
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Lý Thị Kim Phiến . . . 972-496-6752

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Chị Lê Trang Anh Thư .... 214-868-8236

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Đỗ .... 469-396-8843

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......(214) 406-3475 

Ban Trật Tự
A. Ngô Tuấn:  972-365-4188

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội Quán Giáo xứ
 A. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

Đại Diện Bảo Trợ Ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

CHúA NHậT THứ 22 THườNG NiêN NĂM B - NGày 30 / 8 / 2015

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: Ô. Nguyễn Hữu Tính (972)272-9625
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Nguyễn Hưng (214) 208-4488
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

CAùC GiAùo Khu

HỘi ĐỒNG MỤC VỤ                  
Ô.  Trần Anh Kim. . . . . . . .214-606-1956. 

HỘi ĐỒNG Tài CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . .469-879-9729

HỘi ĐỒNG THườNG VỤ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐi PHỤNG VỤ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879

Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
Ô. Phạm Văn Lập . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giúp Lễ
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548
CĐ Gioan Vianney. . . . . .  469-583-2788

KHỐi GiA ĐÌNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân

Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Ngô Bá Nhân  972-365-7032

KHỐi GiÁO DỤC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
A.Phạm Tường Long . . . . .  469-835-7345

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐi HỘi ĐOàN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

   
Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ i (Lễ Gia Đình) ............................ 7:30 AM
Lễ ii (Lễ Thanh Niên) ..................... 10:00 AM
Lễ iii (Lễ Thiếu Nhi) ....................... 12:00 PM
Lễ iV (Lễ Gia Đình) .......................... 5:00 PM

Ngày Thường
Thánh Lễ 7:00 AM và 7:00 PM

Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG .................................. 5:30 PM
Thánh Lễ 8:00 AM và 6:00 PM

Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt ....................... 7:00 PM

Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ .................. 6:00 PM

Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng  6:45 AM và 9:00 AM 
Lễ Chiều 7:00 PM và 9:00 PM

Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.

Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6:  6:15- 7:00 pm, Thứ 7:  5:15 pm-6:00 pm

Rửa Tội 
Xin liên lạc với VPGX trước đầu tháng để được hướng dẫn 
Rửa Tội lúc 7:00 pm Thứ Bảy đầu tháng và Rửa Tội lúc 
4:00pm Thứ Bảy tuần ii mỗi tháng.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân
Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ.

Hôn Phối 
Cần liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất sáu tháng 
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.

Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi: 972-496-6988

Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý: 9am-10:15 am(sáng) & 3:15pm-4:30pm(chiều)
Việt Ngữ: 10:30am-11:45am(sáng)&1:45 pm-3 pm(chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm-3 pm

CHưƠNG TRÌNH MỤC VỤ

Lòch Trong Tuaàn

Thứ Ba 1-9: trong tuần 22 thường niên năm B.
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Sóc Thụ Tạo 

Thứ Hai 31-8: trong tuần 22 thường niên năm B

Thứ Tư 2-9: trong tuần 22 thường niên năm B

Thứ Năm 3-9: Th. Grêgôriô Cả, Giáo hoàng Tiến sĩ - Lễ Nhớ

Thứ Sáu 4-9:  trong tuần 22 thường niên năm B

Thứ Bảy 5-9: trong tuần 22 thường niên năm B

Chúa Nhật 6-9: trong tuần thứ 23 thường niên năm B

Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org



Câu ghi lòng cho tuần: Anh em hãy thực thi lời đã nghe. Gc 1, 22

 

Chúa Nhật ngày 30/8/2015 là ngày 
khai giảng một niên học mới cho 

con em của Giáo xứ chúng ta trong 
Chương trình Giáo Lý & Việt Ngữ. 

(Riêng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Emmanuel bắt đầu 
sinh hoạt từ Chúa Nhật 13/9). 

Như mọi người biết, Chương trình Giáo Lý & Việt 
Ngữ năm nay sẽ có cả lớp sáng và lớp chiều hầu có thể 
đáp ứng nhu cầu phòng ốc cho khoảng 1200 em học 
sinh thuộc nhiều lứa tuổi và các lớp khác nhau. Nhân 
đây, cùng với Cha Phó Giuse Nguyễn Minh Quang, tôi 
ghi nhận sự tình nguyện giúp đỡ của nhiều thầy cô, phụ 
huynh và các huynh trưởng, dưới sự hướng dẫn của Sơ 
Vân (Giáo lý), Thầy Thanh (Việt ngữ), Anh Xứng (Hội 
Phụ huynh) và Trưởng Long (Thiếu Nhi Thánh Thể). 
Tuy vậy, theo tôi, để việc giáo dục các em có được kết 
quả tốt đẹp, phần chủ yếu vẫn là sự cộng tác của các Phụ 
huynh. Vì thế, tôi yêu cầu các phụ huynh cố gắng cộng 
tác với Khối Giáo dục trong các lĩnh vực sau đây:

* Đưa con em đến Trường và đón về nhà đúng giờ. 
Theo điều lệ mới, những Phụ huynh nào đón con về trễ, 
sẽ phải chịu nộp phạt, tương tự như ở các trường ngoài 
bởi vì Giáo xứ không có sẵn người “babysit” cho con 
em Quý vị.

