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KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 24 
MÙA THU 2017

Khóa học sẽ khai giảng vào chiều Thứ Sáu, ngày 18 
tháng 8, 2017  lúc 7:00 PM tại Trung tâm Thánh An 
Phong/ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 2 cuối 
tuần liên tiếp:

- Thứ Sáu 18 tháng 8, từ 7:00 PM đến 9:00 PM;
Thứ Bảy 19 tháng 8, từ 8:30 AM đến 5:00 PM

- Thứ Sáu 25 tháng 8, từ 7:00 PM đến 9:00 PM;
Thứ Bảy 26 tháng 8, từ 8:30 AM đến 5:00 PM

Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học
từ buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học.

Xin ghi danh tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc 
mắc xin gọi: 972-414-7073.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

• Chúa Nhật 23/7 trong Tuần 16 Mùa Thường niên năm A.

• Thứ Hai 24/7 trong Tuần 16 Thường niên.

• Thứ Ba 25/7. Lễ Thánh Giacôbê Tông đồ. Lễ Kính.

• Thứ Tư 26/7. Lễ Thánh Gioakim & Thánh Anna,
Song thân Đức Mẹ Maria. Lễ Nhớ.

• Thứ Năm 27/7 trong Tuần 16 Thường niên.

• Thứ Sáu 28/7 trong Tuần 16 Thường niên.

• Thứ Bảy 29/7. Lễ Thánh Martha. Lễ Nhớ.

• Chúa Nhật 30/7 trong Tuần 17 Thường niên năm A.

LƯU Ý VIỆC ĐẬU XE TRONG KHUÔN VIÊN NHÀ THỜ
NOTICE ABOUT CAR PARKING 

Để nâng cao trách nhiệm bảo vệ an ninh cho Giáo xứ, 
ngoài những giờ sinh hoạt mục vụ theo qui định, những 
ai đậu xe trong khuôn viên Giáo xứ phải có phép từ Văn 
phòng Giáo xứ. Những xe nào đậu quá 24 tiếng mà không 
có giấy phép do Giáo xứ cấp sẽ bị kéo đi và chủ nhân phải 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về các phí tổn. Cảm ơn sự thông 
cảm và cộng tác của mọi người!

To ensure security in the church’s premises, those cars 
which are left in the parking lot beyond 24 hours without the 
parking permit from the Parish Office will be towed away 
at the owners’ expense. Thank you for your understanding 
and cooperation in this matter!

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Hội Quán (25/7)

Ngày 25 tháng 7, lễ kính Thánh Giacôbê Tông Đồ, là 
Thánh Quan Thầy của Hội Quán. Giáo xứ chân thành cảm 
tạ và tri ân tất cả hội viên đã đóng góp công sức phục vụ 
cộng đoàn trong nhiều năm qua và đã góp phần không 
nhỏ cho Quỹ Tài Chánh của giáo xứ. 

Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp xin Thiên Chúa qua tay Mẹ Maria ban muôn ơn lành 
xuống cho các hội viên. Xin Chúa cho tất cả hội viên được 
nhiều sức khoẻ xác hồn để tiếp tục góp phần phục vụ Giáo 
Xứ và Giáo Hội.

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa (29/7)

Ngày 29/7 kính Thánh Martha là Bổn mạng của 
Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa. Trong nhiều năm qua, Nhóm 
Làm Đẹp Nhà Chúa đã âm thầm tận tụy quét dọn, lau chùi 
nhà thờ mỗi tuần để chúng ta có ngôi Thánh Đường sạch 
sẽ để thờ phượng và tôn vinh Chúa. Xin Thiên Chúa chúc 
lành và gìn giữ tất cả Quý anh chị em và gia đình. Xin 
Đức Mẹ ban cho anh chị em được luôn khỏe mạnh an lành 
hồn xác để tiếp tục phục vụ giáo xứ.

CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

thân ái chúc mừng nhân Lễ Thành Hôn 
vào ngày thứ Bảy 22/7/2017 của đôi tân hôn:

Ñaøo Duy Khaùnh & Hoaøng Thò Anh Kim
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho anh chị sống 

trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.
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Giáo Khu 1    Ông Phan Văn Bền 469-774-9141
          2013 Mill Pond Rd., Garland, TX 75044

Giáo Khu 2    Chị Ngô Vân  469-740-7956
          3218 Centennial Dr., Garland, TX 75042

Giáo Khu 3    Anh Sáu Nathan  214-606-1038
          3414 Hillsdale Lane, Garland, TX 75042

Giáo Khu 4    Chị Đoàn Ngọc Quyên 469-235-0228
          2714 Forest Park Dr., Garland, TX 75040

Giáo Khu 7  A/C Nguyễn Văn Triệu & Phượng 214-504-4809
          4932 Auburn Ave., Mckinney, TX 75070

Giáo Khu 10  Chị Nguyễn Thị Khuyên 682-802-5052
          2909 Brook Dr., Garland, TX 75040

Giáo Khu 11  Bà Nguyễn Thị Mão 214-394-9827
          6104 Crestmoor Lane, Sachse, TX 75048

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG 
CHO NGƯỜI LỚN (2017-2018)

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ khai giảng Lớp 
Giáo Lý Dự Tòng 2017-2018 vào thứ Ba ngày 22 tháng 08 
năm 2017 lúc 7:30 tối tại Trung Tâm Giáo Dục Thánh 
Alphonsô, phòng 139-141.

Các Anh Chị Dự Tòng sẽ theo học, tìm hiểu và thực 
hành đời sống của người Công Giáo vào mỗi tối thứ Ba 
hàng tuần từ 7:30pm đến 9:30pm và tham dự Thánh Lễ mỗi 
sáng Chủ Nhật từ 10:00am đến 11:00am. 

Lớp học sẽ kết thúc vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần 
Hiện Xuống ngày 20 tháng 05 năm 2018.

Để theo học lớp Giáo Lý Dự Tòng, xin đến điền đơn và 
nộp tại văn phòng Giáo Xứ. Muốn biết thêm chi tiết hoặc có 
thắc mắc, xin liên lạc với Phó Tế Vincent Đàm Hữu Thư 
(972-523-0037)

THỰC HIỆN KỶ YẾU MỪNG 25 NĂM
 THÀNH LẬP GIÁO XỨ

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ tổ chức trọng 
thể mừng Kỷ Niệm 25 năm thành lập giáo xứ vào ngày 23 
tháng 1 năm 2018. Suốt 25 năm, trải qua bao bước thăng 
trầm, Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhỏ bé đã trở 
thành một Giáo Xứ lớn với biết bao hoạt động phục vụ 
cho lợi ích hằng ngàn gia đình của cộng đoàn Đức Tin 
Công Giáo Việt Nam tại vùng Dallas.

