Văn Phòng Giáo Xứ
(972) 414-7073

dmhcggarland@gmail.com
facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish
Thứ Hai–Thứ Sáu 9AM–4PM
Thứ Bảy đóng cửa, Chúa nhật 9AM–2PM

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
NĂM C - NGÀY 30/06/2019
Lm Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R

Niềm Cậy Trông Của Giáo Xứ
ào Chúa nhật thứ 13 Mùa Thường niên năm C
hôm nay, Giáo xứ chúng ta mừng trọng thể Lễ
Bổn mạng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thật ra, ngày
lễ chính thức đúng ra là vào thứ Năm ngày 27
tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, để mọi người có cơ hội mừng
đại lễ này nên chúng ta cử hành long trọng trong các
Thánh lễ của Chúa nhật hôm nay.
Nhân đây, tôi xin gửi lời chúc mừng Lễ Bổn mạng đến
tất cả ông bà và anh chị em trong Giáo xứ, đặc biệt là các
hội viên của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp! Riêng đối với
các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi phục vụ
trong Giáo xứ này thì ngày lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
còn đem lại niềm vui lớn lao hơn nữa vì đây là một đặc
ân của Đức Mẹ dành cho khi Đức Chân phước Giáo
hoàng Piô IX vào năm 1866 đã trao bức linh ảnh Mẹ
Hằng Cứu Giúp nguyên thủy cho các sĩ tử Dòng Chúa
Cứu Thế với mệnh lệnh: “Hãy làm cho thế giới biết đến
Mẹ!”
Khi nói về tước hiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our
Mother of Perpetual Help), chúng ta có thể bắt gặp các
tước hiệu tương tự là Đức Bà Hằng Cứu Giúp (Our Lady
of Perpetual Help) hoặc ít gặp hơn là Đức Bà Hằng Cứu
Cấp (Our Lady of Perpetual Succor).
Trước hết, khi nói về Đức Trinh nữ Maria là Đức Bà
là chúng ta nhìn nhận Mẹ là người có nhiều ảnh hưởng
trong ngôi vị Hoàng Thái hậu tức mẹ của Vủa Giêsu, và
vì thế Mẹ có thể cầu thay cho chúng ta trước mặt Chúa.
Tuy nhiên, khi chúng ta nói Đức Maria là Mẹ như
trong bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp có ghi viết tắt
bằng tiếng Hy lạp “theotokos” nghĩa là “Mẹ Thiên Chúa”
thì Mẹ cũng là Mẹ của chúng ta khi Chúa Giêsu ban Đức
Maria cho chúng ta qua Thánh Gioan khi Ngài sắp trút
hơi thở cuối cùng trên cây thập giá. Nếu chúng ta nghĩ

rằng Đức Maria là một
phụ nữ có nhiều ảnh
hưởng thì thiết tưởng có
ảnh hưởng nào lớn lao
hơn cho bằng ảnh hưởng
của mẹ chúng ta là người
đã cho chúng ta sự sống
và quan tâm đến lợi ích
của chúng ta ngay từ lúc
cưu mang trong dạ. Nói
một cách khác, khi chúng
ta đón nhận Bí tích Thánh
tẩy là chúng ta được tái
sinh thành con cái của Thiên Chúa và là những người em
của Chúa Giêsu với Đức Maria là người mẹ luôn quan
tâm săn sóc cho mỗi người chúng ta như Mẹ đã chăm sóc
Con của Mẹ là Chúa Giêsu.
Còn về tước hiệu “Đức Bà Hằng Cứu Cấp” có lẽ chúng
ta ít gặp hơn nhưng vẫn còn ở một số nhà thờ Châu Âu.
Trong khi “sự cứu giúp” (help) có thể được thực hiện
trong mọi hoàn cảnh thì “sự cứu cấp” (succor) nói đến sự
khẩn thiết bởi vì chúng ta đang trong sự thất vọng và
nguy khốn.
Nhưng cho dù dưới tước hiệu “Đức Bà” hoặc “Đức
Mẹ”, “Hằng Cứu Giúp” hoặc “Hằng Cứu Cấp”, thì chúng
ta tin tưởng rằng Đức Trinh nữ Maria là người phụ nữ có
nhiều ảnh hưởng vì là người mẹ luôn quan tâm và sẵn
sàng đến với chúng ta khi chúng ta cần đến trong mọi nơi
và mọi lúc.
Ước gì mệnh lệnh của Đức Chân phước Giáo hoàng
Piô IX ngày xưa đối với Dòng Chúa Cứu Thế: “Hãy làm
cho thế giới biết đến Mẹ” cũng là mệnh lệnh cho mỗi
người tín hữu trong Giáo xứ chúng ta không chỉ là phổ
biến rộng rãi về lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,
mà quan trọng hơn nữa là sống tinh thần của người môn
đệ Chúa Giêsu như Đức Mẹ qua việc noi gương Mẹ trong
sự khiêm nhường, phó thác, yêu thương, hy sinh và tha
thứ.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con!
Lạy Đức Bà Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con!
Lạy Đức Bà Hằng Cứu Cấp, xin cầu cho chúng con!
Lm. Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R. †