* Tuân giữ các điều lệ trong việc đậu xe, đón rước 
con em và những điều khác liên quan đến việc học của 
con em (xin phép nghỉ học, tham dự các buổi họp ở Nhà 
trường…)

* Quan tâm giúp đỡ các em học thêm ở nhà về Giáo 
lý và Việt ngữ. Ở Trung Tâm An Phong, mỗi Chúa nhật, 
các em chỉ có 1 giờ 15 phút cho mỗi môn học mà thôi. 
Vì thế, sự chăm sóc và hướng dẫn của các Phụ Huynh 
trong việc học Giáo Lý-Việt Ngữ cũng như Sinh Hoạt 
Thiếu Nhi Thánh Thể của con em là không thể thiếu 
được. Một cách cụ thể, các Phụ Huynh hãy cố gắng bỏ 
giờ xem xét bài vở Giáo lý và Việt ngữ của con em và 
nếu cần liên lạc với các Thầy Cô để biết được sự tiến bộ 
của con em. Các Phụ huynh cũng hãy cố gắng chuyện 
trò với con em bằng tiếng Việt ở nhà. Ngoài ra, để giúp 
đỡ các em một cách có hiệu quả, ngay cả các Phụ Huynh 

cũng cần phải học hỏi thêm về đức tin Công giáo và văn 
hoá Việt qua việc đọc thêm sách báo hoặc tham dự các 
khoá học hỏi, và nghe các CD giảng thuyết (Giáo xứ 
đang có Chương trình CD Kinh thánh 100 tuần).  

* Dĩ nhiên, điều tối quan trọng trong việc giáo dục 
con em chính là gương sống đạo hằng ngày của các 
Phụ Huynh qua lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và 
tha nhân bắt đầu từ trong môi trường gia đình. Con em 
của chúng ta sẽ không cảm thấy sự cần thiết và tầm 
quan trọng của Thánh lễ nếu có những Phụ huynh quen 
thói đi Lễ trễ và về sớm. Con em cũng không thấy cần 
thiết của sự cầu nguyện hoặc đọc Kinh Thánh nếu các 
Phụ huynh không thực hiện những điều này. Con em 
của chúng ta cũng khó cảm nghiệm được tình yêu của 
Thiên Chúa nếu gia đình không biết sống trong hòa 
thuận, yêu thương nhau.

Nhân đây, tôi chân thành cảm ơn các Thầy Cô và 
Huynh Trưởng đã không nề hà hy sinh thời gian và 
công sức để thay mặt Đức Cha Kevin Farrell và cá nhân 
tôi trong việc tình nguyện trực tiếp dạy dỗ và hướng 
dẫn các em. Dĩ nhiên, hướng dẫn đức tin Công Giáo 
và văn hoá Việt Nam cho các em không chỉ là công 
việc của một vài cá nhân nhưng là trách nhiệm của tất 
cả mọi người trong Giáo Xứ và mọi người có thể cộng 
tác bằng cách cầu nguyện, đóng góp thời gian, sức lực 
và cả phương tiện tài chánh nữa. Tuy nhiên, trên hết và 
trước hết, chúng ta đừng quên chính Thiên Chúa mới 
là Đấng làm cho các nỗ lực của chúng ta đem lại kết 
quả mỹ mãn như lời Thánh Kinh có ghi: “Ví như Chúa 
chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 
127:1) và “Tôi [Phaolô] trồng, anh Apôlô tưới, nhưng 
Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cor 3:6).

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan 
cho Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh, các Huynh Trưởng 
và tất cả các em học sinh khi Giáo Xứ chúng ta bắt 
đầu một niên học mới cùng với một nỗ lực thăng tiến 
mới trong đời sống đức tin Công Giáo và văn hoá Việt 
Nam.

Linh muïc  Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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Chaàu Thaùnh Theå Thöù Naêm Ñaàu Thaùng
Kính môøi Coäng ñoaøn Daân Chuùa tham döï giôø 
Chaàu Thaùnh Theå vaøo thöù Naêm Ñaàu Thaùng ngaøy 
3/9/2015, sau thaùnh leã chieàu seõ laø giôø chaàu cuûa 
caùc em thieáu nhi, sau ñoù laø giôø chaàu chung cuûa 
ngöôøi lôùn vaø sau cuøng laø pheùp laønh.
Xin cho loøng yeâu meán Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå 
ngaøy caøng gia taêng trong loøng moïi ngöôøi.

Chaàu Thaùnh Theå Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 
Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 4/9/2015 seõ coù Chaàu 
Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 7 giôø 
toái. 
Töø 7:30 saùng tôùi 8 giôø saùng:  Chaàu chung.
Töø 6:30 chieàu tôùi 7 giôø chieàu:  Chaàu chung.
Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng 
Chuùa Thöông xoùt 
Ngoaøi ra laø chaàu rieâng trong thinh laëng.
Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân 
kính vaø thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn 
söùc maïnh vaø ôn chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, 
coäng ñoaøn, xaõ hoäi.

Vaên phoøng Giaùo xöù vaø vaên phoøng Khoái 
Giaùo Duïc seõ ñoùng cöûa nghæ leã Lao Ñoäng
Vaên phoøng Giaùo xöù 
Seõ ñoùng cöûa Chuùa Nhaät ngaøy 6 thaùng 9 vaø thöù Hai 
ngaøy 7 thaùng 9
Seõ môû cöûa laïi thöù Ba ngaøy 8 thaùng 9
Vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc 
Seõ ñoùng cöûa Chuùa Nhaät ngaøy 6 thaùng 9 
Seõ môû cöûa laïi thöù Tö ngaøy 9 thaùng 9
Caùc em hoïc sinh seõ nghæ hoïc ngaøy Chuùa Nhaät 
6/9/2015 vaø seõ ñi hoïc trôû laïi vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 
13/9/2015

Thoâng baùo veà lôùp Anh Vaên ESL vaø 
Luyeän thi Coâng daân Myõ
Lôùp Anh Vaên ESL (English as a Second Language) 
seõ nhaän ñôn ghi danh, xeáp lôùp vaøo toái thöù Ba, ngaøy 
8/9, töø 7pm ñeán 9pm.
Lôùp luyeän thi Coâng Daân Myõ (US Citizenship) seõ 
nhaän ñôn ghi danh, xeáp lôùp vaøo toái thöù Tö, ngaøy 
muøng 9/9/2015, töø 7pm ñeán 9pm, taïi phoøng 137 
Trung Taâm Thaùnh An Phong. 
Caùc lôùp seõ do nhoùm thaày coâ ngöôøi Vieät, Myõ ñaûm 
traùch, töø trình ñoä sô caáp ñeán cao caáp. Xin lieân laïc 
vaên phoøng Giaùo Xöù ñeå bieát theâm chi tieác, 2121 W. 
Apollo Rd, Garland, TX 75044 (972) 414-7073.  Xin 
kính môøi.