Để đánh dấu ngày kỷ niệm trọng đại nầy, đồng thời 
thực hiện một tài liệu lịch sử về sự hình thành giáo xứ và 
mọi sinh hoạt từ ngày thành lập đến giờ, Ban Tổ Chức 
Ngân khánh Giáo xứ xin trân trọng thông báo:

1. Thực hiện một tập Kỷ Yếu tặng mỗi gia đình có
ghi danh sổ danh bộ. Nội dung Kỷ Yếu là những tài liệu, 
hình ảnh theo diễn biến từ ngày thành lập giáo xứ đến 
giờ: bao gồm cơ sở, nhà thờ, các Linh mục chánh, phó xứ, 
các hoạt động của tất cả ban ngành đoàn thể…

a) Để có đủ những tư liệu cho việc thực hiện kỷ
yếu, xin tất cả quý trưởng các ban ngành, đoàn thể, giáo 
khu biên soạn tóm tắt tiểu sử từ ngày thành lập, tối đa 3 
trang và chọn hình ảnh các vị trưởng, hình sinh hoạt có 
ghi chú, tất cả khoảng 20 tấm.

b) Ban thực hiện kỷ yếu cũng rất cần những hình
ảnh nhà thờ, miếng đất, và hoạt động giáo xứ trong những 
năm đầu tiên, nếu ai có xin vui lòng cung cấp cho.

2. Thi viết văn thơ, tiếng Việt và Anh ngữ viết về
giáo xứ và hoạt động đủ mọi thể loại có giải thưởng, mỗi 
bài viết dài tối đa 4 trang. Sẽ có ban giám khảo duyệt xét 
và chọn đăng cho Đặc San Kỷ niệm 25 năm Giáo Xứ sẽ 
phát hành ngày lễ mừng 25 năm.

3. Ban thực hiện Kỷ Yếu và thi viết văn thơ sẽ bắt
đầu nhận bài vở, hình ảnh từ đầu tháng 6-2017 cho đến 
cuối tháng 9-2017.

Email, xin gửi về sinhkyyeu25@gmail.com. Hình 
ảnh xin gửi về văn phòng giáo xứ nhờ chuyển Ban Kỷ 
yếu. Nếu có thắc mắc xin vui lòng gọi Anh Đặng Hiếu 
Sinh: 214-284-5179

Đọc Kinh Tôn Vương

Chúa Nhật Ngày 23/7/2017

7:00 PM
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THÁNH LỄ NGÂN KHÁNH & KIM KHÁNH
THÀNH HÔN

SILVER & GOLD MASS

Giáo phận Dallas sẽ cử hành Lễ Tạ ơn Thành hôn lần 
thứ 4 cho các đôi vợ chồng kỷ niệm Ngân khánh và Kim 
khánh vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 26/8/2017 tại Nhà 
thờ Chính tòa Đức Mẹ Guadalupe. Lễ Kỷ niệm này dành 
cho các đôi hôn phối mừng 25 năm (kết hôn năm 1992), 50 
năm (kết hôn năm 1967) hoặc trên 50 năm (kết hôn trước 
năm 1967). 

Muốn tham dự Thánh lễ Tạ ơn Thành hôn, xin ghi 
danh trên mạng ở địa chỉ www.cathdal.org/Wedding_
Anniversary_August_2017. Các đôi hôn phối ghi danh sẽ 
có chỗ ngồi dành riêng. Gia đình và khách mời sẽ được 
mời vào những hàng ghế trống. Sẽ có tiếp tân sau Thánh 
lễ tại Trung tâm Nhạc Giao hưởng Morton H. Meyerson 
Symphony phía sau Nhà thờ Chính tòa. 

Xin ghi danh trước ngày thứ Hai 21/8/2017.

The 4th Annual Diocesan Silver and Gold Anniversary 
Mass celebrating 25, 50 and 50+ Years of Marriage will 
be held on Saturday, August 26, 2017, at 2:00 PM at 
the Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe. This 
celebration is for couples celebrating their 25th anniversary 
(married in 1992), 50th anniversary or 50+ years of 
marriage (married in 1967 or before), during 2017. 

Registration is required, visit https://www.cathdal.
org/Wedding_Anniversary_August_2017. Anniversary 
couples that register will have reserved seating. Families 
and guests are welcome to attend and will be seated in open 
seating. A festive reception will be held following the Mass 
at the Morton H. Meyerson Symphony Center.

Register before Monday, August 21, 2017.

CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ YÊU CẦU CHÍNH 

PHỦ NHẬN THÊM NGƯỜI TỊ NẠN 

Trong một bức thư gửi cho Tổng thống Donald 
Trump hôm 15/7/2017, Đức Cha Vásquez, Giám mục 
Giáo phận Austin, Texas, và là Chủ tịch Ủy ban Di Dân 
thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã bày tỏ sự quan 
tâm của các giám mục về những hậu quả thảm hại vì 
sự giới hạn số người tị nạn và những ảnh hưởng tiêu 
cực trên những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất, như 
các trẻ không có người đi kèm, người già và người bệnh, 
cũng như những người thuộc tôn giáo thiểu số.

Đức Cha Joe Vásquez đã thỉnh cầu chính phủ Mỹ 
nâng con số tối đa người tị nạn được nhận vào Mỹ lên 75 
ngàn người trong năm 2017 trong khi mức được Tổng 
thống Mỹ ấn định hồi tháng 3 năm nay là 50 ngàn người, 
và mức tối đa này đã đạt được trong tuần thứ 2 của tháng 

y.

 Đức Cha Vasquez cũng nhận xét rằng con số tối đa 
50 ngàn người tị nạn được nhận vào Mỹ không tương 
ứng với những nhu cầu thực sự của việc tiếp đón, xét vì 
trên thế giới có khoảng 22 triệu người tị nạn. Trong 
bức thư gửi Tổng thống Trump, Đức Cha Vasquez cho 
rằng Hoa Kỳ chưa phản ánh lòng thương xót và khả 
năng của đất nước trong việc giúp đỡ người tị nạn. Về 
phần mình, Giáo Hội sẽ tiếp tục đồng hành và đón tiếp 
những người tị nạn đến Mỹ và bảo đảm cho họ những 
dịch vụ cần thiết.

