GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
SACRED HEART OF JESUS CHRIST

VĂN PHÒNG Cha Chính Xứ
Lm Dominic Phạm Trọng Phúc,C.Ss.R.
2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006
ĐT. 972-446-3461
Khẩn cấp 520-465-4414
Fax 972-446-9551
NHÀ XỨ: 1313 Newport Dr.
Carrollton, TX 75006
www.thanhtamdallas.org
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
Chúa Nhật: 9:00; 11:00 sáng,
12:30 trưa (trong mùa học)
vào5:30 (chiều Thứ Bảy hôm trước)
Ngày thường: 6:30 chiều.
Riêng Sáng Thứ Bảy: 8:00
Lễ buộc: 9:00 sáng; 6:30 chiều
và 6:30(chiều ngày hôm trước)
BÍ TÍCH RỬA TỘI
3:30 chiều Thứ Bảy đầu tháng
BÍ TÍCH GIẢI TỘI
4:00 - 5:00 chiều Thứ Bảy
BÍ TÍCH HÔN NHÂN
Liên lạc với Cha Chính Xứ trước 6 tháng và
phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
BÍ TÍCH XỨC DẦU THÁNH
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào,
các tín hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ
càng sớm càng tốt. Xin liên lạc với Cha
Chính Xứ hoặc Hội Đồng Mục Vuc để gia
nhập Cộng Đoàn Dân Chúa.

HIỆP THÔNG

THÔNG TIN HÀNG TUẦN Sep 06, 2020 - CN TUẦN 23 TN NĂM A
TÂM THƯ MỤC VỤ

SỬA LỖI CHO NHAU

Kính thưa Quý ÔB và ACE,
Lời Chúa của ngày Chúa nhật hôm
nay nhấn mạnh về việc sửa lỗi.
Trong bài đọc 1, Chúa phán bảo
vai trò ngôn sứ của Êdêkiel như người
lính canh và có bổn phận phải nói cho kẻ
gian ác biết giáo huấn của Chúa để kẻ
gian ác có thể bỏ đường lối gian ác. Chúa sẽ xét xử nặng nề người trong trách
nhiệm không chịu nói, không hướng dẫn và hay không sửa lỗi cho kẻ sai lầm. Lời
Chúa trong bài Tin Mừng cũng đòi buộc người môn đệ Chúa phải có bổn phận sửa
lỗi anh chị em mình.
Tuy nhiên bài đọc Tin Mừng còn nhấn mạnh một khía cạnh rất quan trọng
trong việc sửa lỗi đó là cách thức sửa lỗi và việc sửa lỗi là nhằm tìm và cứu lấy
người anh em mình chứ không phải là để trừng phạt, ghét bỏ.
Cách thức này được Chúa dạy là phải tiến hành với sự cẩn trọng, kín đáo,
và trực tiếp. Chính bản thân người muốn sửa lỗi phải gặp người lỗi phạm trước.
Cuộc gặp gỡ riêng trước tiên để giúp trách gây sự tai tiếng, xấu hổ, mặc cảm cho
người sai lỗi. Thực tế là nhờ gặp gỡ riêng và trực tiếp thì dễ có thể lắng nghe, hiểu
được hoàn cảnh và động lực của sự việc nếu có sự chân thành đối thoại, lắng nghe
và khiêm nhường.
Lời Chúa cũng thấy trước là có những kẻ sai lỗi cứng lòng, chưa chịu nghe
chính một người nói. Bước kế tiếp là mời thêm một hoặc hai người nữa và nếu
không đạt hiệu quả thì mới đưa ra cộng đoàn. Nếu kẻ sai lỗi vẫn cố chấp không
đón nhận sự sửa lỗi của cộng đoàn thì lúc đó mới coi kẻ sai lỗi có hành động, lối
sống tách rời khỏi cộng đoàn.
Lời Chúa có chỉ dẫn cụ thể tiến trình từng bước trong việc sửa lỗi nhằm
đòi hỏi một điều là có sự yêu thương chân thành trong việc sửa lỗi. Việc sửa lỗi
nếu không có động lực yêu thương thì dễ gây ra những tổn thương, tự ái, và mất
nhau. Nếu có được đức ái, vì đức ái và làm trong đức ái thì dễ có lại được nhau và
còn giữ tình cộng đoàn.
Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn phù giúp cầu bầu để chúng ta sống yêu
thương chân thành và giúp nhau trong việc sửa lỗi để luôn thăng tiến trong ân
sủng và hiệp nhất.
Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ

