ñeán tham döï buoåi hoïp huaán luyeän do cha xöù
höôùng daãn vaøo luùc 10:00 am thöù Baûy, ngaøy 5/5/2018.
ÑAËT MUA HOA NGAØY HIEÀN MAÃU

Ñoaøn TNTT Gioan Phaoloâ II seõ caém vaø baùn caùc
bình hoa nhaân ngaøy Hieàn Maãu saép tôùi. Xin caùc gia ñình
uûng hoä cho vieäc toâng ñoà Ñoaøn TNTT thöïc hieän ñeå giuùp
cho chöông trình xaây döïng caùc cô
sôû cuûa giaùo xöù. Xin ñaët tröôùc ñeå
Ñoaøn deã chuaån bò vaø muoán tìm
hieåu chi tieát xin lieân laïc vôùi caùc
Tröôûng vaø Trôï Taù sau caùc Thaùnh leã
Chuùa nhaät cho ñeán ngaøy 6/5/2018.
http://www.thanhtamdallas.org/thanhtam/

RÖÔÙC KIEÄU TOÂN VINH VAØ TAÏ ÔN ÑÖÙC TRINH NÖÕ
MARIA

. Chuùa nhaät ngaøy 13/05/2018 (ngaøy Hieàn Maãu)
. 8:30 am: taäp trung ôû nhaø thôø
. 8:40 am: baét ñaàu röôùc kieäu vaø Thaùnh leã Chuùa nhaät ñöôïc
cöû haønh sau ñoù.
Xin quyù coäng ñoaøn vaø caùc ñoaøn theå maëc ñoàng phuïc ñeán
nhaø thôø sôùm hôn thöôøng leä ñeå cuøng tham gia röôùc kieäu
cho ñöôïc soát saéng.
CHAÀU THAÙNH THEÅ 24 GIÔØ

Giaùo xöù seõ coù chöông trình ñaëc bieät chaàu Thaùnh
Theå lieân tuïc 24 giôø töø chieàu toái thöù Naêm, ngaøy 7/6/2018,
ñeán leã chieàu thöù Saùu, ngaøy 8/6/2018, laø ngaøy leã troïng kính
Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu, Boån maïng cuûa giaùo xöù. Kính xin
caùc ñoaøn theå, gia ñình hay nhoùm gia ñình, caù nhaân coá
gaéng thu xeáp choïn löïa vaø ghi danh ñeå coù ít nhaát laø 2 ngöôøi
giöõ 1 giôø chaàu naøo ñoù. Xin (caùc) caù nhaân, gia ñình, hoäi
ñoaøn cuøng tham gia vaøo chöông trình höõu ích thieâng lieâng
naøy.
Chöông trình toång quaùt nhö sau:
. Thöù Naêm (7/6/2018):
. 5:30 pm: Giôø chaàu chung cuûa giaùo xöù vaøo thöù
Naêm ñaàu thaùng
. 6:30 pm: Thaùnh leã
. 7:00 pm – 8:00 pm: baét ñaàu giôø chaàu lieân tuïc
(ñoaøn theå, nhoùm gia ñình, gia ñình vaø caù nhaân ghi danh
ñeå cho vieäc saép xeáp ñöôïc toát; giaùo xöù muoán coù ít nhaát laø
2 ngöôøi chaàu Thaùnh Theå trong giôø ñoù. Ghi danh vaøo giaáy
chöông trình ôû cuoái nhaø thôø)
. 8:00 pm – 9:00 pm: …. (xin ghi danh)
….
. Thöù Saùu (8/6/2018): tieáp tuïc giôø chaàu toái thöù Naêm qua
ñeâm ñeán 6:00 pm.
. 6:00 pm: giôø chaàu chung cuûa giaùo xöù
. 6:30 pm: Thaùnh leã troïng kính Thaùnh Taâm Chuùa
Gieâsu
Seõ thoâng baùo sau veà nhöõng löu yù vaø höôùng daãn veà caùc
laõnh vöïc an toaøn, ghi danh nhaän traùch nhieäm, phaàn ñoïc
kinh laàn chuoãi chung vaøo giôø nhaát ñònh naøo ñoù, vaø chaàu
trong thinh laëng,...
CHUÙC MÖØNG HOÏC SINH TOÁT NGHIEÄP NAÊM 2018