Trong một tuyên bố khác của Đức Cha Vasquez 
được đưa ra hôm 18/7/2017, ngài đã kêu gọi chính quyền 
Trump tiếp tục chương trình được ban hành vào năm 
2012 dưới thời Tổng thống Obama có tên gọi là DACA 
(Deferred Action for Childhood Arrivals) cho phép 
những thanh niên khi nhập cư bất hợp pháp lúc còn nhỏ 
có quyền đi làm và không bị trục xuất về nguyên quán 
nếu không vướng mắc tội hình sự nào.
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THÔNG BÁO HỘI TƯƠNG TẾ

Có hai hội viên của Hội Tương Tế qua đời 
trong tháng 7 năm 2017:

1- Ông Giuse Phạm Văn Bồng
Sinh ngày 20/8/1936
Tạ thế ngày 1/7/2017

2- Bà Maria Nguyễn Thị Hòa
Sinh ngày 10/2/1931
Tạ thế ngày 4/7/2017

LƯU Ý VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC CƠ SỞ CỦA GIÁO XỨ

 Đi theo Qui định của Giáo phận Dallas liên quan 
đến trách nhiệm pháp lý, bảo trì và an ninh đối với các 
cơ sở của Giáo xứ, xin mọi người tiếp tay cộng tác 
bằng cách tuân thủ những điều sau đây:

1. Chỉ có những đoàn thể của Giáo xứ mới được sử
dụng các cơ sở của Giáo xứ. Trường hợp ngoại lệ phải 
có phép của Cha Chính xứ.

2. Các cơ sở của Giáo xứ (Trung Tâm, Nhà Giêrađô,
Nhà Thờ, Sân Chơi) chỉ được sử dụng khi được phép và 
có đăng ký trước, trễ nhất là 72 tiếng đồng hồ trước khi 
sinh hoạt đó bắt đầu, hầu Giáo xứ có thể sắp xếp thời giờ 
mở và đóng cửa theo yêu cầu. Việc sử dụng phòng ốc 
được bố trí theo nguyên tắc “đăng ký trước có quyền sử 
dụng trước” với trường hợp ngoại lệ khi Giáo xứ có tổ 
chức việc phụng vụ. Chỉ được sử dụng các phòng ốc và 
địa điểm đã đăng ký. Cha Chính xứ có quyền ưu tiên 
trên tất cả những chương trình đã được đăng ký. Xin vào 
trang nhà của Giáo xứ để đăng ký http://dmhcg.org/
Data/Sites/1/Docs/Room/RoomReservation.xlsx

3. Các sinh hoạt trong nhà phải được chấm dứt
trước 10 giờ đêm, trừ một số trường hợp đặc biệt đã 
cho biết trước. Riêng Sân Chơi, giờ đóng cửa trễ nhất 
là 9 giờ tối.

4. Không dùng bia, rượu và các chất bất hợp pháp
trong khuôn viên Giáo xứ. 

5. Có trách nhiệm giữ gìn các phòng ốc, dụng cụ
của Giáo Xứ.

6. Không tự ý xử dụng, đóng, mở, di chuyển trang
thiết bị, bàn ghế trong các phòng.

7. Dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp bàn ghế, tắt đèn, tắt các
dụng cụ và đóng cửa phòng sau khi xử dụng. 

NOTICE ABOUT THE USE OF PARISH FACILITIES

In observance of the guidelines of the Diocese of Dallas with 
regard to the liability, security and maintenance of the facilities 
of the parish, parishioners are required to follow these rules:

1. The use of the Parish’s facilities is restricted to appropriate 
church and parish-related activities by ministry groups. The 
exception must be approved by the Pastor.

2. The Parish’s facilities (St. Alphonsus Center, St. Gerard
Hall, Church Building, Playground) can only be used with prior 
approval from the Parish and must be registered in advance, at 
least 72 hours prior to the activity that is scheduled to begin. 
Rooms are assigned on a “first come, first serve” basis with the 
exception of liturgical events. Groups are restricted to only those 
rooms or areas of the building they have reserved. The Pastor 
has priority over all scheduled events. Please register online at 
http://dmhcg.org/Data/Sites/1/Docs/Room/RoomReservation.xlsx

3. All indoor activities must be concluded by 10 pm, except
for special cases, which must be notified in advance to the Parish 
office. The Playground will be closed at 9 pm. 

4. There shall be no alcoholic or illegal drugs allowed in the
buildings or on the grounds. Any use of alcohol must be approved 
by the Pastor. 

5. The group has the responsibility to safekeep rooms and
Church equipments in good condition.

6. Do not use, move or remove Church equipments (tables,
chairs, projectors...) without approval from the Parish office. In 
case of a need to re-arrange table and chairs during activities, 
please return the facility to the condition you found it in. 

7. Always clean up, turn the lights off when leaving the room
and building.

Xin quý hội viên đóng tang phí 20 Mỹ kim để giúp gia đình hai người 
quá cố. Thời hạn đóng góp từ Chúa Nhật 16 tháng 7 đến Chúa Nhật 30 
tháng 7 năm 2017.

Cách góp tang phí: 

- Xin liên lạc ông Đặng Hiếu Sinh tại bàn xin lễ, sau các Thánh Lễ
Chúa Nhật 7:30 AM và 5 PM

- Dùng bì thư ghi rõ tên họ hội viên gửi văn phòng giáo xứ nhờ chuyển.

- Ghi Check trả cho: SMAA- HOI TUONG TE và gửi thư cho Ông
Sinh Đặng ở địa chỉ: P.O. Box 452575, Garland, TX 75045-2675

.
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CÂU HỎI ĐÁP VỀ “ĐỒNG TÍNH” (1)
Hỏi: Thưa Cha, m t tờ tạp chí khoa học mới đây nói 

về sự khác biệt giữa sự cấu tạo thần kinh của những người 
khác phái tính và những người đồng tính. Sự khám phá 
mới này có mang lại việc thay đổi phán quyết luân lý về 
những người đồng tính luyến ái không và trong nghĩa nào?

