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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 Xсtröôùc 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 Xс
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 Xсhoaëc Hoäi Ñoàng Muïc Vuï ñeå gia
nhaäp Coäng Ñoaøn Daân Chuùa.

TÂM THѬ MӨC VӨ

TÔI PHҦI LÀM GÌ?
Kính thöa Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò Em,

“V̵y chúng tôi ph̫i làm gì?”
Tuҫn trѭӟc chúng ta ÿã nghe sӭ vө
cӫa Gioan Tҭy Giҧ là chuҭn bӏ cho dân chúng
ÿón nhұn Chúa Cӭu ThӃ. Vӏ ngôn sӭ này ÿã
kêu gӑi dân chúng hãy hãy hoán cҧi, sӱa ÿәi
lҥi lӕi sӕng, tâm hӗn ÿӇ có thӇ ÿón nhұn ѫn
cӭu ÿӝ, niӅm vui và sӵ bình an Chúa mang
ÿӃn.
Ĉӭng trѭӟc lӕi sӕng và sӭ ÿiӋp cӫa Gioan Tҭy Giҧ, dân chúng ai
cǊng ÿһt câu hӓi cho Gioan: “V̵y chúng tôi ph̫i làm gì?”
Mùa vӑng là dӏp giúp và nhҳc cho mӛi chúng ta phҧi luôn tìm kiӃm
thӵc thi ý Chúa trong ÿӡi mình. ĈiӅu này có ÿѭӧc khi mӛi chúng ta phҧi
dành cho mình nhӳng sӵ tƭnh lһng ÿӇ chúng ta có thӇ lҳng ÿӝng mà nghe
ÿѭӧc tiӃng Chúa dҥy bҧo. Nhӡ sӵ tƭnh lһng và hӗi tâm mà chúng ta mӟi dӉ
nhұn ra nhӳng thái ÿӝ, viӋc làm, lӡi nói mà chúng ta cҫn phҧi có sӵ sám hӕi
và hoán cҧi. Ta cҫn phҧi luôn trӣ vӅ vӟi lòng mình ÿӇ tӵ kiӇm ÿiӇm nhӳng
sӵ sai trái mà ta ÿã suy tính và dính vào hay nhӳng ÿiӅu tӕt lành mà chúng
ta lҥi không chӏu làm.
Trong bài tin mӯng, chúng ta nghe Gioan Tҭy Giҧ ÿã ÿѭa ra lӡi
khuyên dҥy phҧi sӕng bác ái chia sҿ. “Ai có hai áo, hãy cho ng˱ͥi không
có”. Ngoài ra, vӏ ngôn sӭ còn dҥy phҧi sӕng công bình vӟi mӑi ngѭӡi xung
quanh. Cө thӇ là “Ĉͳng ÿòi gì quá mͱc” hay “Ĉͳng ͱc hi͇p ai, ÿͳng cáo
gian ai, b̹ng lòng vͣi s͙ l˱˯ng cͯa mình”.
Bác ái và sӵ công bình phҧi ÿi luôn vӟi nhau trong sӵ xét mình cӫa
mӛi ngѭӡi chúng ta. Chúng ta phҧi luôn kiӇm ÿiӇm mình vӅ viӋc bәn phұn,
trách nhiӋm, lӡi nói, viӋc làm cӫa chúng ta có ÿúng vӟi sӵ thұt và có sӵ
công bҵng vӟi ngѭӡi xung quanh không. Ngoài ra, trong ÿiӅu kiӋn và khҧ
năng mà Chúa ban cho, chúng ta có sҹn sàng thi hành sӵ chia sҿ và bác ái
vӟi nhӳng ngѭӡi xung quanh mình chѭa.
Xin Ĉӭc Trinh Nӳ Maria luôn phù giúp chúng ta thăng tiӃn trong
ÿӡi sӕng công bình, bác ái và thánh thiӋn ÿӇ niӅm vui có Chúa luôn tràn ÿҫy
trong cuӝc sӕng chúng ta.
Lm. Dominic Phҥm Trӑng Phúc, C.Ss.R.
Chính xӭ