Lôùp Theâm Söùc Ñaëc Bieät Cho Ngöôøi Lôùn
Giaùo xöù seõ môû moät lôùp Giaùo lyù Theâm Söùc ñaëc 
bieät daønh cho nhöõng ngöôøi Coâng giaùo tröôûng 
thaønh (treân 18 tuoåi) ñaõ röûa toäi vaø röôùc leã nhöng 
chöa laõnh nhaän Bí tích Theâm Söùc. Lôùp hoïc ñöôïc 
toå chöùc moãi Chuùa nhaät töø 2:30 pm – 4:30 pm taïi 
phoøng 115 ôû Trung Taâm Giaùo Duïc An Phong. Lôùp 
hoïc keùo daøi 7 tuaàn leã töø Chuùa nhaät 13/9 ñeán Chuùa 
nhaät 25/10. 
Xin ghi danh taïi Vaên phoøng vaøo nhöõng ngaøy laøm 
vieäc vaø nhôù ñem theo Giaáy Chöùng Nhaän Röûa toäi 
vaø Röôùc Leã Laàn Ñaàu. Nhöõng ngöôøi Coâng giaùo 
naøo saép keát hoân maø chöa laõnh nhaän Bí tích Theâm 
Söùc caàn ghi danh hoïc lôùp naøy.

Khoùa Döï Bò Hoân Nhaân 20 - Muøa Thu 
2015
Seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 11 thaùng 
9, 2015  luùc 7:00 PM 
taïi Hoäi quaùn Trung taâm Thaùnh An Phong/ Giaùo xöù 
Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Caùc anh chò coù döï ñònh thaønh hoân vaøo naêm 2015 
hay 2016 caàn ghi danh theo hoïc khoaù naøy.
Khoùa hoïc noùi tieáng Vieät, giaûng vaøo 2 cuoái tuaàn:
Thöù Saùu 11 thaùng 9, töø 7:00 PM ñeán 9:30 PM; 
Thöù Baûy 12 thaùng 9, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
Thöù Saùu 18 thaùng 9, töø 7:00 PM ñeán 9:30 PM; 
Thöù Baûy 19 thaùng 9, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM 
Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo 
hoïc töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc. 
Ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù.  Neáu coù thaéc 

maéc xin goïi: 972-414-7073. 
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CAÄP NHAÄT CHIEÁN DÒCH GAÂY QUYÕ 
“ÑÖÙC TIN CUÛA CHUÙNG TA… TÖÔNG LAI 

CUÛA CHUÙNG TA” 
“OUR FAITH… OUR FUTURE” 

CAMPAIGN UPDATE
 Cuøng vôùi Ñöùc Cha Kevin Farrell, Linh muïc Chính 
xöù Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R., ngoû lôøi caûm 
ôn söï roäng löôïng cuûa Giaùo xöù trong vieäc yeåm trôï 
cho Chieán dòch gaây quyõ “Our Faith… Our Future”. 
Cho ñeán nay, chieán dòch naøy ñaõ thaønh coâng toát 
ñeïp vôùi soá tieàn höùa quyeân goùp töø 77 giaùo xöù thuoäc 
Giaùo phaän Dallas ñaõ leân ñeán 112 trieäu Myõ kim vôùi 
muïc tieâu nhaém ñeán laø 125 trieäu Myõ kim. Rieâng 
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp ñaõ höùa quyeân 
goùp toång coäng laø 1.292.576 Myõ kim vaø cho ñeán 
nay ñaõ ñoùng ñöôïc 352.992 Myõ kim. Ñeå giuùp cho 
Giaùo xöù thöïc hieän vieäc xaây Baõi ñaäu xe, xin moïi 
ngöôøi coá gaéng thöïc thi lôøi höùa ñoùng goùp cho chieán 
dòch gaây quyõ naøy moät caùch quaûng ñaïi. Chaân thaønh 

caûm ôn.

THOÂNG BAÙO KHOÁI GIAÙO DUÏC
KGD IMPORTANT DATES

SUNDAY, AUGUST 30:  Tröôøng GLVN Khai 
Giaûng – No TNTT sinh hoaït
First Day of School for GLVN – No TNTT
SUNDAY, SEPTEMBER 06:   LABOR DAY 
WEEKEND – No School – Nghæ hoïc
SUNDAY, SEPTEMBER 13:  GLVN classes 
resume – First day of TNTT 

KGD SCHOOL SCHEDULE  FOR   2015 – 2016
7:30am                         MASS
9:00am - 10:15am GL (all grades)
10:30am - 11:45am VN (all grades)
Noon TNTT MASS
1:45pm – 3:00pm* TNTT + VN (nhöõng em 
 khoâng sinh hoaït TNTT)
3:15pm - 4:30pm* GL (all grades)
5:00pm MASS
* Note time change.  15 minutes longer than original 

schedule*

Thoâng baùo cuûa Ban Vieät Ngöõ
Ban Vieät ngöõ ñang caàn theâm söï giuùp ñôõ thieän 
nguyeän trong vieäc giaûng daïy tieáng Vieät cho caùc 
em.
Thôøi gian giuùp ñôõ:
· Buoåi saùng, töø 9:45am tôùi 12 giôø tröa
· Buoåi chieàu töø 1:30pm tôùi 3:00pm.
Yeâu caàu: Caùc thieän nguyeän vieân phaûi qua 
Background Check and Safe Environment 
Training.
Xin quí vò lieân laïc tröïc tieáp ñeán vaên phoøng Khoái 
Giaùo Duïc (taïi Trung Taâm Thaùnh An Phong) vaøo 
caùc ngaøy Chuùa nhaät töø 9:30am tôùi 2:00pm hoaëc 
qua soá ñieän thoaïi: Thanh Le: 469-867-6025
VP KGD