Đáp: Đồng tính luyến ái là do bẩm sinh hay đắc thủ? 
Khoa học không mang lại cho chúng ta một câu trả lời chắc 
chắn cho vấn nạn trên, vì thế cho đến bây giờ người ta chỉ 
có thể dựa theo tâm lý học để có thể giải thích về tình trạng 
ấy mà thôi. Ông Sigmund Freud, nhà tâm lý học nổi tiếng, 
cho rằng chúng cần phải trở về thuở thiếu thời để tìm kiếm 
những lý do dẫn đến tình trạng này. Nhiều người đã nghe 
nói đến cái gọi là “mặc cảm Ê-đíp” và mặc cảm Ê-let-tra”. 
Ông Freud quan sát sự phát triển hài hoà, theo nghĩa nam/
nữ, là nhờ hai hình ảnh của người cha và người mẹ. Trẻ 
nam/nữ dần dần nhận ra mình bằng cách so sánh với người 
cha hay người mẹ đồng phái tính, và tự bổ túc nhờ người 
cha hay người mẹ khác phái tính. Nếu điều đó không xảy 
đến thì sẽ sinh ra chiều hướng đồng tính, vì trẻ nam/nữ nhận 
ra mình với người cha hay người mẹ khác phái tính.

Trong những thập niên cuối cùng này, khoa tâm lý đã 
nhường bước cho khoa sinh học. Những báo chí khoa học 
cho chúng ta biết nhiều khám phá mới về những lãnh vực 
sinh lý và thể lý cách tỉ mỉ liên quan đến cuộc sống của con 
người. Họ đã dùng mọi cách để có thể cắt nghĩa về nguyên do 
và sự biểu lộ hiện tượng đồng tính qua một cái nhìn chung về 
những lãnh vực sinh học (tự nhiên) và tâm lý (văn hóa).

Tuy nguyên do của sự đồng tính không mấy rõ ràng, 
nhưng chiều hướng của nó thì lại rõ ràng hơn: đồng tính 
nam hay nữ biểu lộ sự thiếu khả năng tương quan với người 
khác phái, tự khép mình vào thế giới riêng. Con người sống 
trong tình trạng như thế quả thực là nghèo nàn. Thật vậy, sự 
phong phú con người có được là nhờ sự hỗ tương nam/nữ, 
và vì thế tự khép mình lại trong sự đồng tình (homo=giống 
nhau) nói lên một khuyết tật. Chắc chắn cá nhân ấy không 
có tội tình gì, nhưng điều đó không thay đổi sự kiện cách 
khách quan về một hoàn cảnh “vô trật tự”.

Nếu trong tương lai khoa học khám phá ra cá thể người 
đồng tính là vấn đề tự nhiên thì có thể thay đổi phán quyết 
luân lý về những người đồng tính không? Chúng ta cần nhìn 
nhận rằng việc đồng tính không phải là một sự chọn lựa của 
chủ thể, do đó cá nhân ấy không có trách nhiệm. Chính vì 
thế mà điều kiện đồng tính do từ những yếu tố sinh học như 
những khám phá mới đây cho biết, cũng như những nhà tâm 
lý, muốn làm cho người ta tin như từ trước đến nay người ta 
vẫn nghĩ. Cá nhân không chọn cho mình trở nên người đồng 
tính. Hơn thế nữa đến một lúc nào đó trong cuộc đời, họ 
khám phá ra sự khác biệt của mình với một tâm trạng đau 
khổ lớn lao và một tâm lý bất ổn.

Cần tìm cho cuộc sống một ý nghĩa
Chúng ta phải làm gì? Trước hết, chúng ta cần giúp cho 

người đồng tính biết phân biệt những gì thuộc tình trạng và 
những gì tùy vào ý chí của họ. Một khi nhận ra được tình 
trạng không thể thay đổi của điều kiện đồng tính thì thái độ 
đúng nhất là chấp nhận chính mình, tìm cách “chung sống” 
với điều kiện ấy và từ đó tìm cho cuộc sống một ý nghĩa 
trong chiều hướng của những giá trị luân lý và đạo đức. 
Người đồng tính có quyền sống trong cộng đoàn dân sự 
cũng như Giáo Hội, còn các hình thức kỳ thị khinh miệt đều 
phi nhân và chống lại tinh thần Kitô Giáo.

Người đồng tính cảm thấy mình không được Giáo Hội 
thông hiểu và luân lý của Giáo Hội như buộc họ phải “độc 
thân”. Luân lý công giáo đặt nền tảng sự cấm đoán việc giao 
hợp thể lý trên sự thật về tính dục sinh lý được biểu lộ qua 
tình yêu giữa người nam và người nữ trong hôn nhân, một 
tình yêu được mời gọi để vượt khỏi chính mình trong khả 
năng và trong ân huệ sự sống. Nếu luân lý áp dụng cách bắt 
buộc thì hành động ấy không xứng hợp với con người. Vì 
vậy, Giáo Hội luôn mời gọi và chỉ có sự xác tín và nhận thức 
giữa cách sống nhân bản mới có thể mang lại kết quả tốt 
đẹp. Tất nhiên, xu hướng đồng tính cũng như khác phái tính 
không bị lên án, nhưng cần được điều hợp và hướng dẫn 
trong nghĩa xây dựng một nền nhân bản đích thực. Đó là con 
người cần sống tình bằng hữu và mối tương quan giữa người 
với người mà không chỉ quy hướng tất cả vào tính dục và sự 
thỏa mãn tình dục.

Không loại trừ một ai
Giáo Hội không tự giới hạn mình vào việc loan truyền luân 

lý, nhưng được mời gọi để mang lại sự cứu độ cho tất cả mọi 
người và những người nghèo khổ. Và những người nghèo 
không chỉ là những người thiếu của cải vật chất. Giáo Hội và 
các Kitô hữu tìm thấy cách sống đúng nhất của mình nhờ quy 
hướng vào một bậc thầy duy nhất và là mẫu mực của đời sống: 
đó là Đức Giêsu Nazareth. Nhân danh phẩm giá con người, 
hình ảnh của Thiên Chúa, Ngài tố cáo mọi hình thức bỏ rơi và 
loại trừ mà có thể những người đồng tính phải chịu.

Bởi vậy, nhiều “phong trào nhân quyền” khác nhau cần 
được hỗ trợ để bảo vệ cho những người đồng tính. Nhưng 
cũng cần phải biết nhận định để đừng lừa gạt dân chúng. 
Thật vậy, có một số phong trào thay vì mở đường cho việc 
giải phóng cho con người được tự do, lại lợi dụng và làm 
cho con người trở thành nô lệ. Những hình thức quá khích 
cho thấy sự thiếu khả năng chấp nhận những giới hạn của 
mình, chẳng hạn như việc nhìn nhận pháp lý đối với những 
“cặp đồng tính”, quyền có con cái nhờ kỹ thuật thụ thai nhân 
tạo. Những thành quả ấy không mang lại một ích lợi gì cả: 
không giúp con người biết can đảm sống và chấp nhận chính 
điều kiện sống của mình một cách tin tưởng.

