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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 CUÛA ÑAÁNG KITO
Kính thöa Quyù OÂB vaø ACE,

_________________________________________________________

Lôøi Chuùa cuûa ngaøy Chuùa

nhaät hoâm nay nhaán maïnh Chuùa
Gieâsu laø Ñaáng Thieân sai vaø Ngaøi
seõ thöïc hieän söù vuï baèng con ñöôøng
khoå giaù vaø caùi cheát.
Trong moät thôøi gian daøi
Ñöùc Gieâsu ñaõ laøm bieát bao pheùp
laï vaø giaûng daïy veà maàu nhieäm
Nöôùc Trôøi nhöng Ngaøi cuõng bieát laø daân chuùng coù söï hieåu bieát sai laàm veà caên tính
vaø söù maïng cuûa Ngaøi. Ngaøi ñaõ hoûi caùc moân ñeä nghe daân chuùng noùi gì veà Ngaøi. Caùc
caâu traû lôøi laø daân chuùng nghó Ngaøi laø moät ngoân söù ñaëc bieät. Ñöùc Gieâsu muoán nghe
chính caùc moân ñeä nghó Ngaøi laø ai. Caâu hoûi daønh cho caùc oâng vì caùc oâng ôû gaàn beân
Chuùa hôn trong moät thôøi gian daøi ñaõ qua vaø cuõng chöùng kieán ñuû loaïi pheùp laï Ngaøi
laøm. Hôn nöõa, caùc oâng coøn ñöôïc chính Ngaøi caën keõ giaûng daïy cho bieát nhieàu ñaëc
tính cuûa Nöôùc Trôøi qua caùc duï ngoân khaùc nhau. Caâu traû lôøi ñöôïc boäc loä qua lôøi
tuyeân xöng cuûa Pheâroâ: “Thaày laø Ñaáng Kitoâ”.
Coù ñieàu quan troïng laø trong naõo traïng cuûa ngöôøi Do Thaùi thôøi baáy giôø vò
thieân sai Messia seõ laø Ñaáng mang laïi söï phuïc höng, ñoäc laäp vaø thònh vöôïng cho
daân toäc Do Thaùi. Hình aûnh Ñaáng Kitoâ theo hoï laø vò anh huøng daân toäc cöùu thoaùt hoï
khoûi aùch ñoâ hoä cuûa ñeá quoác Roma.
Chuùa Gieâsu ñaõ mau choùng loan baùo cuoäc khoå naïn vaø phuïc sinh cuûa Ngaøi.
Ngaøi ñaõ chuaån bò vaø cho hoï bieát con ñöôøng thöïc thi söù vuï thieân sai cuûa Ngaøi khoâng
phaûi laø cuoäc thay ñoåi veà xaõ hoäi, chính trò vaø mang laïi nhöõng quyeàn lôïi vaø quyeàn
löïc traàn theá nhöng Ngaøi thi haønh söù vuï baèng vieäc gaùnh laáy söï ñau khoå vaø bò gieát
cheát nhöng Ngaøi cuõng loan baùo söï phuïc sinh.
Chuùa Gieâsu cuõng noùi cho chuùng ta bieát con ñöôøng ngöôøi moân ñeä ñích thaät
muoán theo Ngaøi thì phaûi ñi con ñöôøng töø boû caùi toâi ích kyû, vaùc thaäp giaù mình maø
theo Ngaøi. Chaéc chaén con ñöôøng naøy khi ñöôïc thöïc thi trong tình yeâu seõ mang laïi
vinh quang cho ngöôøi moân ñeä.
Xin Ñöùc Meï Maria caàu baàu ñeå moãi ngöôøi chuùng ta luoân maïnh daïn vaø trung
kieân trong söù vuï theo Chuùa vì tình yeâu vaø hoïc noi göông Ngaøi ñeå roài chuùng ta cuõng
seõ ñöôïc chia seû vinh quang phuïc sinh vôùi Ngaøi.
Lm. Dominic Phaïm Troïng Phuùc, C.Ss.R.
Chính xöù

16-9: Chuùa Nhaät tuaàn 24 Thöôøng Nieân
17-9: Thöù Hai tuaàn 24 muøa Thöôøng Nieân, leã nhôù tuøy yù Thaùnh Robert
Bellarmine, Giaùm muïc, Tieán só
18-9: Thöù Ba tuaàn 24 muøa Thöôøng Nieân
19-9: Thöù Tö tuaàn 24 muøa Thöôøng Nieân; leã nhôù tuøy yù Thaùnh
Januarius, Giaùm muïc, Töû ñaïo
20-9: Thöù Naêm, Leã Thaùnh Andrew Kim Tae-gon, Linh muïc, Phaoloâ
Chong Ha-sang vaø caùc Baïn Töû ñaïo taïi Trieàu Tieân, leã nhôù
21-9: Thöù Saùu, Leã Thaùnh Mattheâu, Toâng ñoà vaø Taùc Giaû Tin Möøng, leã
kính
22-9: Thöù Baûy tuaàn 24 Thöôøng Nieân
23-9: Chuùa Nhaät tuaàn 25 Thöôøng Nieân