CH ƯƠN G T R Ì N H M Ụ C V Ụ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

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
Thứ Hai – Thứ Sáu
Thánh Lễ			
7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp			
5:30 PM
Thánh Lễ			
8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể
7:30 PM – 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh)		
8:00 PM – 9:00 PM
Thứ Sáu đầu và tuần thứ 2 trong tháng
Chầu Lượt				
7:30 AM – 7:00 PM
Lễ Trọng và Buộc: Xin vui lòng theo dõi chương trình Thánh Lễ
trong BTMV hằng tuần hoặc trên website.
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật: Xin liên lạc với các Trưởng
Giáo Khu.

† Giải Tội

†

†
†
†
†

• Thứ Hai, Ba: Không có giải tội
• Thứ Tư, Năm, Sáu: 6:30 PM – 7 PM; sáng Thứ Năm: 9 AM – 10 AM
• Thứ Bảy: 5:15 PM – 6 PM
Rửa Tội
Rửa tội trẻ em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần thứ 2 của tháng lúc
4 PM tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp Rửa tội vào
thứ Bảy đầu tháng lúc 7 PM tại phòng 115 Trung Tâm Thánh An Phong.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ trước thứ Bảy
đầu 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 (562) 682-8591
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ (972) 414-7073

Chúa Nhật: Giáo Lý – Việt ngữ – Thiếu Nhi Thánh Thể

† Giáo Lý: Sáng: 9 AM – 10:15 AM

Chiều: 3:15 PM – 4:30 PM

—
—
— Việt Ngữ: Sáng: 10:30 AM – 11:45 AM
Chiều: 1:45 PM – 3 PM

† Thiếu Nhi Thánh Thể: Chiều: 1:45 PM – 3 PM

KHỐI GI Á O D Ụ C
Hội Đồng Mục Vụ
Ông Trần Anh Kim
(214) 606-1956
Hội Đồng Tài Chánh
Ông Phạm Hữu Tuấn
(469) 879-9729
Hội Đồng Thường Vụ
Ông Jason Nguyễn N. Chính
(214) 924-8359
Khối Phụng Vụ
Ông Phạm Đức Hùng
(469) 212-3452
Ông Nguyễn Hữu Đào
(972) 276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
Anh Nguyễn Thông
(972) 977-5037
Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
Anh Nguyễn Anh Linh
(214) 454-1753
Ban Giúp Lễ
Justin Nguyễn
(469) 579-9271 (Text Only)

CA ĐO À N
Thánh Linh
Trinh Vương
Augustine
Fiat
Thiếu Nhi
Gioan Vianney

(214) 289-9581
(972) 496-2789
(971) 227-6235
(214) 642-4351
(214) 207-8548
(469) 583-2788

K H Ố I G IA Đ Ì N H
Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ông Lê Văn Tới
(972) 422-0331
CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
Anh Nguyễn Lý
(469) 328-4702
Đại diện Tòa Án Hôn Phối
Ông Lê Văn Tới
(972) 422-0331

Ban Giáo Lý
Sr. Trần Janine Van, CMR.
Ban Việt Ngữ
Thầy Lê Thanh
Hội Phụ Huynh
Anh Khiêm Dương
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Cô Đặng Thị Ánh Tuyết
Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư

(816) 489-6759
(469) 867-6025
(469) 328-0735
(469) 682-9087
(972) 523-0037

KHỐI HỘI Đ OÀ N
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Ông Phaolô Đoàn Xuân Định
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen
Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Anh Đào Ngọc Anh
Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Anh Phạm Đức Lâm
Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Anh Phạm Khắc Nghi
Mục Vụ Giới Trẻ
Anh David Phạm
Nhóm Nguồn Sống
Anh Nguyễn Trí
Ban Trật Tự
Anh Thi Nguyễn
Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng
Safety Environment Officer
Cô Trần T T Nga
Cô Ngô Hoàng Chi

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu phải
ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt
Xin đến Văn phòng Giáo xứ vào các ngày làm
việc để làm đơn gia nhập.