DANH SÁCH GIA ĈÌNH DÂNG HOA TҤ ѪN
Xin Cӝng Ĉoàn thiӃt tha hiӋp ý dâng lên Thiên Chúa và
Mҽ Maria lòng tҥ ѫn cùng nhӳng ý nguyӋn cӫa tӯng Gia
Ĉình Dâng Hoa Tҥ Ѫn:
1. Dustin & Huyen Hoang - Dâng hoa Tҥ Ѫn
2. Ҭn danh - Dâng hoa Tҥ Ѫn
3. Gia ÿình Phillip & Lisa Trҫn - Dâng hoa kính Ĉӭc
Mҽ
4. Giuse Luong - Tҥ Ѫn
5. Võ Thanh Vân - Dâng hoa Tҥ Ѫn
6. Ông Bà Tuyên - Tҥ ѫn Ĉӭc Mҽ và Thánh Giuse
7. Uyên Phҥm - Dâng hoa kính Ĉӭc Mҽ & Thánh
Giuse

16-12: Chúa Nhұt III Mùa Vӑng
17-12: Thӭ Hai tuҫn III Mùa Vӑng
18-12: Thӭ Ba tuҫn III Mùa Vӑng
19-12: Thӭ Tѭ tuҫn III Mùa Vӑng
20-12: Thӭ Năm tuҫn III Mùa Vӑng
21-12: Thӭ Sáu tuҫn III Mùa Vӑng, lӉ nhӟ tùy ý
Thánh Peter Canisius, Linh mөc, TiӃn sƭ
22-12: Thӭ Bҧy tuҫn III Mùa Vӑng
23-12: Chúa Nhұt IV Mùa Vӑng

THOÂNG BAÙO

* BÁO CÁO TÀI CHÁNH

BAN THÁNH THѬ
Sô Nguyeãn Thò Thu Haø seõ laø Tröôûng Ban vaø anh
Nguyeãn Phuùc seõ laø Phoù Ban baét ñaàu vaøo 1/1/2019.
Xin quyù vò trong Ban lieân laïc vôùi Sô Haø vaø anh Phuùc
ñeå bieát lòch phaân chia coâng boá Lôøi Chuùa trong caùc
thaùnh leã.

Lӈ ĈӬC MARIA MҼ THIÊN CHÚA(ngày 1/1/2019):
LӉ trӑng và buӝc; LӉ vӑng (ngày 31/12/2018) lúc
6:30pm. LӉ chính ngày (ngày 1/1/2019) lúc 9:00 am và
11:00 am. Có Chҫu Thánh ThӇ 1 giӡ vào ngày ÿҫu năm
dѭѫng lӏch này lúc 8:00 am.

23/12: Gia ÿình NguyӉn Phúc/Hà
http://www.thanhtamdallas.org

Xin Chúa chúc lành dӗi dào cho mӑi ngѭӡi ÿã dâng cúng,
ÿóng góp trong ÿӭc tin, lòng yêu mӃn và quҧng ÿҥi.


** Chúa Nhұt 23/12
LӉ 5:30 PM: Gia ÿình HuyӅn Ĉ. NguyӉn

ĈÊM DIӈN NGUYӊN
Thöù Baûy, ngaøy 15 thaùng 12, 2018
6:30 pm – 7:15 pm: AÊn toái
7:15 pm – 9:00 pm: Chöông trình ca muùa nhaïc Giaùng
Sinh do caùc ca ñoaøn, Tröôøng GLVN, Ñoaøn TNTT thöïc
hieän.

GIA ĈÌNH NHҰN CHÉN THÁNH CҪU CHO ѪN GӐI

Chúa nhұt, ngày 9/12/2018: Giáo xӭ nhұn ÿѭӧc $7,170
(bao gӗm $4,801 trong phong bì, $2,181 không phong bì
và $188 cӫa ThiӃu Nhi).