Thöng Baáo
CHÖÔNG TRÌNH VUI TEÁT TRUNG THU

Giaùo xöù seõ toå chöùc Teát Trung Thu vaøo thöù Baûy, ngaøy 22
thaùng 9, 2018 töø 6:30 pm ñeán 9:30 pm. Xin phuï huynh ñöa
caùc em ñeán Hoäi Tröôøng Thaùnh Giuse cuûa giaùo xöù ñeå caùc em
vui chôi trong dòp naøy. Vaø cuõng khuyeán khích phuï huynh
lieân laïc vôùi coâ giaùo Thaûo hay Phöôïng Lieân ñeå ghi danh cho
caùc em ñoùng goùp vaøo chöông trình vaên ngheä cho ñöôïc phong
phuù. Ngoaøi ra, xin keâu goïi vaø khuyeán khích phuï huynh cuøng
caùc em laøm loàng ñeøn ñeå tham gia cuoäc thi.
CA SYÕ HAÙT DAÏ TIEÄC THU VAØNG 2018

Vì lý do sức khỏe riêng nên ca sỹ Như Quỳnh sẽ không hát
cho chương trình DTTV 2018. Thay vào đó có ca sĩ Hương
Thủy. Ban tổ chức và cha xứ quyết định có sự thay đổi này để
cho chương trình DTTV 2018 của giáo xứ được tốt đẹp hơn.
Xin được thông báo và mong quý vị trong và ngoài giáo xứ
thông cảm và vẫn tiếp tục cầu nguyện, hỗ trợ cho DTTV năm
nay. Xin cảm ơn quý vị.
CHAÀU THAÙNH THEÅ 24 GIÔØ

Giaùo xöù seõ coù chöông trình ñaëc bieät chaàu Thaùnh Theå lieân
tuïc 24 giôø töø chieàu toái thöù Saùu ñaàu thaùng 10, ngaøy 5/10/2018,
ñeán leã chieàu thöù Baûy hoâm sau, ngaøy 6/10/2018. Muïc ñích
cuûa chöông trình Chaàu Thaùnh Theå 24 giôø lieân tuïc naøy laø caàu
nguyeän cho Hoäi Thaùnh, giaùo xöù vaø caùc gia ñình.
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 Saùu (5/10/2018):
. 5:30 pm: Giôø chaàu chung cuûa giaùo xöù
. 6:30 pm: Thaùnh leã
http://www.thanhtamdallas.org

. 7:00 pm – 8:00 pm: baét ñaàu giôø chaàu lieân tuïc qua
ñeâm cho ñeán saùng hoâm sau luùc 8:00 coù thaùnh leã saùng thöù
Baûy. Xin caùc hoäi ñoaøn, ban, caùc nhoùm gia ñình hay caù nhaân
ghi danh phuï traùch töøng giôø chaàu Thaùnh Theå.
Thöù Baûy (6/10/2018)
. 8:00 am: Thaùnh leã vaø sau thaùnh leã ñaët Mình Thaùnh
Chaàu
. 9:00 am – 10:00 am: …
. 10: 00 am – 11:00 am: …
…
5:00 pm – 5:30 pm: chaàu Thaùnh Theå cuûa coäng ñoaøn
vaø keát thuùc vôùi Thaùnh leã chieàu thöù Baûy haøng tuaàn luùc 5:30
pm
RÖÔÙC KIEÄU TOÂN VINH VAØ TAÏ ÔN ÑÖÙC TRINH NÖÕ MARIA

. Chuùa nhaät ngaøy 7/10/2018
. 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.
CANA MARRIAGE RETREATS

The Cana Marriage Retreats Ministry would like to remind
all Parishes in the Diocese of Dallas that a Finding
Cana Marriage Preparation Retreat is scheduled
for November 17 and 18 at St. Jude Catholic Church in
Allen, TX. This retreat is for engaged couples who are
planning to be married in the Dallas Diocese and it has
received Diocesan approval.
Couples can register at www.canamarriageretreats .com
DANH SAÙCH ÑOÙNG GOÙP CHO CHÖÔNG TRÌNH QUYÕ XAÂY
DÖÏNG