Lm Augustinô Nguyễn Văn Dụ
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Báo Cáo Tài Chánh 
Chúa Nhật Ngày 16/7/2017

Quỹ Điều Hành Giáo  Xứ (Operating Fund)

Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:      $13,339.00
Tiền In Sách:              $300.00
Gia Nhập Giáo Xứ (Huỳnh Vĩnh Thọ):           $500.00
Tiền Quảng Cáo:             $200.00
Solidarity Fund for the Church in Africa:      $3,865.00

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)

Ngăn Số   Tên              Số Tiền
0244 Đào Ricky       $100.00
0251 Hoàng Quốc Toản   $200.00
0252 Trần Thị Cúc    $100.00
0254 Nguyễn Văn Huệ   $200.00
0314 Võ Hưng & Yên   $100.00
0514 Kristen Nguyen    $100.00
0515 Kristen Nguyen     $100.00
0536 Phạm Anh (Bảng Tên)   $300.00
0640 Nguyễn Minh Đan Thi   $100.00
0641 Nguyễn Minh Đan Thi   $100.00

Quỹ Bãi Đậu Xe (Parking Lot Fund)

SDB    Tên    Số Tiền 
0068    Nguyễn Hoàng Nhân           $5.00
0074    Hoàng Quốc Toản         $25.00
0447    Nguyễn Văn Thành       $300.00
0514    Trương Quang Tuyến          $5.00
0661    Trần Quý Đôn         $20.00
0679    Chu Đức Công         $50.00
0743    Ngô Bá Nhân       $100.00
0770    Nguyễn Đức Vinh         $20.00
0947    Kiều Anh Tuấn         $20.00
1035    Phạm Thị Kim Dung       $380.00
1201    Nguyễn Văn Hùng         $30.00
1208    Nguyễn Thị Thu         $20.00
1398    Nguyễn Thị Ghi           $5.00
1652    Nguyễn Ngọc Toàn         $20.00
1735    Đoàn Mai          $20.00
1759    Hà Tâm Thái       $200.00
1778    Trần Đình Phái           $5.00
1830    Nguyễn Huy Đắc         $20.00

2054    Lê Thị Hoa          $10.00
2164    Phùng Quang Bảo         $10.00
2249    Nguyễn Văn Liệu       $100.00
2352    Phan Kathy             $25.00
2362    Phạm Quốc Anh         $20.00
2456    Trần Thị Như Phượng          $5.00
2524    Trần Thị Tú             $10.00
2533    Nguyễn Tấn Vinh         $40.00
2589    Dương Quang Thanh           $5.00
2625    Đinh Hồng Phước           $2.00
2750    Dương Duyên         $10.00
2789    Ngô Thị Bạch Yến         $50.00
      Ông Cụ Tư          $20.00
      Hội Quán               $1,800.00

“Whenever we do something together, something good, 
    something beautiful, everyone changes. 
  All of us change in some way and this does us good.”

Pope Francis
.
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COSMETIC-PERFURES-NUTRITION
COSMETIC - SKINCARE

Chuyên: Chăm sóc, chữa trị da nám và mụn.
Trang điểm cô dâu và dạ hội. Phun xâm thẩm mỹ.

Đại lý chính thức của hãng mỹ phẩm Shiseido, Menard, Kose và Hàn Quốc. 
Luôn có nhiều QUÀ TẶNG cho khách hàng. 
Bên trong Cali Saigon Mall, Garland, Texas

Website: www.vanthaoskincare.com

214.458.1584 - 972.767.8492

SPRING OF LOVE
Chuyên bán đầm xưng tội, 
flower girl, và các loại đầm 
trẻ em.
www.springoflove.us

972-532-7677

Album - Ngoại cảnh - Tiệc Cưới
Nhiều năm kinh nghiệm

214-718-8722
562-606-9430

PHOTO & CAMERA 
DŨNG BI

CầN NhIều Thợ NaIl
 Nam/Nữ

Ulux Nail Spa in uptown Dallas
(Bao lương nếu cần). Khu khách 
sang, tiệm làm sạch sẽ, thoải mái, 
vui vẻ. LL:

Vanna 469-487-5503 call/text

NHAØ BÌNH AN
GX ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP

Xin lieân laïc chò Voõ Thò Ngoïc Lieâm 

972-234-0565
(xin ñeå laïi lôøi nhaén)

 Email: sales@dmhcg.net.  

              Columbarium Website: 
www.dmhcg.net

Picture Plaque:
  $200.00

Single Nameplate: 
 $300.00

Double Nameplate: 
 $375.00

CầN GấP Thư Ký
- VăN PhòNG BáC Sĩ

Văn phòng Bác sĩ Nhãn Khoa 
tại Garland (khu chợ Trường 
Nguyên) cần gấp 1 thư ký thông 
thạo Anh-Việt, biết xử dụng máy 
computer. L/L:

972-272-9455

Nhận đưa rước học sinh cấp 1, 
2, 3
Đi Phi trường, khám bệnh,
Nhận dạy lái xe (an toàn, uy tín) 
giá rẻ!
Út Hồng: 469-815-1040

0uc Hudng Garland 

0uc Hl/dng Houston 

MINH PHU'ClC 
CHUYEN CHAM s6c DA 

Massage ml;it thlf gian, dieu tr! 
m1,1n nam, x6a not ruoi, m1,1n thjt, 

doi moi. Gia re nhc'lt, ph1,1c Vl,I 

an can, chu dao, hi~u qua. B~n 
muon c6 Ian da d~p. xin lien l~c: 

469-657-7068 

0 uc Hudng da tung du'Qc Ila chu(>ng t~i Cali va Houston 

972-408-3359 
- ? Al ' ? I ~ ' 

CH UYE N SAN XUAT GIO CHA NONG MOI NGAY 
Gio ll,la • Gio bo thl 1a • Gio Hue • Gio thu • Gio bl 

Gio ga nam hi.long • Cha Que • Cha Chien 
Nern Chua • Cha bong • Banh day • Banh gio 
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3732 W. Walnut St.
Garland, TX 75042
972-276-7342

KINH NGHIEÄM- ÑUÙNG HEÏN- TAÄN TAÂM

STATE INSPECTION AVAILABLE NOW
Mon. Sat. 8am-6pm
Complete Auto Service
All Work Warranree

Thaønh Taân
Anh Baèng & John Bui

Moät nôi ñaùng tin caäy - Giaù caû phaûi chaêng cho Ñoàng Höông

Quan - Höng Quan Höng: 214-558-3888 / 817-733-5965

- Mua baùn nhaø ñaát trong toaøn vuøng Dallas vaø phuï caän 
- Nhaø môùi xaây, nhaø cuõ, nhaø ñaáu giaù, nhaø short sale, nhaø bò tòch 
thu, v.v...  Quaûn lyù nhaø cho möôùn, tìm ngöôøi möôùn nhaø, mua nhaø 
ñaàu tö cho möôùn, v.v... Taän taâm, kinh nghieäm, laøm vieäc quanh naêm.