Giaùo xöù seõ chuùc möøng cho caùc em toát nghieäp high
school vaø college naêm 2018 naøy. Xin quyù phuï huynh cuûa
caùc em hay caùc em lieân laïc vôùi anh Nguyeãn Thaønh
Thomas (214) 315-0500 hay chò Baïch Phöông (469) 3633650 ñeå giaùo xöù sôùm coù danh saùch ñaày ñuû ñeå chuùc möøng
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cho caùc em trong Thaùnh leã 11:00 am cuûa Chuùa nhaät, ngaøy
20/5/2018.
THAY ÑOÅI GIÔØ LEÃ CHIEÀU TOÁI THÖÙ BAÛY

Taïi giaùo xöù seõ coù Thaùnh leã sôùm hôn thöôøng leä vaøo
chieàu thöù Baûy vaøo caùc ngaøy sau ñaây: ngaøy 21/4/2018
(ngaøy giaùo xöù toå chöùc Crawfish Night) vaø ngaøy 19/5/2018
(ngaøy caùc em ñöôïc Röôùc Leã Laàn Ñaàu). Leã chieàu thay vì
luùc 5:30 pm seõ cöû haønh luùc 5:00 pm.
RAO HOÂN PHOÁI

* Rao Laàn 2
Anh Gioakim Leã Nguyeãn Trí Vieãn, con oâng Anreâ
Leâ Vaên Hieån vaø baø Agata Nguyeãn Thò Hoa, thuoäc giaùo
xöù Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu, Carrollton, TX seõ keát hoân vôùi
chò Nguyeãn Ngoïc Yeán Nhi, con oâng Nguyeãn Vieát Laân vaø
baø Laâm Thò Thu, taïi giaùo xöù Vinh Trung, giaùo haït Bình
Giaõ, tænh Baø Ròa, Vuõng Taøu, Vieät Nam. Anh Gioakim Leã
Nguyeãn Trí Vieãn vaø cha meï hieän cö nguï taïi thaønh phoá
Carrollton, Texas. Ai bieát ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng
baùo cho cha chính xöù.
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 Danh Thu - Taï Ôn Thieân Chuùa, Ñöùc Meï vaø
Thaùnh Caû Giuse
2. Gia ñình Myõ Vaân - Taï Ôn Thieân Chuùa, Ñöùc Meï vaø
Caùc Thaùnh
3. Baø Ñaày - Daâng hoa Ñöùc Meï vaø Thaùnh Giuse
4. Voõ Thaønh Tieán - Daâng hoa Thaùnh Giuse
5. Leâ Thò Nhaïn - Daâng hoa kính Ñöùc Meï

GIA ÑÌNH DAÂNG CUÛA LEÃ

** Thöù Baûy 28/4
Leã 8:30 PM: Gia ñình Hoaøng Nhung Nguyeãn
** Chuùa Nhaät 29/4
Leã 9 AM: Gia ñình Höõu Nghóa Leâ
Leã 11 AM: Gia ñình Long Teá Traàn
** Thöù Baûy 5/5
Leã 8:30 PM: Gia ñình Taäp Nguyeãn
** Chuùa Nhaät 6/5
Leã 9 AM: Gia ñình Minh Thaùi Nguyeãn
Leã 11 AM: Gia ñình Mindy Quang Traàn
GIA ÑÌNH NHAÄN CHEÙN THAÙNH CAÀU CHO ÔN GOÏI

29/4: Gia ñình Nguyeãn Yeán
13/5: Gia ñình Voõ Thaønh Tieán
CUNG NGHINH & ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG ÑÖÙC MEÏ