To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
06-9: Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên
07-9: Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên, ngày lễ Labor
Day ở Hoa Kỳ
08-9: Thứ Ba, lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính
09-9: Thứ Tư, lễ Thánh Phêrô Claver, Linh mục, lễ nhớ
tại Hoa Kỳ
10-9: Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên
11-9: Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên
12-9: Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên, lễ nhớ tùy ý
Danh Rất Thánh Trinh Nữ Maria
13-9: Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên

(lớp 9). Học phí của các lớp này cho suốt năm
học 2020-2021 là $90.00/em.
i

Phụ huynh của các lớp giáo lý nói trên muốn cho con
em mình học, xin vui lòng đến Trường ghi danh vào 2
ngày: Chúa nhật, ngày 23/08/2020 và Chúa nhật, ngày
30/08/2020. Thời giờ: 10:00 am – 1:00 pm.

i

Các em của các lớp giáo lý nói trên sẽ học vào lúc
9:00 am mỗi ngày Chúa nhật và tham dự Thánh lễ lúc
11:00 am.

i

Chương trình Thêm Sức tại giáo xứ từ giờ trở đi sẽ là
2 năm. Các em ghi danh học lớp Pre-Confirmation sẽ
đón nhận Thêm Sức vào năm 2022.

BÁO CÁO TÀI CHÁNH

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa nhật, ngày 30/08/2020: Giáo xứ nhận được
$5,364.00 (bao gồm trong phong bì: $4,635.00, qua online: $550.00, Loose cash: $179.00).
Xin Chúa rộng ban muôn phúc lành cho mọi người đã
dâng cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và
quảng đại.

Vào Chúa nhật, ngày 06/09/2020, tại nhà thờ sẽ có giờ
chầu Thánh Thể vào lúc 3:00 - 4:00 pm. Trong giờ chầu
này, sẽ có đọc chuỗi kinh kính Lòng Chúa Thương Xót và
chuỗi kinh Mân Côi. Xin những ai đến dự nhớ đeo khẩu
trang và ngồi cách xa nhau ít là 6ft nếu không là thành
viên trong cùng một gia đình.

THÔNG BÁO

THÁNH LỄ NGÀY LABOR DAY

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG
9/2020
Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng tài nguyên
của địa cầu.
Xin cho tài nguyên của địa cầu không bị chiếm đoạt một
cách bất chính, nhưng được khai thác một cách hợp lý và
được chia sẻ một cách công bằng.