GIA ĈÌNH DÂNG CӪA Lӈ
** Thӭ Bҧy 15/12
LӉ 5:30 PM: Gia ÿình Hoang Truc
** Chúa Nhұt 16/12
LӉ 9 AM: Gia ÿình Danh Thu Nguyen
LӉ 11 AM: Gia ÿình Mindy Quang Tran

Lӈ GIÁNG SINH (ngày 25/12/2018):
LӉ trӑng và buӝc. LӉ vӑng, ngày 24/12/2018, lúc 5:30
pm (lӉ ThiӃu Nhi) và 8:00 pm; LӉ chính ngày
25/12/2018: lúc 10:00 am.

SINH HOҤT CӪA TRѬӠNG GLVN &NTTT
Nghæ hoïc vaø nghæ sinh hoaït cuûa Tröôøng GLVN,
TNTT vaø khoâng coù Thaùnh leã Thieáu Nhi (12:30
pm) vaøo caùc Chuùa nhaät ngaøy 23 vaø 30 thaùng 12,
2018. Chöông trình hoïc vaø sinh hoaït trôû laïi vaøo
Chuùa nhaät ngaøy 6/1/2019.





** Chúa Nhұt 23/12
LӉ 9 AM: Gia ÿình Hҧi VǊ Hoàng
LӉ 11 AM: Gia ÿình Minh NguyӉn
MӜT SӔ CHѬѪNG TRÌNH CӪA GIÁO XӬ NĂM 2019
**Möøng kyû nieäm 20 naêm thaønh laäp giaùo xöù: thöù Baûy,

ngaøy 19/01/2019. Thaùnh leã do Ĉöùc cha Phuï taù Greg
Kelly chuû teá ñöôïc cöû haønh vaøo luùc 5:00 pm vaø tieäc möøng
sau ñoù ôû Hoäi Tröôøng Thaùnh Giuse luùc 7:00 pm. Caùc gia
ñình seõ ñöôïc nhaän thieäp vaø xin phuùc ñaùp laïi cho Ban toå
chöùc haïn choùt vaøo Chuùa nhaät, ngaøy 30/12/2018. Ban toå
chöùc: OÂng Nguyeãn Ĉöùc Tieân (214) 668-3899; Anh
Nguyeãn Thaønh Thomas (214) 315-0500; Chò Nguyeãn
Baïch Phöông (469) 363-3650.
** Hoäi Chôï Teát Kyû Hôïi: thöù Baûy, ngaøy 2/2/2019
** Thaùnh leã vaø tieäc möøng kyû nieäm thaønh hoân: thöù
Baûy, ngaøy 16/2/2019
** Crawfish Festival: thöù Baûy, ngaøy 27/4/2019
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DANH SÁCH ĈÓNG GÓP CHO CHѬѪNG
TRÌNH QUӺ XÂY DӴNG:
Soá thöù töï tieáp theo caùc tuaàn tröôùc ñoù.

Tuҫn December 9, 2018
1109. Acct # 1115: Pledge $2,000.00; Dâng cúng
trѭӟc $100.00
1110. Acct # Thùng TiӅn: Dâng cúng $25.00
1111. Acct # 1454: Pledge $3,000.00; Dâng cúng
trѭӟc $1,000.00
1112. Acct # 210: Pledge $3,000.00; Dâng cúng
trѭӟc $3,000.00
1113. Acct # 1050: Pledge $4,000.00; Dâng cúng
tiӃp $100.00
1114. Acct # 1516: Pledge $3,000.00; Dâng cúng
tiӃp $40.00
1115. Acct # 1095: Dâng cúng $5.00
1116. Acct # 1706: Dâng cúng $100.00
1117. Acct # 1973: Pledge $6,000.00; Dâng cúng
tiӃp $10.00
1118. Acct # 1186: Pledge $3,000.00; Dâng cúng
tiӃp $30.00
1119. Acct # 1409: Pledge $6,000.00; Dâng cúng
tiӃp $300.00
1120. Acct # 1809: Dâng cúng $2.00
1121. Acct # 1477: Dâng cúng $20.00
1122. Acct # 1181: Pledge $6,000.00; Dâng cúng
tiӃp $100.00
1123. Acct # 1762: Dâng cúng $100.00
1124. Acct # 1898: Pledge $3,000.00; Dâng cúng
tiӃp $100.00
1125. Acct # 1201: Pledge $3,000.00; Dâng cúng
tiӃp $100.00
1126. Acct # 1327: Pledge $8,000.00; Dâng cúng
tiӃp $220.00
1127. Acct # 1911: Pledge $25,000.00; Dâng
cúng tiӃp $100.00
1128. Acct # 1838: Pledge $6,000.00; Dâng cúng
tiӃp $100.00