Vaên phoøng ñoái dieän Richland College soá 445 E. Walnut St, phoøng 105, Richardson, TX 75081 

- SÖÛA OÁNG NÖÔÙC BÒ BEÅ, OÁNG GAS BÒ XÌ, HAØN OÁNG ÑOÀNG      
- THOÂNG NGHEÏT CAÙC LOAÏI OÁNG COÁNG, OÁNG MAÙY LAÏNH, MAÙY GIAËT..V.V.
- THAY MÔÙI HOAËC SÖÛA BÌNH NÖÔÙC NOÙNG (WATER HEATER)
- SÖÛA VOØI TÖÔÙI CAÂY, CAÙC LOAÏI FAUCETS, BOÀN TAÉM, MAÙY RÖÛA CHEÙN..V.V.
-THAY LOÏC NÖÔÙC, MAÙY XAY RAÙC, TOILET, QUAÏT HUÙT, CABINET, BATHTUB
- GAÉN CÖÛA KIEÁNG P. TAÉM.  NHAÄN LAØM TAÁT CAÛ COÂNG VIEÄC VEÀ NÖÔÙC

972-757-3921TRIEÀU PHAÏM

THÔÏ CHUYEÂN NGHIEÄP, GIAÙ REÛ

Email: qhrealtor@gmail.com 
       

QUAN HÖNG Ñòa OÁc

Bảo hiểm Xe, Nhà, Nhân Thọ, Thương Mại, 
Sức Khỏe
Ann Nguyen Insurance Agency, Inc.
Agent Ann Nguyen tín đồ công giáo
 214-692-0900

QUAÛNG CAÙO XIN GOÏI

972 - 414 - 7073
Giaù bieåu coù ñaêng treân website

 www.dmhcg.net döôùi phaàn Advertising fee

Cần tuyển 
nhân viên

(lương giờ+commision+bonus)

- Nếu bạn cảm thấy 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 Việt Nam để chăm 
sóc sức khỏe bệnh nhân tại nhà
- Cần người giúp chăm sóc cho 1 bà cụ tại nhà
- Cần người giúp đăng ký gia nhập chương trình

Phú  CoNSTruCTIoN
Build & Remodel phòng ngủ - Nhà bếp 
- Phòng tắm - Patio - Cabinets, Granite 
counter top - Plumbing. Lót gạch-gỗ đủ 
loại - Sơn nhà trong, ngoài. Thay cửa - 
Hàng rào- Cầu thang - Trim - Molding.

 561-301-4843
469-203-1663

L/L Cheri Chúc Nguyễn 214-717-7787

Tel: 972-891-5571
550 S. Edmons Lane #202, Lewisville TX 75067

The areas of our practice include:
CrImINal - hÌNh SỰ 
ImmIGraTIoN - luẬT DI Trú
SoCIal SECurITY (SSa, SSI) - aN SINh XÃ hỘI

550 S. Edmonds Ln., suite 202
Contact Cheri Nguyen 214-717-7787

Nguyencheri@yahoo.com

FamIlY laW - luẬT GIa ĐÌNh
BuSINESS laW - ThưƠNG mẠI

mbui@sportcitytoyota.com

469-970-3495

SPorT CITY ToYoTa
lINh mIChaEl BuI

15 năm kinh nghiệm, từ Đông bắc 
Hoa Kỳ chuyển về Dallas để phục 

vụ quý vị đồng hương.

CầN NGườI
Cần 1 phụ nữ Việt tuổi từ 45 trở lên, 
sức khỏe tốt để giúp săn sóc và nấu 
ăn cho 1 cụ bà 78 tuổi.  Bao ăn ở, 
lương hậu. Xin l/l Bác sĩ Frederic 
Nguyễn: 

214-293-9034 
352-246-7110

CầN Thợ NaIl
Cần thợ nail biết làm chân tay nước 
và thợ bột.  Tiệm ở Richardson cách 
Garland 10 phút. Khu Mỹ trắng tip 
cao, chủ dễ chịu, môi trường làm việc 
thoải mái. Bao lương hoặc ăn chia.

               817-437-6061 
Vy           972-744-9888 work

Cho ThuÊ PhòNG

Phòng dư cho thuê, gần 
chợ Sàigòn Mall. Ưu tiên 
cho phụ nữ độc thân

    214-518-8147 Cô Lý
   469-226-6288

Nhà Cho ThuÊ
Nhà đẹp cho thuê nguyên căn ở 
Richardson, 2032 Sqft, 3 p. ngủ, 
2 p. tắm, 3 phút xe cách freeway 
75. $2000/mo. Giá thương lượng

214-794-5710
972-400-0885

SilA 6NG NUGC 

• 2000 Auto PepalP 

@ rlID-u) ~USSd Lodn Bui ~
1 

3915 McDermott Rd #100. Plano. TX 75025 

WI. 972.251.0297 (C) 
- ' melissaloan@melissaloan.com 

BAN NHA TRONG VONG 30 NG.AY 
MVA NHA MOI, <QUI VJ D1Jf,1C IIV'ONG •J0,000 UPGRADE 

0 
Allstate ""'-··,.--

CUNG CAP BAO HIEM 

MWIMt·i TOAt!_tJglJ 
AGENCY MMWiiii-Mii=i'MiilMil 

4043 TRINITY MILLS RD. #119 
DALLAS, TX 75287 

r,;.u ~ dy ,cq 711 gl)C 40lg T~ M;as Yi MiMayl 
Email: t.ngoO .. .si.te.c:om 

MA.C.lllt 
Mon·ThufS: 9am-6pm 
Fri: 9a.f'Tl.:5pm 
Sat9am·2pm 

Office: 214-989-7969 I Cell: 214-364-3640 

FRIENDSHIP HOME HEAL111 AGENCY 

ANGIIN. NDUDIAWflllPI, PPIC 

\ti) Allstate. 
YoJre in good hands. 