ÑAÏI HOÄI GIAÙO LYÙ 2015
UD MINISTRY CONFERENCE 2015

Naêm nay, Ñaïi hoäi Giaùo lyù “Ñoàng Haønh Trong 
Ñöùc Tin” (Walking Together in Faith) do Ñaïi hoïc 
Coâng giaùo University of Dallas toå chöùc döôùi söï 
baûo trôï cuûa Giaùo phaän Dallas vaø Giaùo phaän Fort 
Worth, seõ ñöôïc tieán haønh trong 3 ngaøy töø 22-24 
thaùng 10 taïi Kay Bailey Hutchinson Convention 
Center Dallas. Ñöùc Cha Kevin Farrell thieát tha 
keâu môøi moïi tín höõu ñi tham döï Ñaïi hoäi Giaùo lyù 
goàm nhieàu ñeà taøi khaùc nhau. Leä phí ghi danh sôùm 
cho ñeán ngaøy 25/9/2015 laø 60 Myõ kim/ngöôøi. 
Muoán ghi danh sôùm hoaëc tìm hieåu theâm chi tieát, 
keå caû phaàn Giaùo lyù baèng tieáng Vieät vôùi 6 buoåi 
trình baøy trong ngaøy thöù Baûy 24/10, xin vaøo 
website: http://www.udallas.edu/udmc/
Giaùo xöù seõ coù baøn ghi danh sau moãi Thaùnh leã 
Chuùa nhaät keå töø Chuùa nhaät 30/8/2015 cho nhöõng 
ai muoán ghi danh chung. Xin ñoùng leä phí 60 Myõ 
kim. Rieâng caùc giaûng vieân Giaùo lyù, Vieät ngöõ vaø 
caùc Huynh tröôûng Thieáu Nhi Thaùnh Theå, xin ghi 
danh nôi Sô Vaân.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 23/8/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $13,608.67
Tieàn Quaûng Caùo: $390.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù  (SDB 2666-2669): $210.00
Baûo Trôï Ôn Goïi (SDB 850): $50.00
Tieàn Leã Cöôùi: $300.00
Tieàn In Saùch: $150.00

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center with 
Parking Lot Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0127 Nguyeãn Vaên Gaám $10.00 
0273 Nguyeãn Ñöùc Thaùi $10.00 
0436 Traàn Vaên Tích $5.00 
0539 Nguyeãn Theá Linh $1,000.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1247 Huyønh Thu Lieãu $5.00 
1390 Traàn Vaên Cöôøng $7.00 
1529 Phan Vaên Beàn $100.00 
2070 Traàn Ñöùc Hoan $10.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2375 Traàn Ñình Ruyeân $10.00 
2428 Tina Kingsley $10.00 
2437 Chaâu Hoaøn Tuaán $9.00 
2548 Trònh Ñinh Thònh $10.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0295 Traàn Duõng $500.00 
0296 Traàn Duõng $500.00 

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 30/8/2015

Giaùo Khu  1 OÂ/B Vuõ Thanh Minh 469-226-6288
 2014 Aspen Ln., Garland, TX 75044
Giaùo Khu  2 A/C Cöôøng Trinh 469-463-8397
 3901 Blacksmith Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu 4 A/C Traàn Ñöùc Vöông 469-688-0579
 2910 Cedar Brook Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu  10 Baø Phaïm Thò Höông 214-477-8275
         2533 Pecan Meadow Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu 11 A/C Leâ Vieät Tuaán & Nga 469-363-3608

 3110 Bryce Dr., Wylie, TX 75098

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 9 / 2015

03/09:  Thöù Naêm ñaàu thaùng - Chaàu Thaùnh Theå 
nguyeân ngaøy baét ñaàu töø sau leã 7am tôùi 
7pm taïi nhaø Nguyeän

04/09:   Thöù Saùu ñaàu thaùng – Chaàu Thaùnh Theå  
nguyeân ngaøy  töø 7:30am – 7:00pm taïi nhaø 
Nguyeän 

05/09:   Lôùp Röûa toäi treû em luùc 7:00PM taïi nhaø 
Gieârañoâ

06/09:   Labor day weekend – Caùc lôùp Giaùo Lyù, 
Vieät Ngöõ vaø Thieáu Nhi Thaùnh Theå nghæ 
hoïc vaø nghæ sinh hoaït.

 Vaên phoøng Giaùo Xöù ñoùng cöûa
06/09:   Xin tieàn laàn II cho The Catholic 

University of America
07/09:   Vaên phoøng Giaùo Xöù ñoùng cöûa
11/09:   Thaùnh leã caùc gia ñình
 Chaàu Thaùnh Theå  nguyeân ngaøy töø 7:30am 

– 7:00pm taïi nhaø Nguyeän 
12/09:   Röûa toäi treû em taïi nhaø thôø luùc 4:00PM
13/09:   Hoïp phuï huynh töø 9am-1:45pm taïi Hoäi 

tröôøng TTTAP
21/09:   Leã kính Thaùnh Matthew – Boån maïng Hoäi 

Ñoàng Taøi Chaùnh
27/09:   Ngaøy cuoái cuøng cancel vaø refund caùc lôùp 

hoïc Giaùo lyù, Vieät Ngöõ vaø TNTT
29/09:   Leã kính Toång Laõnh Thieân Thaàn Michael, 