(214) 514-8551
(310) 598-8302
(214) 548-3294
(214) 549-0897
(603) 858-2474
(469) 602-1288
(214) 406-3475
(469) 235-9064
(214) 315-9269
(972) 890-7917
(972) 693-8649

Nhóm Bác ái
Cô Diễm Phước
Hội Hiệp Sĩ Columbus
Anh Lê Đình Vinh
Hội Quán Giáo xứ
Anh Nguyễn Tiến Đạt
Nhà Bình An (Nhà cốt)
Cô Võ Thị Ngọc Liêm
Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyễn Minh Tiến

(972) 489-1171
(469) 995-5661
(972) 414-4672
(972) 234-0565
(972) 408-5996

C Á C GI Á O K H U
Khu 1: Ông Nguyễn Văn Minh
Khu 2: Ông Phạm Huy Thể
Khu 3: Bà Nguyễn T. Mỹ Tiên
Khu 4: Ông Nguyễn Bình
Khu 5: Ông Ngô Suốt
Khu 7: Anh Đào Ngọc Anh
Khu 8: Ông Nguyễn T. Trung
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi
Khu 10: Ông Phạm Văn Địa
Khu 11: Ông Lê Tấn Dũng
Khu 12: Ông Nguyễn Kỳ Sơn

(469) 314-6236
(214) 603-2330
(469) 422-9197
(469) 878-0510
(972) 644-5790
(214) 478-7575
(214) 548-3294
(469) 734-0057
(972) 693-8649
(469) 288-2310
(972) 384-0366
(972) 679-7339
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 30/6. Chuùa nhaät Tuaàn 13 Thöôøng nieân naêm
C. Giaùo xöù möøng troïng theå Leã Boån maïng Ñöùc
Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Quyeân tieàn laàn 2 cho Quyõ Muïc vuï Ñöùc Thaùnh Cha
(Peter’s Pence Collection)
- Thöù Hai 1/7. Leã Thaùnh Junipero Serra, Linh muïc.
- Thöù Ba 2/7 trong Tuaàn 13 Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 3/7. Leã Thaùnh Toâma Toâng ñoà. Leã Kính.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 4/7 trong Tuaàn 13 Thöôøng nieân.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 5/7. Ngaøy Ñeàn taï Traùi Tim Cöïc
Thaùnh Chuùa Gieâsu. Leã Thaùnh Antoân Maria
Zakaria, Linh muïc; Thaùnh Elisabeùt Boà Ñaøo Nha.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 6/7. Bieät kính Ñöùc Meï. Leã Thaùnh
Maria Goretti, Trinh nöõ, Töû ñaïo.
- Chuùa nhaät 7/7. Chuùa nhaät Tuaàn 14 Thöôøng nieân naêm C.

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN
ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG THAÙNG 7/2019
The Pope’s Prayer Intention in July 2019
* Caàu Cho Neàn Coâng Lyù Toaøn Veïn: Xin cho
nhöõng ngöôøi höõu traùch, xaây döïng moät neàn coâng lyù
toaøn veïn, ñeå baát coâng khoâng coøn chieám öu theá ôû treân
theá giôùi naøy.
* The Integrity of Justice: That those who
administer justice may work with integrity, and that the
injustice which prevails in the world may not have
the last word.