Vào thứ Hai, ngày Labor Day, ngày 7/09/2020, thánh lễ
tại giáo xứ được cử hành vào lúc 5:30 pm.
RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Trong lúc Đại dịch COVID-19 đang lan rộng, các giáo
dân không thể đến nhà thờ lúc này để tham dự Thánh lễ
và rước Mình Thánh Chúa. Chúng ta có thể đón rước
Chúa thiêng liêng với lòng yêu mến khao khát ao ước
THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG GLVN (Aug 15, 2020)
được rước Chúa và giữ sự kết hiệp luôn luôn với Chúa
Giêsu Thánh Thể. Chúng ta có thể bày tỏ lòng ao ước và
Trường GLVN Thánh Tôma Thiện xin thông báo:
đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể cách thiêng liêng với lời
i Ngày bắt đầu học cho năm học mới 2020 – 2021 sẽ kinh của Thánh Anphongsô như sau:
“Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí
vào Chúa nhật, ngày 13/09/2020.
Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự,
i Không có dạy Việt ngữ tại giáo xứ cho năm học 2020cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì
2021.
bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự
i Chỉ có các lớp giáo lý sau đây cho năm học 2020 – vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con
được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết
2021 mà thôi.
hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa
¡ Lớp RLLĐ (First Holy Communion) và Thêm bỏ Chúa bao giờ.”
Sức (Confirmation) (đáng lẽ các em đã đón nhận
các Bí tích vào tháng 5/2020). Các em lớp RLLĐ DANH SÁCH DÂNG CÚNG HOA
này sẽ có lễ đón nhận Bí tích vào tháng 10/2020 Anh Chị John Dũng & Connie Do: Dâng hoa lên Đức Mẹ
và lớp Thêm Sức sẽ có lễ vào tháng 11/2020. $300.00
Ngày cụ thể sẽ thông báo cho phụ huynh của các
em sau. Các em hai lớp này không đóng học phí.
¡

Lớp Pre-Holy Communion (lớp 2), lớp Holy
Communion (lớp 3), và lớp Pre-Confirmation
To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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8. Những thành viên thuộc dạng vulnerable (dễ bị ảnh
hưởng mạnh bởi dịch bệnh như cao niên, đau bệnh
Đức Giám mục Edward J. Burns của GP Dallas đã ban
thường xuyên,…) không nên tham dự Thánh lễ vào
hành Sắc lệnh mới vào ngày 17/06/2020 với những hướng
lúc này. Những ai có các triệu chứng giống như Covid
dẫn cụ thể cho ĐỢT 3 (PHASE THREE). Sau đây là các
-19 không dự Thánh lễ.
điểm chính của Sắc Lệnh mới này:
9. Mọi người phải đeo khẩu trang khi đến nhà thờ dự lễ,
i Đức giám mục cho phép các Thánh lễ Chúa nhật có
chầu Thánh Thể hay đọc kinh.
giáo dân dự được bắt đầu trở lại vào ngày
10. Những ai tham dự Thánh lễ nên luôn mang theo sani28/06/2020.
tizer tay và sanitize trước khi tham dự Thánh lễ và
i Mọi người Công giáo trong GP Dallas vẫn tiếp tục
trước khi rước Mình Thánh Chúa.
được miễn chuẩn khỏi luật buộc dự lễ Chúa nhật và
11. Sẽ không có đưa chuyền giỏ tiền dâng cúng. Thay vào
các ngày lễ buộc trong giai đoạn này.
đó, giỏ tiền sẽ đặt ở đầu nhà thờ và các lối vào để mỗi
i Số lượng người dự lễ ngày thường và Chúa nhật
người tự mình bỏ vào. Nếu có thể, xin sử dụng dâng
không quá 50% sức chứa hiện tại của nhà thờ.
cúng online.
THÔNG BÁO (Cập nhật vào ngày 19/06/2020)

12. Không được nắm tay lúc đọc kinh Lạy Cha.
THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN CHO GIÁO DÂN
THA DỰ THÁNH LỄ TẠI GIÁO XỨ (Cập nhật vào 13. Phần Chúc Bình an được tạm ngưng trong giai đoạn
này.
ngày 19/06/2020)
1. Thánh lễ ngày thường có giáo dân dự: từ thứ Hai – 14. Khi đi lên rước lễ, xin đứng cách nhau 2 hàng ghế.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