1129. Acct # 1406: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiӃp
$100.00
1130. Acct # 1457: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiӃp
$100.00
1131. Acct # 1007: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiӃp
$100.00
1132. Acct # 1489: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiӃp
$100.00
1133. Acct # 1552: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiӃp
$100.00
1134. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiӃp
$40.00
1135. Acct # 1768: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiӃp
$200.00
1136. Acct # 1515: Dâng cúng $120.00
1137. Acct # 1903: Dâng cúng $200.00
1138. Acct # 1617: Dâng cúng $200.00
1139. Acct # DTTV: Dâng cúng $350.00
1140. Acct # BNB: Dâng cúng $5,974.00
Cho ÿӃn December 9, 2018: Tәng sӕ hӭa dâng
cúng: $1,791,697.37; Tәng sӕ ÿã ÿóng góp cho
Chѭѫng Trình Quӻ Xây Dӵng: $1,021,611.38.

“Tôi phҧi làm gì?”
Tâm tình sám hӕi không chӍ là nhìn lҥi quá khӭ, mà
còn hѭӟng ÿӃn thái ÿӝ xây dӵng mӝt tѭѫng lai tӕt ÿҽp
hѫn trong ÿәi mӟi và canh tân cuӝc sӕng. Tâm tình
sám hӕi không chӍ có tính cách cá nhân, nhѭng còn
mang tính liên ÿӟi yêu thѭѫng trong cӝng ÿoàn và môi
trѭӡng sӕng.
Thomas Merton, mӝt tiӇu thuyӃt gia nәi tiӃng trên thê
giӟi. Vào thұp niên 1960, ông Thomas Merton là mӝt
ngѭӡi Anh Giáo. Mӝt ngày nӑ, ông vào Nhà Thӡ
Công Giáo, ông thҩy mӝt thiӃu nӳ rҩt ÿҽp quǤ cҫu
nguyӋn. Hình ҧnh này ÿánh ÿӝng ông. Ông suy nghƭ,
tôi phҧi làm gì? Sao tôi không bҵng cô thiӃu nӳ này.
Ông quyӃt ÿӏnh trӣ vӅ vӟi Công Giáo. Hѫn thӃ nӳa,
ông xin vào Dòng Trappiste khә tu và thay ÿәi bҧn
thân sӕng theo ý Thiên Chúa.
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Ĉҥo Công Giáo là mӝt Ĉҥo thӵc hành, là Ĉҥo cӫa yêu
thѭѫng, và có tính xã hӝi. Ĉҥo Công Giáo không chӍ là
thӵc hành mӕi tѭѫng quan tình yêu giӳa Chúa vӟi tôi,
mà còn thӵc hành mӕi tѭѫng quan tình yêu giӳa tôi cùng
nhӳng ngѭӡi khác. Trong nhӳng mӕi tѭѫng quan tình