Gabriel, vaø Raphael Boån maïng Ban Giuùp 
Leã vaø Ban Traät Töï

30/09:   Leã kính Thaùnh Gieâroânimoâ - Boån maïng 
Ban Ñoïc Saùch Thaùnh

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang quyeán 
tröôùc söï ra ñi cuûa: 

Baø Teâreâsa Huyønh Kim Thu
Sinh ngaøy 6/8/1952 - Taï theá ngaøy 22/8/2015

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Teâreâsa veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø 

caäy troâng cho tang quyeán.
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Tuaàn 73: SAÙCH KHOÂN NGOAN (tieáp theo tuaàn 
tröôùc)

Ñeâm ñoù laø ñeâm kinh hoaøng cho ngöôøi Ai caäp nhöng laïi 
laø ñeâm giaûi thoaùt cho daân Israel (19,1-21).

Taát caû nhöõng so saùnh treân nhaèm toân vinh söï quan 
phoøng ñaày yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa daønh cho daân 
Israel. Baøi hoïc maø taùc giaû muoán moïi ngöôøi quan taâm 
laø haõy ñoïc laïi lòch söû Israel ñeå khaùm phaù söï daãn daét 
khoân ngoan cuûa Chuùa vaø gaén boù vôùi Chuùa, ñoù chính laø 
loái soáng khoân ngoan.

Ñoïc laïi lòch söû ñeå khaùm phaù söï hieän dieän ñaày yeâu 
thöông cuûa Thieân Chuùa vaãn laø moät trong nhöõng caùch 
theá höõu hieäu giuùp ta soáng ñöùc tin. Coù theå noùi ñaây cuõng 
laø moät trong nhöõng neàn taûng cho phöông phaùp ñöôïc 
goïi laø Kinh nguyeän hoài töôûng. Phöông phaùp naøy môøi 
goïi ta caàu nguyeän baèng caùch nhìn laïi chính ñôøi mình 
ñeå nhôù laïi nhöõng khoaûnh khaéc ñaëc bieät ôû ñoù ta caûm 
nhaän söï hieän dieän cuûa Chuùa caùch roõ neùt, nhôù laïi nhöõng 
con ngöôøi ñaõ ghi daáu aán saâu ñaäm trong ñôøi ta, nhôù laïi 
nhöõng bieán coá lôùn trong cuoäc ñôøi, nhôù laïi caû nhöõng 
thöông tích in saâu trong taâm hoàn. Taát caû nhaèm muïc 
ñích giuùp ta caûm nhaän roõ raøng söï hieän dieän ñaày yeâu 
thöông cuûa Chuùa trong cuoäc ñôøi mình, nhôø ñoù ta ñeán 
vôùi Chuùa khoâng chæ baèng nhöõng suy nghó tröøu töôïng 
cuûa trí khoân nhöng vôùi caû con ngöôøi cuûa mình.

V. NHÖÕNG NGAÃU TÖÔÏNG (13,1 – 15,17)
Xen laãn nhöõng suy tö veà söï quan phoøng cuûa Thieân 
Chuùa, saùch Khoân Ngoan noùi khaù nhieàu veà vieäc thôø 
ngaãu töôïng, ñaùng cho ta quan taâm. Chuû ñeà naøy ñöôïc 
chia thaønh hai phaàn, moät laø vieäc thôø phöôïng thieân 
nhieân (13,1-9), vaø hai laø vieäc thôø ngaãu töôïng (13,10 – 
15,17).

Trong phaàn noùi veà thôø phöôïng thieân nhieân, taùc giaû pheâ 
phaùn “nhöõng keû ngu si” vì hoï thôø phöôïng nhöõng söï vaät 
trong thieân nhieân nhö löûa vaø gioù, tinh tuù vaø baàu trôøi, 
soâng nöôùc hay maët trôøi maët traêng... maø khoâng khaùm 
phaù ra chính Ñaáng ñaõ laøm neân vaïn söï, “Neáu chuùng 
coù ñuû khaû naêng hieåu bieát ñeå coù theå nghieân cöùu caùc söï 
vaät treân ñôøi, thì sao laïi khoâng sôùm nhaän ra Ñaáng chuû 
teå cuûa nhöõng söï vaät ñoù” (13,9). Nhöõng pheâ phaùn naøy 
nhaéc ta nhôù laïi ñieàu thaùnh Phaoloâ ñaõ noùi trong Rm 
1,18-25, vaø giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh veà vieäc lyù trí con 
ngöôøi coù theå nhaän ra Ñaáng Taïo hoaù qua nhöõng kyø coâng 
Ngöôøi thöïc hieän.

Ngoaøi vieäc thôø phöôïng thieân nhieân, coøn coù thöù thôø 

phöôïng teä haïi hôn nhieàu, ñoù laø thôø phöôïng nhöõng saûn 
phaåm do chính tay con ngöôøi laøm ra (13,11 – 14,11; 
15,7-13). OÂng thôï moäc hay anh thôï goám taïc naën nhöõng 
töôïng thaàn. Roõ raøng laø saûn phaåm do tay con ngöôøi laøm 
ra. Taùc giaû coøn pheâ phaùn caùch cay ñoäc raèng töôïng thaàn 
ñoù ñöôïc laøm töø moät maåu goã chaúng coøn duøng vaøo ñöôïc 
vieäc gì vì ñaày maáu ñaày maét (13,13)! Theá nhöng saûn 
phaåm ñoù laïi ñöôïc con ngöôøi thôø laïy vaø khaán xin nhöõng 
ñieàu maø ngaãu töôïng ñoù hoaøn toaøn khoâng theå ñaùp öùng, 
“Vôùi vaät khoâng hoàn, anh xin söï soáng; vôùi vaät khoâng 
kinh nghieäm, anh xin söï giuùp ñôõ; vôùi vaät khoâng ñi ñöôïc 
nöûa böôùc, anh xin thöôïng loä bình an” (13,18). Thaät laø 
ngu xuaån vaø ñieân roà.