Nhöõng gia ñình naøo muoán röôùc töôïng Ñöùc Meï ñeå ñoïc
Kinh Toân Vöông haèng tuaàn luùc 6 giôø chieàu Chuùa nhaät, xin
lieân laïc vôùi OÂng Söùc (214) 552-7724 hoaëc Anh Tieán (469)
230-6662.
* Chuùa nhaät 29/04/2018: Ñoïc kinh Kính Ñöùc Meï luùc
6 giôø chieàu taïi GÑ OÂB Nguyeãn Meïo. Ñòa chæ: 2713
Summer Tree Dr., Carrollton, TX 75007 Ñieän
thoaïi: (972) 416-5720.
* Chuùa nhaät 6/05/2018: Ñoïc kinh Kính Ñöùc Meï luùc 6
giôø chieàu taïi GÑ AC Duõng & Haø. Ñòa chæ: 3131 Mayfair
Dr., Carrollton, TX 75007 Ñieän thoaïi: (469) 328-7056.
BAÙO CAÙO TAØI CHAÙNH TUAÀN QUA

Giaùo Xöù chuùng ta trong tuaàn qua Chuùa Nhaät 22 thaùng
4, 2018 ñaõ nhaän ñöôïc $7,169 (goàm $5,642 trong bì thö vaø
ngoaøi bì thö $1,419 tieàn daâng cuùng cuûa caùc em laø $108).
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.

the Church, he encounters initial resistance
and suspicion. But he is known by his fruits,
by his powerful witness to the Lord
ON THE VINE
working in his life (see Matthew 7:16–20).
We too are commanded today to
In today’s Gospel, Jesus tells us that
bear
good
fruits as His disciples, so that our
He is the true vine that God intended Israel
to be—the source of divine life and wisdom lives give glory to God. Like Paul’s life, our
lives must bear witness to His goodness.
for the nations (see Sirach 24:17–24).
Jesus cautions us, however, that if
In baptism, each of us was joined
to Him by the Holy Spirit. As a branch we’re bearing fruit, we can expect that God
will “prune” us—as a
grows from a tree, our
gardener trims and cuts
souls are to draw life
back a plant so that it
from Him, nourished by
will grow stronger and
His word and the
bear even more fruit. He
Eucharist.
is teaching us today how
Paul in today’s
to
look
at
our
sufferings
and trials with the
First Reading seeks to be grafted onto the
eyes
of
faith.
We
need
to
see our struggles
visible expression of Christ the true vine—
His Church. Once the chief persecutor of as pruning, by which we are being

SUNDAY REFLECTION

disciplined and trained so that we can grow
in holiness and bear fruits of righteousness
(see Hebrews 12:4–11).
We need to always remain rooted
in Him, as today’s Epistle tells us. We
remain in Him by keeping His
commandment of love, by pondering His
words, letting them dwell richly in us
(see Colossians 3:16), and by always seeking
to do what pleases Him. In everything we
must be guided by humility, remembering
that apart from Him we can do nothing.
As we sing in today’s Psalm, we
must fulfill our vows, turning to the Lord in
worship, proclaiming his praises, until all
families come to know His justice in their
lives.
(Scott Hahn,
https://stpaulcenter.com/on-the-vine-scott-hahn-reflects-onthe-fifth-sunday-of-easter/) 

Addison – Allen – Carrollton – Coppell – Dallas – Farmers Branch - Flower Mound – Frisco – Irving – Lewisville – Plano, TEXAS

Trang 3

Kathleen Pham, DMD

Moïi Dòch Vuï Ñòa OÁc, Xin Lieân Laïc:

Excel Dentistry

(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 phong thaáp
 Beänh cao maùu
 Tim, thaän, phoåi
 Tieåu Ñöôøng
 Beänh ngoaøi da
 Beänh Tieâu Hoaù
 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.

Chuyeân Ñieàu Trò:

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
Imp
plant 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.

“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

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ

Cần Người giữ trẻ bé 1 tháng và
2 tuổi. Một tuần 3 ngày, xin
liên lạc Cô Trang
214-725-5348
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