thứ Sáu vào lúc 6:30 pm và sáng thứ Bảy vào lúc 8:00 15. Xin rước Mình Thánh Chúa bằng tay.
am.
16. Những ai rước Mình Thánh xin vui lòng lấy khẩu
Các Thánh lễ cho ngày Chúa nhật như sau: chiều thứ
trang ra khỏi miệng và lấy bao tay ra trước khi đến
Bảy, lúc 5:30 pm và Chúa nhật, lúc 9:00 am và 11:00
rước Mình Thánh.
am.
17. Những ai giúp trao Mình Thánh sẽ phải sanitize hai
Dựa trên chỉ dẫn sức chứa không quá 50%, số lượng
bàn tay trước đó và đeo khẩu trang khi trao Mình
giáo dân tham dự Thánh lễ ở trong nhà thờ, trên lầu,
Thánh.
phòng Thánh gia tối đa 170. Nếu dùng thêm bên Hội
18. Vào ngày lễ nếu có Ban Tiếp Dẫn (ngày Chúa nhật
trường thì được thêm khoảng 120 người.
hay lễ trọng vào ngày thường), Ban sẽ hướng dẫn mọi
Xin mọi giáo dân muốn tham dự Thánh lễ giờ nào của
người theo thứ tự khi ra về.
chiều thứ Bảy và ngày Chúa nhật vui lòng ghi danh
19. Sau bài ca kết lễ, chỉ có đọc Kinh Trông Cậy và các
trước qua mạng (on-line Mass registration) . Xin vui
Câu Lạy mà thôi.
lòng thường xuyên vào trang mạng của giáo xứ để
20. Giờ giải tội tại nhà thờ là thứ Bảy hàng tuần, từ 4:00
biết các cập nhật.
pm – 5:00 pm. Ngoài ra, xin gọi cha xứ làm hẹn.
Hiện tại chưa biết rõ số lượng giáo dân tham dự thánh
lễ ra sao. Có thể sau 2 tuần khi thấy rõ thêm về nhu 21. Những thắc mắc liên quan đến rửa tội cho em bé, xức
dầu và đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, làm
cầu số lượng giáo dân muốn dự Thánh lễ, cha xứ sẽ
phép nhà, xin vui lòng liên lạc với cha xứ ở số điện
dâng thêm lễ vào lúc 12:30 pm nếu có nhu cầu hợp lý.
thoại di động: 520-465-4414.
Giáo dân không cùng một gia đình ngồi cách nhau ít
nhất 6 ft. Gia đình ngồi gần nhau và sau đó phải cách 22. Hiện tại, văn phòng giáo xứ, mọi sinh hoạt của Giáo
xứ, của các Hội đoàn vẫn tiếp tục tạm ngưng, trừ một
xa hai bên trái hay phải 6 ft mới có người ngồi.
số trường hợp riêng. Nếu có nhu cầu hay thắc mắc,
Cách một hàng ghế mới có hàng ghế khác được sử
xin gọi hay nhắn tin cho cha xứ ở số điện thoại di
dụng. Những hàng ghế nào không được sử dụng sẽ có
động: 520-465-4414.
dây gián rõ ràng. Xin giáo dân dự lễ ngày thường vui
lòng để ý và tuân giữ, nhất là vào ngày Chúa nhật, xin
vui lòng theo sự hướng dẫn của Ban Tiếp Dẫn.
To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH
QUỸ XÂY DỰNG