Cuøng vôùi nhöõng lôøi pheâ phaùn vieäc thôø ngaãu töôïng, taùc 
giaû ñöa ra nhöõng suy tö vaø phaân tích saâu saéc veà nguoàn 
goác vaø haäu quaû cuûa vieäc thôø ngaãu töôïng (14,12 – 
15,6). Taùc giaû nhaéc ñeán hai nguoàn goác daãn ñeán choã thôø 
ngaãu töôïng: ngöôøi cha maát con neân naën hình töôïng con 
roài toân kính nhö thaàn thaùnh vaø baét moïi ngöôøi phaûi laøm 
theo (14,12-15); taïc hình töôïng nhöõng nhaø cai trò ôû xa 
roài coå voõ vieäc thôø kính oâng ta (14,17-20). Haäu quaû laø 
moät hieåu bieát hoaøn toaøn sai laïc veà Thieân Chuùa (14,22), 
vaø moät khi khoâng hieåu bieát vaø toân thôø Thieân Chuùa ñích 
thöïc, con ngöôøi ñeå cho mình sa vaøo söï loâi cuoán cuûa duïc 
voïng vôùi ñuû thöù toäi aùc (14,23-26).

Nhöõng suy tö naøy vaãn coøn nguyeân giaù trò cho cuoäc 
soáng con ngöôøi hoâm nay. Trong moät thôøi ñaïi phaùt trieån 
khoa hoïc kyõ thuaät cao nhö ngaøy nay, con ngöôøi khoâng 
coøn thaàn thaùnh hoaù nhöõng söï vaät trong thieân nhieân (duø 
vaãn coù moät soá hình thöùc meâ tín ñò ñoan). Theá nhöng 
nhieàu ngöôøi ngaøy nay laïi coù khuynh höôùng thaàn thaùnh 
hoaù nhöõng con ngöôøi baèng xöông baèng thòt, ví duï moät 
nhaø laõnh ñaïo naøo ñoù hoaëc moät sieâu sao ñieän aûnh! Beân 
caïnh ñoù ngöôøi ta toân thôø quyeàn löïc vaø tieàn baïc, voán 
chæ laø saûn phaåm do tay con ngöôøi laøm ra, maø boû queân 
Thieân Chuùa Taïo Hoaù. Roài ngöôøi ta kieám tìm nhöõng 
nghi leã huyeàn bí, nhöõng cuoäc leã man rôï (14,23) ñeán ñoä 
thôø caû Satan. Nghó cho cuøng, taát caû cuõng ñeàu phaùt xuaát 
töø choã con ngöôøi khoâng nhaän bieát vaø thôø phöôïng Thieân 
Chuùa ñích thöïc, rôi vaøo söï troáng roãng traàm troïng veà 
maët tinh thaàn, vaø coá gaéng tìm nhöõng thöù beân ngoaøi ñeå 
laáp ñaày.

Cuøng vôùi taùc giaû saùch Khoân Ngoan, ngöôøi Kitoâ höõu 
tuyeân xöng raèng, “Laïy Thieân Chuùa chuùng con, Ngaøi 
toát laønh, chaân thaät vaø kieân nhaãn, laáy loøng thöông xoùt 
maø cai quaûn muoân loaøi.... Nhaän bieát Chuùa töôøng taän laø 
ñaït ñöôïc coâng chính hoaøn haûo, nhìn nhaän quyeàn naêng 
Chuùa laø ñaït ñöôïc nguoàn ôn baát töû” (15,1-3).
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“Out of the heart come evil thoughts”
Scripture: Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

Now when the Pharisees gathered together to him, with some of the scribes, who had come from 
Jerusalem, 2 they saw that some of his disciples ate with hands defiled, that is, unwashed. 3 (For the 

Pharisees, and all the Jews, do not eat unless they wash their hands, observing the tradition of the elders; 
4 and when they come from the market place, they do not eat unless they purify themselves; and there are 
many other traditions which they observe, the washing of cups and pots and vessels of bronze.) 5 And the 
Pharisees and the scribes asked him, “Why do your disciples not live according to the tradition of the elders, 
but eat with hands defiled?” 6 And he said to them, “Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is 
written, `This people honors me with their lips, but their heart is far from me; 7 in vain do they worship me, 
teaching as doctrines the precepts of men.’ 8 You leave the commandment of God, and hold fast the tradition 
of men.”
And he called the people to him again, and said to them, “Hear me, all of  you, and understand: 15 there is 
nothing outside a man which by going into him can defile him; but the things which come out of a man are 
what defile him.”21 For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, fornication, theft, murder, 
adultery, 22 coveting, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, foolishness. 23 All these evil 
things come from within, and they defile a man.”

Meditation: Which is more important to God 
- clean hands or a clean mind and heart? The 

Scribes and Pharisees were upset with Jesus because he 
allowed his disciples to break with their ritual traditions by 
eating with unclean hands. They sent a delegation all the 
way from Jerusalem to Galilee to bring their accusation in a 
face-to-face confrontation with Jesus. Jesus dealt with their 
accusation by going to the heart of the matter - by looking 
at God’s intention and purpose for the commandments.

Allow God’s word to shape your heart and intentions

Jesus explains that they void God’s command because 
they allow their hearts and minds to be clouded by their 
own notions of what is true religion. Jesus accuses them 
specifically of two things. First of hypocrisy. Like actors, 
who put on a show, they appear to obey God’s word in 
their external practices while they inwardly harbor evil 
desires and intentions. 