Xe, Nha, CCI SaThl/Clng Mc;ii, Nhan ThQ 

Chu;1t;"~~-~1;t" ,, • . 
1847 N Garland Ave 
Garland, TX 75040 
Nqa ti/ nqham v, ~ ,nd ave pn ..i KFC 



Trang Quang Cao Trang 11 Trang Quang Cao 

N~ILS W~B,E-H©l!JSE 
NAILS - HAIR - WAX - SPA- FANNING 

(214) 575-3005 or 866-371 -NAIL(6245) 
9780 Walnul Street, SI• 240, Danu, TX 75243 

(Trong llhu Chel H6ng KOngj 
Mon - Fri: 9am - 8pm / Suriday: 10am - 7pm 
D•I 19 d¢c quy,n sin pl'lim danl'I tifng 711 

N 11$-n dO,I hang vfl chuyln hong die lifu bllr'lg Hoa Ky 

• Xl!-NIL\-nntcr.-.c l\11~ I 

MAl(DINBHNS.URANCfilAGBNC-

• NHAN TIIQ-Qlrf' II IJU TRI ' 
• Qli' DM IIQC - --

. 112 . Juvikr Rel. #201 
Garland, TX 7S0-14 
(G6c ~, Jnpilrr '1 lklllbl.4' 

912.67'-1400 (Ofncc)• 8n.615.W5 (Fax) 
21U5'i,34'4 (Cell} 

~ u Uiu cua An Bakery & Pho Ng5 n) Email: m1llnhl C!tfarmersagent.com 

ULTIMA REAL_ESTATE SE~VICES 
CONG TY DIA OC 

-Chuyen xay cat nha m~i, mua ban nha cu 
-Chuyen dau gia nha bl nha bank tjch thu 
-Nhieu nlim kinh nghi~m, uy tfn, t~n tam, kin dao 

469-855-4041 
Email:Luong_Hoaibac@fahoo.com 

39 Alpha Road, Suite 120, Dallas, 

• Ban ~t ca cac ~i lhu6c theo toa bac sT. 

• Ban nh~ u I~ thu&: thl>ng dvng khOng can toa bac sT. 
• Giao thu&: ~n nhil ml~n phi cho quy khach. 

• Nt\tllMl<llelr'W~Cl'lfl)&ntu""'*'°"bioNdm. 

OUOC sf KJ~U TRINH 
3504 w vtalnUI St. 
Gadand, TI< 75042 

~ : 972-487-2252 
FM! 972-487•2".ZSS 

FAI\All Y, COSMETIC, ORTHOOONTIC AND II\IIPLANT CE1NTISTRY 

TRONG RANG GIA VAO XUdNG HAM 
CAI.I AANa HAY RANG THAO RAP KHONG THt SO sANH al.No CAYGH~ IMPLANT 

Quy vi n~n lham khao vC,i Dr. 

Paulo Thuan Nguyen 
D4! LI.IACHON r;1.y RANG IMl'l.AHf W); MtllfllJ{tOfnhllm oonil lhioliphay Qurlng. 

ARUNGTCf>I OFFICE CAAAOLLTCf>I OFFICE GARLAND OFFICE 
100 W Plorieer Pkwy, 1106 1220 t,I, Josey Ln, t106 3260 W. Walnut St., #108 

Tel: 817•265-9527 Tel: 972-416-9239 Tel: 972-494·5888 

\.: a .. , . . 

v/ , 
' ...... ~ 

'i!~~~~rri':!:,~~~t~~Y ·-~~~ J 
Dr. True Le D.D.S. 972-864-0000 

Nh*'1 l>liO hi6n PPO. 'Iic an Med ieu1d. CH IP. 
ng1~ l(tn Mc:,1 in:!,.M<'tlic.iid 

Citll ,n~C\la: T2: 10.m, 7pa1. T.1- T6: 9aru,6prn. T7: 8am-2pm 

3031 South 1st Street Ste#....490. G rland, TX 75041 

Lily Nguyen 
Realto~ 

469-233-0289 
lilynguyenrealtor@Jmail.com 

Thanks for your business 
Trust and Referral 

f' MATIOMWIDE IHSURAMCE 
_ i ,it~-~tx'*l ------~-·....,,,,. , ......... Al 1a ng1.1a11o maa •Mil "·' 

thanh 1oan clll phi tang cil6 
CHIMNWoiOr»CN;~IIAoKtw 

Xe 1*41 ~Ma ~Thq ~ 
cbo quy VI. Chu.,_ bl '"'" 

Cho h~ 11,1, Xin goi ll'\IC lifp 

('utk-. n.ox •• ,~-a 
,~ct1t/O.,.m 

a tlicn:~-eca"".llaoo.n,n1 

, .. .,_ ........... 
...... ms-.. , .. ............... 

•THANHTHJT 
•TiNTAM 
•UYTiN 

K~ tlllnd cho c6 An11,11 Hut N9uyfn 

469-226-7073 

,.__..__.~ .. ~, "' . Uf.lw. B~ IJ& 
(972) 487-6666 

3565 W. Walnut St., Garland, TX 75042 

Xin chan thanh cam t;;i Quy khpch 
da nhi~t tam chieu co PH() BANG 
trong suot thoi gian qua. 

1.§),'ljRUNGJOAO~ M!D. - Board Certified 
Methodist Richardson Regional Hospital 

Medical Center of Plano 
399 West Campbell, Suite 212 
Richardson, TX 75080 - 972-234-4994 
Nhan benh nhan moi -Theo doi benh nhan khi nhap vien 
MCI CL/a tu T2-T6, 9am-5pm 
Nhan Medicare, Medicaid va h~u het cac lo~i bao hi~m 

TIET Kl~ 
EJi.ti dlfn cac hang AMERIPOWER 
Nha va tt•m g6p chung AMBIT ENERGY 
T$ng d,~m khach SIµ'! va du Itch m16n phi 
G1<'.S1 thiiu khach hang va xa, tMn rnien ph,. 
Ll6n l~c rammy: 214-916-0900 

Christine: 972·816·5607 
Fax: 214-853-5060 

TRUNG TAM TU I Hl:\C 
Garland Adult Core Center 

3845 N.Gartand Ave, &Ulte 7008,Garland. 75040 
Cham ,oc va nhllng einh ~ t git\i 1rr ~nh cho ~ vi cao \li6n 

Gib mb ci)a : TM Hal· Thu S6u Iii 8.am-3pm I 
ChlfOflg IMh: Ph11c w 3 1>1'61 an 1,ong ng~y: WIii· !NI vii :h, 
L4p d,·\n, I/Ip hl1lllu vil, lllp hill, lllp hdng llnh, lllp lllid1L 

Nh.n• Medluld. Medlcere 

469-734-1101 I 469-233-0289 

FREE MAY NH~N CREDIT CARD 

• KhOng phai 16n ~.n mua may. · 
• L¢ phf re nMt (1 .25% discount rate~. 
• Ngan ngua CHECK khong · ·· 
tien bao Chung. 