4602. Acct # 1911: Pledge $26,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4603. Acct # 1999: Dâng cúng $100.00
4604. Acct # 1318: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$50.00
4605. Acct # 1216: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$84.75
4606. Acct # 1507: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
$100.00
4607. Acct # 1019: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp
$83.33
4608. Acct # 10164: Dâng cúng $100.00
4609. Acct # 10183: Bán rau giúp quỹ xây
Tuần August 30, 2020
dựng $462.00
4577. Acct # 1898: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp
Tổng số tiền dâng cúng cho chương trình quỹ xây
$100.00
dựng tuần August 30, 2020: $8,875.08.
4578. Acct # 1069: Pledge $20,000.00; Dâng cúng tiếp
$250.00
SUNDAY REFLECTION
4579. Acct # 1773: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
To Win Them Back
$300.00
As Ezekiel is appointed watchman over the house
4580. Acct # 1559: Dâng cúng $100.00
of Israel in today’s first Reading, so Jesus in the Gospel
4581. Acct # 1156: Pledge $12,600.00; Dâng cúng tiếp today establishes His disciples as guardians of the new
$200.00
Israel of God, the Church (see Galatians 6:16).
4582. Acct # 1881: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
He also puts in place procedures for dealing with
$60.00
sin and breaches of the faith, building on rules of disci4583. Acct # 1892: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp pline prescribed by Moses for Israel (see Leviticus 19:17–
$20.00
20; Deuteronomy 19:13). The heads of the new Israel,
4584. Acct # 1019: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp however, receive extraordinary powers—similar to those
$100.00
given to Peter (see Matthew 16:19). They have the power
4585. Acct # 1186: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp to bind and loose, to forgive sins and to reconcile sinners
$360.00
in His name (see John 20:21–23).
4586. Acct # 1082: Dâng cúng $10.00
But the powers He gives the Apostles and their
4587. Acct # 1609: Pledge $3,285.00; Dâng cúng tiếp successors depends on their communion with Him. As
$20.00
Ezekiel is only to teach what he hears God saying, the
4588. Acct # 1306: Pledge $10,168.00; Dâng cúng tiếp disciples are to gather in His name and to pray and seek
$500.00
the will of our heavenly Father.
4589. Acct # 1429: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
But today’s readings are more than a lesson in
$100.00
Church order. They also suggest how we’re to deal with
4590. Acct # 1193: Pledge $21,700.00; Dâng cúng tiếp those who trespass against us, a theme that we’ll hear in
$1,000.00
next week’s readings as well.
4591. Acct # 2023: Dâng cúng $5.00
Notice that both the Gospel and the First Reading
4592. Acct # 1003: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp presume that believers have a duty to correct sinners in
$50.00
our midst. Ezekiel is even told that he will be held ac4593. Acct # 10059: Dâng cúng $40.00
countable for their souls if he fails to speak out and try to
4594. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp correct them.
$80.00
This is the love that Paul in today’s Epistle says
4595. Acct # 1281: Pledge $8,640.00; Dâng cúng tiếp we owe to our neighbors. To love our neighbors as our$4,000.00
selves is to be vitally concerned for their salvation. We
4596. Acct # 1139: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp must make every effort, as Jesus says, to win our brothers
$100.00
and sisters back, to turn them from the false paths.
4597. Acct # 1593: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
We should never correct out of anger or a desire to
$100.00
punish. Instead, our message must be that of today’s
4598. Acct # 1120: Dâng cúng $50.00
Psalm—urging the sinner to hear God’s voice, not to
4599. Acct # 1047: Dâng cúng $50.00
harden their hearts, and to remember that He is the one
4600. Acct # 1521: Pledge $6,060.00; Dâng cúng tiếp who made us, and the rock of our salvation.
$100.00
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/
4601. Acct # 1005: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp
sunday-bible-reflections/to-win-them-back-scott-hahn$100.00
reflects-on-the-twenty-third-sunday-in-ordinary-time/)
To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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8, 10 and 12 Month CD
1.75% *APY

The rate is eīecƟve as of November 18 , 2019 and
subject to change without noƟce. *APY = Annual

PHҔ HҙґNG NAM trong khu
CARROLLTON PLAZA nay ĜҼi thành
PHҔ WONDER vӀi CHҘ MҒI, ѷU
B҃P MҒI, MÓN MҒI-NGON TUY҇T!!!
ҭc biҵt:
Phӂ, Hӆ Ɵұu Mӎ Tho, Mǈ Hoành
Thánh Xá Xíu, Bún Bò Huұ, Các Món
Cҿm, Mǈ xào thuҥn túy Viҵt Nam
thҿm ngon và NhiҲu món ĉn HѶP
Cҥn thӄ Nail biұt làm bҾt, bao lӇҿng Grand Nail Spa: 2175 E Southlake DѹN KHÁC. TӇng BӉng Khai TrӇҿng!
tӉ $900-1000. Trong khu Lewisville. blvd., Southlake TX. Cҥn tuyҳn thӄ bҾt TӇng BӉng Khai TrӇҿng! ҷa chҶ:
Tiҵm Ĝóng cӊa ngày Chӆ NhҨt. Chҽ làm dip 2 màu cҩt. ParkƟme or FullƟme. 3030 N Josey ln Suite 118, Carrollton.
viҵc vui vү. Xin liên lҢc 214-7130768.
SҺ Phone 972-810-0879
Xin Liên LҢc LiҴu 817 903 9985
To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.