Allow God’s word to change your way of thinking

Secondly, he accuses them of abandoning God’s 
word by substituting their own arguments and ingenious 
interpretations for what God requires. They devised clever 

arguments based on their own thoughts rather than on 
God’s word. Jesus refers them to the prophecy of Isaiah 
(29:31) where the prophet accuses the people of his day for 
honoring God with their lips while their hearts were far 
away from choosing and doing what God asked of them.

Uproot wrong thoughts and attitudes before they grow

Where does evil spring from and what’s the solution 
for eliminating it from our lives? Jesus deals with this 
issue in response to the religious leaders’ concern with 
ritual defilement - making oneself unfit to offer acceptable 
sacrifice and worship to God. The religious leaders were 
concerned with avoiding ritual defilement, some no doubt 
out of fear of God, and others out of fear of pleasing other 
people. 

Jesus points his listeners to the source of true defilement 
- evil desires which come from inside a person’s innermost 
being. Sin does not happen. It first springs from the 
innermost recesses of our thoughts and intentions, from the 
secret desires which only the individual soul can conceive. 

Only Jesus can free us from sin and guilt 
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God in his mercy sent his Son Jesus Christ to free us 
from our sinful cravings and burden of guilt, and to restore 
us to wholeness of life and goodness. But to receive his 
mercy and healing, we must admit our faults and ask for 
his forgiveness. “If we say we have no sin, we deceive 
ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, 
he is faithful and just, and will forgive our sins and cleanse 
us from all unrighteousness” (1 John 1:8-9).

Let Jesus be the master of your heart and desires 

When Cain was jealous of his brother, Abel, God 
warned him to guard his heart: “Sin is couching at the door; 
it’s desire is for you, but you must master it” (Genesis 4:7). 
Do you allow any sinful desires to enter the door of your 
heart and mind? We do not need to entertain or give in to 
sinful desires or thoughts, but instead, through the grace of 
God, we can choose to put them to death rather than allow 
them to be the master who controls our way of thinking, 
feeling, and acting.

The Holy Spirit helps us in our weakness 

Only God can change our hearts and make them clean 
and whole through the power of the Holy Spirit. Like a 
physician who probes the wound before treating it, God 
through his Word and Spirit first brings to light our sinful 
condition that we may recognize sin for what it is and call 
upon God’s mercy and pardon. The Lord is ever ready to 
change and purify our hearts through his Holy Spirit who 
dwells within us. His power and grace enables us to choose 
what is good and to reject what is evil. Do you believe 
in the power of God’s love to change and transform your 
heart?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and make 
my heart like yours – on fire with love and holiness. 
Strengthen my will that I may always choose to love what 
is good and to reject what is evil.”

Dieãn bieán ngoaïn muïc: Thaùnh töôïng Ñöùc Meï Fatima ñöôïc röôùc sang Syria
Ñaëng Töï Do

Tính ñeán ñaàu thaùng 8 naêm nay, quaân khuûng boá Hoài 
Giaùo IS ñaõ chieám ñöôïc toaøn boä phaàn phía Ñoâng 
cuûa Syria, töùc laø hôn moät nöûa nöôùc Syria vaø tieáp 
tuïc giaønh ñöôïc nhöõng chieán thaéng vang doäi. Quaân 
khuûng boá Hoài Giaùo IS giôø ñaây kieåm soaùt toaøn boä 
ñöôøng bieân giôùi giöõa Syria vaø Iraq.
Tröôùc tình caûnh ñieâu linh cuûa ngöôøi daân Syria vôùi 
4 trieäu ngöôøi phaûi di taûn ra nöôùc ngoaøi, 7,600,000 
ngöôøi phaûi taûn cö beân trong Syria, haàu heát caùc thaønh 
phoá ñeàu bò taøn phaù naëng neà, Ñöùc Giaùm Muïc giaùo 
phaän Leiria-Faùtima, Boà Ñaøo Nha, phoái hôïp vôùi 
phong traøo Blue Army, hay coøn goïi laø Ñaïo Binh 
Xanh, quyeát ñònh ñöa thaùnh töôïng Ñöùc Meï Fatima 
töø Ñeàn Thaùnh Fatima ôû Boà Ñaøo Nha sang thuû ñoâ 
Damascus cuûa Syria.
Boä ngoaïi giao Syria hoan ngheânh quyeát ñònh theå 
hieän tình lieân ñôùi naøy vaø cho bieát thaùnh töôïng Ñöùc 
Meï Fatima seõ ñeán thuû ñoâ Damascus vaøo ngaøy 7 
thaùng Chín tôùi ñaây.
Trong thoâng baùo veà dieãn bieán naøy, Ñöùc Cha 
Antoùnio Augusto dos Santos Marto cuûa giaùo phaän 

Leiria-Faùtima thuùc giuïc Lieân Hieäp Quoác vaø Lieân 
Hieäp AÂu Chaâu “ñöøng boû rôi caùc naïn nhaân cuûa baát 
khoan dung vaø chuû nghóa cöïc ñoan toân giaùo”.
Ñöùc Cha Antoùnio noùi theâm raèng quyeát ñònh cuûa 
ngaøi laø ñeå ñaùp laïi lôøi môøi goïi cuûa caùc Giaùm Muïc 
Trung Ñoâng laø nhöõng ngöôøi ñang phaûi ñau loøng 
chöùng kieán söï taän dieät Kitoâ Giaùo trong vuøng.
Caùch ñaây gaàn 2 naêm, theo lôøi yeâu caàu cuûa Ñöùc 
Thaùnh Cha Phanxicoâ, thaùnh töôïng Ñöùc Meï Fatima 
ñaõ ñöôïc ñöa ra khoûi Ñeàn Thaùnh Fatima vaø ñöa veà 
Roma hoâm 12 thaùng 10 naêm 2013 trong nghi thöùc 
taùi thaùnh hieán theá giôùi cho Traùi Tim Ñöùc Meï ñöôïc 
toå chöùc vaøo chieàu ngaøy thöù Baåy 12 vaø saùng Chuùa 
Nhaät 13 thaùng 10 taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. 
Dòp Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, thaùnh töôïng Ñöùc Meï 
Fatima cuõng ñaõ ñöôïc ñöa veà Roâma khi Thaùnh Giaùo 
Hoaøng Gioan Phaoloâ 2 cöû haønh nghi thöùc phoù thaùc 
theá giôùi vaø Giaùo Hoäi cho Ñöùc Meï, vaøo ngaøy 8 thaùng 
10 naêm 2000 taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, tröôùc 
söï hieän dieän cuûa 1,500 Giaùm Muïc theá giôùi.