yêu này. Lӡi Chúa trong Chúa Nhұt Thӭ 3 Mùa Vӑng
mӡi gӑi mӛi ngѭӡi chúng ta phҧi làm gì ÿӇ chuҭn bӏ ÿón
mӯng Chúa ÿӃn. Tiên Tri Sophonia mӡi gӑi: "Hãy hân
hoan và nhҧy mӯng vì chính Ngài cӭu thoát ngѭѫi."
Cùng mӝt ÿiӋp khúc mӡi gӑi này, Thánh Phaolô kêu gӑi
Tín Hӳu Philipphê và chúng ta: "Anh em hãy vui lên
trong Chúa." Bài Tin Mӯng Luca hôm nay trình thuұt
hình ҧnh mӑi ngѭӡi ÿӃn vӟi Gioan Tҭy Giҧ vӟi câu hӓi:
"Tôi phҧi làm gì?" ÿӇ chuҭn bӏ lãnh nhұn hӗng ân Cӭu
Ĉӝ. Mӑi tҫng lӟp dân chúng, nào là ngѭӡi thu thuӃ, nào
là quân nhân...Tҩt cҧ ÿӅu hӓi Gioan: "Tôi phҧi làm gì?"
Gioan Tҭy Giҧ ÿã trҧ lӡi bҵng cách mӡi gӑi mӑi ngѭӡi
sám hӕi và ÿәi mӟi canh tân cuӝc sӕng, ÿӇ ÿón nhұn
hӗng ân cӭu ÿӝ ÿang ÿӃn. Thái ÿӝ ÿҫu tiên cӫa câu hӓi
"Tôi phҧi làm gì", ÿó là tâm tình sám hӕi.
Tâm tình sám hӕi không chӍ là nhìn lҥi quá khӭ, mà còn
hѭӟng ÿӃn thái ÿӝ xây dӵng mӝt tѭѫng lai tӕt ÿҽp hѫn
trong ÿәi mӟi và canh tân cuӝc sӕng. Tâm tình sám hӕi
không chӍ có tính cách cá nhân, nhѭng còn mang tính
liên ÿӟi yêu thѭѫng trong cӝng ÿoàn và môi trѭӡng
sӕng. Sám hӕi không chӍ là mӝt cҧm xúc mông lung,
nhѭng chính là mӝt quyӃt tâm hành ÿӝng trӣ vӅ vӟi tình
yêu Thiên Chúa và trӣ vӅ vӟi tình yêu thѭѫng lүn nhau
trong tâm tình thӵc hành Giӟi Răn Mӟi, Giӟi Răn cӫa
Yêu Thѭѫng. Sám hӕi không chӍ là hѭӟng tӟi ÿӡi sӕng
thánh thiӋn mông lung, mà phҧi thӵc sӵ trӣ vӅ vӟi Chúa
Giêsu Kitô trong tình yêu cӫa Ngài, và trӣ vӅ vӟi tình
yêu ÿӕi vӟi tha nhân, ÿӇ chuҭn bӏ tâm hӗn ÿón Ngài
trong Mùa Giáng Sinh và hѭӣng hӗng ân yêu thѭѫng
Cӭu Ĉӝ hӗng phúc.
Do ÿó, tâm tình sám hӕi chính là mӛi ngѭӡi chúng ta
dành cho Chúa Kitô cѫ hӝi ÿӇ Ngài thanh tҭy tâm can,
thay ÿәi con ngѭӡi, nhҩt là ÿӇ Ngài biӃn nhӳng tâm tình
và ѭӟc muӕn cӫa chúng ta nên giӕng nhӳng tâm tình và
ѭӟc muӕn cӫa Ngài trong tình yêu Thiên Chúa và tình
yêu thѭѫng lүn nhau.
(Lm Paul Chu Văn Chi,Vietcatholicsydney.net)
http://www.thanhtamdallas.org