(Soá thöù töï tieáp theo caùc tuaàn tröôùc ñoù.)
Tuần September 9 2018
635. Acct # 1617: Dâng cúng $200.00
636. Acct # 1064: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
637. Acct # 1489: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
638. Acct # 1007: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
639. Acct # 1808: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
640. Acct # 1534: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
641. Acct # 1552: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
642. Acct # 1803: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $15.00
643. Acct # 1833: Pledge $5,000.00;Dâng cúng trước $5,000.00
644. Acct # 1499: Dâng cúng $300.00
645. Acct # 1327: Pledge $8,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
646. Acct # 1953: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
647. Acct # Verizon: Gift Matching
$1,000.00
648. Acct # AC JHA: Pledge $6,000.00
649. Acct # 1684: Dâng cúng $50.00
650. Acct # 1609: Pledge $2,500.00; Dâng cúng tiếp $10.00
651. Acct # 1697: Dâng cúng $10.00
652. Acct # 1181: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $150.00
653. Acct # 1767: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
Trang 2

654. Acct # 1275: Dâng cúng $20.00
655. Acct # 1325: Dâng cúng $20.00
656. Acct # 1881: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
657. Acct # 1406: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
658. Acct # 1882: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
659. Acct # 1618: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp $100.00
660. Acct # 1292: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $80.00
661. Acct # 1409: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
662. Acct # 1498: Dâng cúng $1.00
663. Acct # 1875: Dâng cúng $20.00
664. Acct # 1602: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $15.00
665. Acct # C TN: Dâng cúng $50.00
_____________________________________________________

Leã 9 AM: Gia ñình Minh Thaùi Nguyeãn
Leã 11 AM: Gia ñình Thanh Ñình Vuõ
** Thöù Baûy 22/9
Leã 5:30 PM: Gia ñình Hoang Truc
** Chuùa Nhaät 23/9
Leã 9 AM: Gia ñình Ngoïc Bích Voõ
Leã 11 AM: Gia ñình Tieán Thuûy Voõ

Cho đến September 9, 2018: Tổng số hứa dâng cúng:
$1,544,381.92; Tổng số đã đóng góp cho Chương Trình
Quỹ Xây Dựng: $730,911.46.

CUNG NGHINH & ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG ÑÖÙC MEÏ

DANH SAÙCH GIA ÑÌNH DAÂNG HOA TAÏ ÔN

Xin Cộng Đoàn thiết tha hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và Mẹ
Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Đình
Dâng Hoa Tạ Ơn:
1. Con cháu Ô.B. Lưu Quang Anh - Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ
và Thánh Giuse
2. Connie Do Nguyễn - Dâng hoa Đức Mẹ
3. Lê Văn Hóa - Dâng hoa Tạ Ơn
4. Gia đình Bà Đầy - Dâng hoa Đức Mẹ và Thánh Giuse
5. Ẩn danh - Dâng hoa Kính Đức Mẹ & Tạ ơn Đức Mẹ
6. Mr. & Mrs. Võ Thành Tiến - Dâng hoa Đức Mẹ
7. Lê Thị Nhạn - Dâng hoa kính Đức Mẹ
GIA ÑÌNH DAÂNG CUÛA LEÃ

** Thöù Baûy 15/9
Leã 5:30 PM: Gia ñình BeùTö Nguyeãn
** Chuùa Nhaät 16/9

SUNDAY REFLECTION

Today’s reading from Mark is the
climax to which his presentation of the life of
Jesus to this point has been leading. The
mission of Jesus has been rejected and
misunderstood. It is essential to God’s
designs that the disciples of Jesus do not
misunderstand the mission that has brought
the Son forth from the Father to bring
healing to a lost world.
The ‘who’ question is central to
our human existence: ‘Who are you, my
companion on the journey of life?’ ‘Who am
I?’ These questions, if we face their
implications, confront us with the depths
and mystery of our common humanity.
Jesus called himself, ‘the Son of Man’, a title
that affirmed his sharing in our human
condition. When the ‘who’ question is
addressed to him we find not only the
mysterious depths of our common
humanity, but also the mystery of the
generous designs of God, conceived with
the Son and the Holy Spirit, in the depths of
the divine eternity. Discipleship is learning,
in the course of our lives, the answer to the

GIA ÑÌNH NHAÄN CHEÙN THAÙNH CAÀU CHO ÔN GOÏI

16/9: Gia ñình Nguyeãn Vaên Taäp
30/9: Gia ñình Ñoã Thanh
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 16/09/2018: Ñoïc kinh Kính Ñöùc Meï luùc 6
giôø chieàu taïi GÑ AC Minh/Ánh, 1844 Garrett Dr, Carrollton,
TX 75010, ĐT: 214-731-1729
* Chuùa nhaät 23/09/2018: Ñoïc kinh Kính Ñöùc Meï luùc 6
giôø chieàu taïi GÑ AC Sôn & Lyù. Ñòa chæ: 3003 Glenhollow,
Carrollton, TX 75006. Ñieän thoaïi: (214) 783-4106.
BAÙO CAÙO TAØI CHAÙNH TUAÀN QUA

Giaùo Xöù chuùng ta trong tuaàn qua Chuùa Nhaät 9 thaùng 9,
2018 ñaõ nhaän ñöôïc $6,755 (goàm $5,573 trong bì thö vaø ngoaøi
bì thö $1,124 tieàn daâng cuùng cuûa caùc em laø $58). 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.