3347 West Walnut St., #268,
Garland, TX 75042

(Caïnh chôï Hieäp Thaùi)
Giôø môû cöûa 7AM-7PM

Business Hours:
Mon-Fri 7:30am-6:00pm
Sat 9:00am - 3:00pm
800 E Parker Rd Suite B
Plano, TX 75074
hitechautocare@yahoo.com

HI-HI-TECH AUTO CARE

972-312-1110

Quay Phim Video & DVD

2921 High Plateau Dr
Garland, TX 75044

H: 972-675-0092 
M: 469-328-4702

Nhaän caém hoa cho caùc ñaùm tieäc

PHIM AûnH

Tröôøng Luaân

ngUyEãn VAên LyÙ

-Söûa caùc loaïi xe Myõ, Nhaät, Ñöùc...v.v..
-Söûa maùy, söûa hoäp soá
-Engine transmission repair-rebuild
-Thay thaéng, thay nhuùng -  Brake - Suspension
-Baûo trì heä thoáng maùy laïnh - maùy noùng, A/C - 
Heating
-Moïi coâng vieäc laøm ñeàu coù baûo ñaûm 1 naêm hoaëc 
12,000 miles
-All repair come with 1 year or 12,000 miles 
warranty
-Ñònh giaù mieãn phí - Free diagnostic

COMPLETE AUTO REPAIR
Xin l/l:  Vuõ Leâ

THIEÂn AÂn gRACE ACADEMy
-Daïy heø, homework töø lôùp 1-12
-Daïy ñaøn piano ngöôøi lôùn vaø treû em
-Lôùp xoùa ticket defensive  haøng tuaàn
-Ñaëc bieät: Giuùp moïi thuû tuïc du hoïc töø lôùp 6-ñaïi hoïc,du lòch, thaêm 
thaân nhaân

Tony Taââm Ñaëng: 469-867-1941

  www.duhochoaky.com
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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 - Höng3112 N. Jupiter Rd., #101, Garland, TX  
75044 (Corner of Beltline & Jupiter)

972.530.6070

Nhaän ñaët baùnh cöôùi, hoûi, sinh 
nhaät, ra tröôøng ñaày thaùng

arT bakery

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.

- 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

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

THÔÏ CHUyeÂN NGHIeÄP, GIaÙ reÛ

Email: qhrealtor@gmail.com 
       

QUAN HÖNG Ñòa OÁc

CHUYEÂN VEÀ NEÀN NHAØVAØ CAÀU THANG “LAMINATE”

- Ñaïi haï giaù goã LAMINATE (12.33mm giaù $1.49/sqft, 8.03mm giaù $1.09/sqft)
- Tieàn coâng $1/sqft  - Ñònh giaù vaø giao haøng mieãn phí
- Caàu thang $59.99/baäc thang (bao tieàn coâng vaø vaät lieäu)
- Ñaëc bieät laøm qua ñeâm cho caùc cô sôû thöông maïi (tieäm nail, toùc, nhaø haøng vv..)
- Chuùng toâi coù nhieàu maãu, maøu ñuû côõ ñeå löïa choïn
- Chuùng toâi coù hueâ hoàng cho ngöôøi giôùi thieäu

Lieân laïc: Hieàn Leâ: 972-757-9820
Email: hienvanle2009@yahoo.com

Laøm HaøNG raøo
Laøm haøng raøo, patio, ñuû caùc 

loaïi haøng raøo
Xin goïi Taâm Nguyeãn:

 469-789-9433

Build & Remodel Phoøng nguû - Nhaø 
beáp - Phoøng taém - Patio - Cabinets, 
Granite Counter top - Plumbing. Loùt 
gaïch-go ãñuû loaïi - Sôn nhaø trong, 
ngoaøi. Thay cöûa - Haøng raøo- Caàu
thang - Trim - Molding.

Phú ConstruCtion

561-685-5315
469-203-1663

 
Cách thức kinh doanh mới - Mỗi thứ đều minh bạch
- Prices - Giá cả
- Free Car - Fax - Để biết lịch sử về chiếc xe
- Mỗi xe có ít nhất 100 ảnh cho quý khách xem xét
- Thường miễn phí vận chuyển trên tất cả tiểu bang Hoa kỳ
   Để có được tất cả quyền ưu đãi cho khách hàng Việt

Mr. Danny (DJ) Dinh  
Cell: 469-233-2835
Email: dj@autosofdallas.com        
Off: 972-484-9200
Fax: 972-692-0991

WWW.autosofdallas.com để xem gần 400 chiếc xe

          Pre-owned Luxury Vehicles

QUaÛNG CaÙo xIN GoÏI

972 - 414 - 7073
Giaù bieåu coù ñaêng treân website

 www.dmhcg.net döôùi phaàn Advertising fee

 

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
www.AgentAnn.com

NHaø bìNH aN
Gx ÑöÙC meÏ HaèNG CöÙU GIUÙP

Picture 
Plaque
 ($245.00)

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
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