Sunday Reflection

WHAT DO WE DO?
The people in today’s Gospel are “filled with
expectation.” They believe John the Baptist might be the
Messiah they’ve been waiting for. Three times we hear
their question: “What then should we do?”
The Messiah’s coming requires every man and
woman to choose—to “repent” or not. That’s John’s
message and it will be Jesus’ too (see Luke
3:3; 5:32; 24:47).
“Repentance” translates a Greek word, metanoia
(literally, “change of mind”). In the Scriptures,
repentance is presented as a two-fold “turning”—away
from sin (see Ezekiel 3:19; 18:30) and toward God
(see Sirach 17:20–21; Hosea 6:1).
This “turning” is more than attitude adjustment.
It means a radical life-change. It requires “good fruits as
evidence of your repentance” (see Luke 3:8). That’s
why John tells the crowds, soldiers and tax collectors
they must prove their faith through works of charity,
honesty and social justice.
In today’s Liturgy, each of us is being called to
stand in that crowd and hear the “good news” of John’s
call to repentance. We should examine our lives, ask
from our hearts as they did: “What should we do?” Our
repentance should spring, not from our fear of coming
wrath (see Luke 3:7–9), but from a joyful sense of the
nearness of our saving God.
This theme resounds through today’s readings:
“Rejoice!…The Lord is near. Have no anxiety at all,”
we hear in today’s Epistle. In today’s Responsorial, we
hear again the call to be joyful, unafraid at the Lord’s
coming among us.
In today’s First Reading, we hear echoes of the
angel’s Annunciation to Mary. The prophet’s words are
very close to the angel’s greeting (compare Luke 1:28–
31). Mary is the Daughter Zion—the favored one of
God, told not to fear but to rejoice that the Lord is with
her, “a mighty Savior.”
She is the cause of our joy. For in her draws near
the Messiah, as John had promised: “One mightier than
I is coming.”
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/what-do-we-doscott-hahn-reflects-on-the-third-sunday-of-advent/)
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Kathleen Pham, DMD

Moïi Dòch Vuï Ñòa OÁc, Xin Lieân Laïc:

Excel Dentistry

951 W. Main St. #A, Lewisville,
TX 75067-3515 Phone: 972-434-4300
www.excel-dentistry.com
Accept Medicaid, CHIP and Most Insurances
ROOM FOR RENT
* For couple husband and wife no children price is $700
* Single person price is $500
Bedroom furniture provided. Electricity and Water included in
rent. Located Carrollton/Lewisville border line.
Its on Josey/Parker near 121 hwy.

Please call Jimmy Dao at 469-955-1816

NguyeãnMinh,Realtor

Monday-Friday 8am-5pm

General-Cosmetic, Orthodontic

(Thaày Minh Vieät Ngöõ)

12879JoseyLnSuite100,Farmers
Branch,TX75234

Keller Williams Realty-PLANO

972Ͳ247Ͳ3600

972-567-6207

Baùc Só Y Khoa DanÑìnhNguyeãn,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

Email: minhn5212@gmail.com

Có ch ng trình loan ā c bi t, phân
l i th p, KHÔNG TR LOAN FEES +
$1,000. Ti n gi y t sang tên (Closing
costs). KellerWilliamsRealtyhasopenings
fornewandseasonedagents,contactMinh.

Khaùm&ÑieàuTrò:

0 Chích ngöøa treû em, ngöôøi lôùn, du lòch 0 Beänh phong thaáp
0Beänh cao maùu
0Tim, thaän, phoåi
0 Tieåu Ñöôøng
0 Beänh ngoaøi da
0 Beänh Tieâu Hoaù
0 Beänh nhieãm truøng

Ba
aùc Só Phaïm Vaên Taâm, D.C.




uyeân 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

1311E.BeltlineRd.#7,Carrollton,TX
Tel: 972Ͳ417Ͳ0651
http://www.healthsourcechiro.com/carrollton

Family,Cosmetic
Family, Cosmetic
ImplantDentistry
&Orthodontics
Nha Khoa Gia Ďình
Nha Khoa Tеng Quát
Nha Khoa ThПm Mш
(Vencer, Implant)