‘who’ question we address to the Saviour who has made himself our ever-present
companion. Like Peter, we shall find that
we are forced to re-evaluate our most basic
assumptions in the light of the ways of God
we learn from Jesus.
Jesus is ‘the Christ’, the messiah in
whom Israel’s hopes are centred. He begins
to teach his disciples ‘quite openly’ what lay
ahead of them in Jerusalem. He is not the
political saviour so ardently hoped for in
popular expectations: the
‘Son of Man’ will be ‘rejected’
– ‘put to death’ even. Peter’s
brave act of faith must be
further clarified. Mark’s
gospel does not spare Peter –
perhaps
because
this
community has already heard of Peter’s
humiliations from Peter himself. Jesus
addresses Peter as ‘Satan’, obstructing
God’s plan. That plan, Jesus explains, has
been foreshadowed in two themes of
Israel’s hopes, the ‘Suffering Servant’ (see Is
52-53 etc – the first reading is one of the
descriptions of the ‘Servant’) and the ‘Son of
Man’ (Dan 7). Both of these themes envisage

a mysterious personage who will fulfil the
destiny of Israel – the first bringing healing
for the world’s self-inflicted suffering by
sharing in that suffering himself; the other
bringing all peoples together under the
beneficent reign of God’s ways.
Jesus emphatically spells out the
demands of discipleship: sharing in his
responsibility for the human family, even if
it means sharing his ‘cross’; living ‘for the
sake of the gospel’, the Good News of the
generous future God has in store
for struggling humanity.
Once again, the reading
from James speaks in very
practical terms. His discussion of
‘faith’, that is ‘quite dead’ if it has
no ‘good works’ to show, is
familiar. It is possible that James is
responding
to
a
self-serving
misinterpretation of Paul’s teaching that
‘we are justified by faith’. True discipleship,
as Jesus reminds Peter, proves itself in a
generosity that has been learned in the
presence of the Crucified Saviour.
(John Thorhill sm;
http://www.theemmausseries.com/b24sunday.html) 
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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-5pm

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
CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI GIA
550 S. EDMONDS LANE #202, LEWISVILLE, TX 75067
TEL: 972-891-5571
* 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”.

Job Hiring in
Southlake/Grapevine:
Cần người làm Full time/Part time
/Weekends ở tiệm rửa xe (carwash). Không
cần kinh nghiệm/tiếng Anh.
Mọi chi tiết xin liên lạc Ngọc 214-603-5772

FAMILY CARE CLINICS
Hong Nguyen, FNP-C.

PHONE: (972) 242-4949
Chăm Sóc Tận Tâm Cho Sức Khỏe Của Bạn
͵ͲͶͶǤǡ ͵ͳǡ
Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 am to 6:00 pm
* Có thể lấy hẹn cùng ngày
Nhận Medicare, Medicaid, và tất cả các loại bảo hiểm.
* Có giá đặc biệt nếu không có bảo hiểm.

FAMILY CARE CLINICS

PHONE: (972) 242-4949
$60.00 FOR FIRST OFFICE VISIT
(Regular $100.00)
Self-Pay Patient Only.

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

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ
Cần người giữ 2 bé, 1 tuoi & 1 thang, có kinh
nghiệm giữ trẻ. Yêu thương trẻ, siêng năng
chịu khó, sáng đi chiều về hoặc ở lại, có
phòng riêng. Nghỉ cuối tuần, lương tốt thỏa
thuận, nhà ở Irving hoặc Flower Mound. Xin
liên lạt Tất Anh 469-463-3115

1755 N Interstate 35E Carrollton TX 75006 (giữa Beltline & Withlock)
Phone: (469) 986 - 1181

Tiệm chúng tôi chuyên cung cấp các loại vỏ xe mới và cũ. Ngoài ra chúng tôi
có dịch vụ State inspection, thay thắng, thay nhớt, kiểm tra xe định kỳ....
phương châm phục vụ của chúng tôi “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”
Rất hân hạnh được phục vụ qúy vị.

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