5

CҪN NGѬӠI

Venetian Nail Spa (Plano, TX Mӻ trҳng, típ cao)
cҫn tuyӇn nhân viên:
1. Nhân viên quét dӑn, lau chùi
tiӋm. Không cҩn tiӃng Anh.
2. Phө tá quҧn lý tiӋm
3. Nhân viên tiӃp tân

4. Nail Tech

L/L: David Trҫn, 214-718-7906

To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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703 E Poineer Pkwy Arlington TX 76010
Bus. 817-271-8128. Cel. 817-899-6552.
Open 7days a week 8 am - 8:30 pm

x Bánh Bèo Chiên
x Bánh Bгt LЭc

x Bún ThЬt Nмеng
x Bún ChИ Giò
x Cдm HЦn

x Bún Bò HuЦ
x Bún HЦn
x Cдm Gà XЯi Mи
ҭc Biҵt: Mì Quңng Chính GҺc à NҬng
NhҨn ҭc Tiҵc: HҸp BҢn & Sinh NhҨt
(Giá Phңi Chĉng)

RELIABLE ROOFING &
INSULATION
* KiӇm tra mái nhà miӉn phí
* Không trҧ tiӅn túi
* Làm viӋc vӟi bҧo hiӇm
* Bҧo ÿҧm khách hàng hài lòng
100%
L\L David Trҫn 214-718-7906

Nhұn làm Hoa: Ĉám Tang,
Sinh Nhұt, Bàn Thӡ.
* NhiӅu kiӇu mүu
ÿҽp theo yêu cҫu.
* Giao Hoa tұn nѫi
quý khách muӕn gӣi.

TiӋm ӣ Denton cҫn gҩp nhiӅu thӧ
Nail giӓi, full time biӃt làm bӝt p/
w, nexgen, gel, tay chân nѭӟc.
TiӋm khu Mӻ trҳng, good income,
chӫ dӉ chӏu, hoà ÿӗng. Cѫ hӝi tӕt
cho nhӳng ai muӕn co thu nhұp tӕt
và chӛ làm thoҧi mái. NӃu muӕn
bao lѭѫng $750-$1200. Liên lҥc:

Xin L/L Sѫ Thu Hà: 206-643-1541
Email: anehanguyen@gmail.com 940-367-5271 (Benny)
TiӋm Nail ӣ Coppell cҫn tuyӇn
thӧ làm Dipping, Gel, và chân tay
nѭӟc.

CҪN BÁN TIӊM NAIL ӣ thành phӕ
Princeton, Texas. Cách Dallas, Garland
khoҧng 35 phút, McKinney, Allen
khoҧng 15 phút.

TiӋm rҩt gҫn và thuұn tiӋn cho TiӋm rӝng 2000 sqt. 19 ghӃ, 8 bàn, 2
thӧ vùng Carrollton và Lewisvile. phòng wax. TiӋm nҵm kӃ bên Walmart.

Xin liên lҥc sӕ phone:
469-549-0509 hoһc
682-472-3357

Mӟi build ÿѭӧc hѫn 1 năm. Income
$50,000 - $60,000/ tháng. Rent $5,000.
Bao lѭѫng $800 - $1,000. TiӋm ӣ Lewisville. Xin liên lҥc: Thùy 480-686-1055
hoһc Annie 408-693-6268

https://smile.amazon.com/ch/71-1050669

To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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