DR. SҜDI TUѶN, DDS, FICOI
ዎ ዉ   ǡ

ǡʹͲͲͳ

Nha Khoa KhПn CНp


NiЫng Rĉng
(Invisalign Braces)

TПy TrТng Rĉng
(bУng hЮthгng Zoom2)
Nhе Rĉng Khôn
TrаBЮnh Nсu Rĉng

î  Â ዒ 

DR. HAN TRUONG, DDS

3043OldDentonRd.,#110,Carrollton,TX75007

972Ͳ904Ͳ9392(viҵt)/972Ͳ242Ͳ8088(english)

M͞ CͬA NGÀY CHÚA NHɩT
Monday-Friday 9am-6pm, Saturday 9am-5pm
GIAÙ ÑAËC BIEÄT cho trӗng & niӅng răng.
Nhaän TX Dental Chip, Bҧo HiӇm PPO, Americangroup cho nhӳng ngöôøi cao nieân.
COÙ TRAÛ GOÙP HAØNG THAÙNG

_DR.

SMILE DENTISTRY_

Quality
Gentle Family
Cosmetic Dentistry & Orthodontics

Dominic Hoang, DDS
972Ͳ820Ͳ7294
 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

ÔTrЯngbИotrй
xinL/LchЬThИoPhЗm
(214) 454-1972
moniquepham22@yahoo.com

JobHiringin
Southlake/Grapevine:
Cҫn ngѭӡi làm Full time/Part time
/Weekends ӣ tiӋm rӱa xe (carwash). Không
cҫn kinh nghiӋm/tiӃng Anh.
Mӑi chi tiӃt xin liên lҥc Ng͕c 214Ͳ603Ͳ5772
ReceptionistNeeded
Looking for a part time or full-time receptionist
for a beauty salon in Plano. Be able to speak
English and Vietnamese, take appointments,
perform cashier, assist customers and techs, and
have
strong
interpersonal
skills
and
communication skills.
Please contact 469Ǧ579Ǧ8496.

ALPHA CAREER INSTITUTE


Wዎዘ
Ȁ ዋ
(214) 454-1972
moniquepham22@yahoo.com

NursingSchool
x Nurse Aide Training
x Medical Assistant
x Patient Care Technician
x Microsoft Certified Office
Specialist Training
x Oracle 10g Database
Administration
New Classes Starting Soon!
For More Information
Call 469-661-8125
1225 Belt Line Rd, Suite 104,
Garland, TX 75042

FA
AMILY CARE CLINICS
HongNguyen,FNPͲC.

PHONE: (972) 242-4440
Ch£mSócTНnTâmChoSнcKhЮeCлaBЗn

͵ͲͶͶǤǡ ͵ͳǡǡ

Thͩ Hai - Thͩ Sáu 9:00 am to 6:00 pm
* Có thʀ lɢy hɶn cùng ngày
NhҨnMedicare,Medicaid,vàtҤtcңcácloҢibңohiҳm.
*CógiáĜҭcbiҵtnұukhôngcóbңohiҳm.

FAMILY CARE CLINICS

PHONE: (972) 242-4440
$60.00 FOR FIRST OFFICE VISIT
(Regular $100.00)
Self-Pay Patient Only.

Ŷ ȋȌ
Ŷ ҵүȋàȀҵȌ
Ŷ ҲȋȌ
KHÁIHЎNG 469Ǧ563Ǧ9713

1755NInterstate35ECarrolltonTX75006(giͷa Beltline & Withlock)
Phone: (469)986Ͳ1181

TiӋm chúng tôi chuyên cung cҩp các loҥi vӓ xe mӟi và cǊ. Ngoài ra chúng tôi
có dӏch vө State inspection, thay thҳng, thay nhӟt, kiӇm tra xe ÿӏnh kǤ....
phѭѫng châm phөc vө cӫa chúng tôi “vui lòng khách ÿӃn, vӯa lòng khách ÿi”
Rҩt hân hҥnh ÿѭӧc phөc vө qúy vӏ.