TIEN NGUYEN 972-408-5996 / 800-718-9648 

(Tot nghiep E>;;ii hQc Nha khoa USC, California) 

- Nha khoa !Ong quat - tham my - ti~u giai ph~u 
- Rling gia cac lo~i - nha khoa Ire em - phong ng 

972-235-3999 
2171 Buckingham Rd, Richardson, TX 75081 
(G6c Jupiter & Buckingham, c~nh chc;, Albertson . 06i di~n Home Depot & Cha 

To advenise in Muc Vu, please call 972.414.7073 . All advertisers are responsible for all contents in their advertising. 



a~ 
.-Kim, D..O.S. • ~ N09C Tur-, 0.0.S. 

~· 
Tl,ilm Mj I Cosmetic Dentlstly 
GMp Nrt4u RIJ11g I Gum Graft 
Ghip Xrt<111g & Tro11g R1f11g 

8oo8 Graft & Implant 
N1, 11g RIJ11g I Orthodanrics 

Tdng Qu6J I General Dentistry 

972-699-7778 
.»II' /tw. /iflrlrgflrllltffltr(IIO/'lf» 

,.,...,,llt15IJll(J 

Cd H01 DAU nt HltM CO 
KHONG THg e6 Lat 

302 units luxury apartment 1$i 
Grand Prairie, Te!<as. 
Glin 360 vil 1-20. DI/ an khC,j 
cOng v~o thtlng 8/2017 
www.3000bardin.com 
M9i chi li~t <hiu tux.in LIL: 

E>uc Nguyen 214-755-9948 

4750 N. Jupiter Rd. # 102, Garland, TX 75044 

214-213-9200 
Bao Unh Doan 1\1, Di Tru, Du Lich 
Cong Ham DQc Than 
86 Tue H6 SCY 
Tbj Th',J'c Chu Ky 
Ch\lp Hinh Passport 
Pbien Dicb Gi~y To Anh Vi~t 
E>iSn Dan Xin Phuc Lqi X~ H(li 
Uy Tio, T~n Tam, Bao Dam 

DiSn £>an Thi Qu6c Tich 
Re-new The Xanh 
Re-entry Permit 
Uy Quy~n Tai silo ben Vi~t Nam 
Lam HQ Chi~u, Visa Vi~t Nam 
Sang Ten Ti~m 
Thanh L~p Cong Ty 
Gia Nb~ Cho Quy D6ng Huang 

PREMIER FAMILY MEDICINE 
6800 Alma Oit\18. Plano, TX 7b023 

KELL V ANH NGA LE, MD 
80.11'd Callled f,Wllly P1.ldioe 

E)flc~cfK)~l4,oc:~ptwnO Mcln • Thu,5 UIXltn- fi.~ 
Dilu"1 ogib~-..ritm F~6.-QOom - l:2pm 

lwmJ,. ( 0111,r/11 OmltJ/ · ._: ... Ort/l(}((o'flta 

Domink T, Hoang. D.D.S I My H\lnh Bui. D.l) .S I Brian C. Bui. D.D.S 

C,11()() A lma Dr. t101 , P l.:1 no, T@)(35 7502J Al'J.llalJJ 

i741 Belt Lill t.· Rd . C;utul ltun, TL-\,1'!> 75 UUb I 912.12D.12!J4 
2260 Country Club Rd, ete 101, Wylie. Tx 76098 

8udqn11 
lhlll0¢ mt 

fl llJOU~ 0xJdc 

BAO V~ TOAN Dl~N 
XE C¢ - NHA CUA · NHAN THQ 

sue KH6E - TAI CHANH 

9788 Walnut Street St 132 
Dallas, Texas 75243 

Home office: Bfooming1on, Illinois 

THIEN X THAI 972-470-9883 

PHO LONG Noodle & arm 
Authentic Vietnamese Restaurant 
1851 N. Plano Rd- Richardson, TX 75081 

HUYEN DO 
Real Estate Agent 

972-918-0911 

AVIGNON 
R E ALTY 

Sales, Leasing & Management 
RESIDENTIAL & COMMERCIAL 

Special rebate for new built 
Chung tOi c6 chudng trlnh hoan l~i ti~n cho nha mai 

1144 N Plano Rd, #133 972-226-2873 Richar~son, TX, 75081 
www.av,gnonrealty.com 

Smile 
NIENG RANG $3,000./$49.00 

~ , ? I\ 

MOI THANG TAO LEN 

(866) 949-1639 

uon • Fn: um-apm 
Sunday. 1oam,4pm 

U]rpt.l,J 
/ 872-276-7884 * 972-494-6111 * 1800-692-5376 

' C'!ll gap 11am nu phy vi{;c. 
Ban 

1
11, gli h, nhft vung 805 N. Jupiter Rd. Garland, TX 76042 

fl&y du cAc mljit h•ng cung cfp (trong hhu ch(I Trutlog Ngu~n) 

L & P HARDWOOD FLOOR INC. 
KINH NGH!eM - EUNG HeN • T.;N TAM 

469.235.4119 / 469.235.4334 
- Hardwood & Laminate Floors 

- Repair of damaged floors 
- Free Estimate 

-We have First Quality Wood 
& Laminate at Affordable price 

3443 W . Campbell Rd, Ste 650, Garland, TX 75044 (Goe Jupiter & Canq1bull 

~ fOCUSDENTHL Ngo Lan Phlldng, D.D.S. ·1..~ T2-T7: 9am-6pm, T3:12pm-8pm 

-N-U-RT_U_R-IN_G_ I_I _Ci\-LT_I_IY- ~-M- IL-E~ 972•414-1515 
~ · Nha Khoa Tre Em - Gia Oinh • Th§m My • Nieng R~ng 

,\ - Free exam ho~c free whitening 
v -O~c bi~t Focus Savers Plan (save 30%-50%) 

Nh~n Bao Hi~m PPO, Children Medicaid, and CHIP 

Quang cao xrn 991 972.414,7073 - Thin cho quang cao hoan toan chju trach nhi~m ve nc)i dung quang cao cua mlnh, 
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