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 trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây cuûa
Cuï OÂng Antoân Nguyeãn Vaên Thaùi
(31/12/1922 – 20/06/2019)

CHUÙC MÖØNG TAÂN HOÂN
Coäng ñoaøn daân Chuùa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu
Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân Thaùnh Leã Hoân phoái vaøo
tuaàn qua cuûa:
Anh Buøi Nguyeân & Chò Leâ Haèng
Anh Döông Tuaán Khang & Chò Baïch Hoàng Nhung
Anh Vuõ Ñöùc Chieán & Chò Traàn Thò Minh Trang

Cuï Baø Maria Nguyeãn Thò Ñaïm
(15/06/1921 – 22/06/2019)
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa caùc Linh hoàn
Antoân vaø Maria veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi
vaø caäy troâng cho caùc tang quyeán.

Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho caùc gia
ñình anh chò ñöôïc soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc
suoát ñôøi.
CHÖÔNG TRÌNH
MÖØNG KÍNH ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
BOÅN MAÏNG GIAÙO XÖÙ

VAÊN PHOØNG ÑOÙNG CÖÛA NGAØY LEÃ ÑOÄC LAÄP
Parish Office Observing Independence Day
Vaên phoøng Giaùo xöù seõ ñoùng cöûa nghæ Leã Ñoäc Laäp
keå töø thöù Naêm 4/7 ñeán heát Chuùa nhaät 7/7. Giaùo xöù seõ
môû cöûa trôû laïi hoâm thöù Hai 8/7.
The parish office will be closed in observance of
the Independence Day from Thursday July 4th through
Sunday July 7th, and will reopen on Monday July 8th.

Chuùa Nhaät 30/06
Chæ coù 3 Thaùnh leã: 7 giôø saùng (thay vì 7 giôø 30); 10
giôø saùng & 5 giôø chieàu. Khoâng coù Thaùnh leã 12 giôø
tröa.

CHAÀU THAÙNH THEÅ THÖÙ SAÙU ÑAÀU THAÙNG

Chöông trình Thaùnh Leã 10 giôø saùng nhö sau:
- 8:30 am: Taäp trung
- 9:00 am: Röôùc Kieäu & Muùa Daâng Hoa
- 10:00 am: Thaùnh Leã
Sau Thaùnh Leã laø Picnic cho toaøn Giaùo xöù tröôùc Nhaø
Gieârañoâ vôùi nhöõng moùn aên do caùc hoäi ñoaøn phuï traùch
& vui chôi theå thao (boùng baøn, vuõ caàu, boùng roå). Caùc
em thieáu nhi nhôù mang ñoà taém ñeå chôi Water Slide.

Ngaøy 30-6-2019 V

Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 5/7/2019 seõ coù Chaàu
Thaùnh Theå lieân tuïc taïi Nhaø Nguyeän töø sau Thaùnh Leã 7
giôø saùng ñeán 6 giôø chieàu. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm coù ñoïc
chung kinh Loøng Chuùa Thöông xoùt.
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.

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:

http://www.dmhcg.org
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RÖÛA TOÄI TREÛ EM THAÙNG 7-2019

GHI DANH LEÃ TAÏ ÔN THAØNH HOÂN

Vaøo thaùng 7 naøy, Giaùo xöù coù chöông trình Röûa toäi
vaøo thöù Baûy tuaàn thöù 2 haèng thaùng cho caùc em nhoû, töùc
laø vaøo luùc 4 giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 13 thaùng 7. Theo
yeâu caàu cuûa Giaùo phaän, cha meï em beù cuøng vôùi ngöôøi
ñôõ ñaàu phaûi tham döï Khoùa Höôùng Daãn Röûa Toäi luùc 7
giôø toái vaøo thöù Baûy Ñaàu thaùng Baûy töùc ngaøy 5 thaùng 7
taïi Phoøng 115 cuûa Trung taâm Thaùnh Anphong. Neáu
cha meï naøo muoán con em ñöôïc röûa toäi phaûi laøm ñôn vaø
noäp laïi cho Vaên phoøng Giaùo xöù ít nhaát laø 10 ngaøy tröôùc
ngaøy röûa toäi ñeå kòp laøm giaáy tôø.

Giaùo xöù seõ toå chöùc Leã Taï Ôn Thaønh Hoân cho
nhöõng ñoâi vôï choàng trong naêm 2019 coù kyû nieäm 10,
20, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65 naêm thaønh hoân vôùi muïc
ñích taï ôn Thieân Chuùa vì ñaõ ban nhieàu hoàng aân cho
gia ñình mình.

Xin löu yù, ngöôøi ñôõ ñaàu (godparent) khoâng ñöôïc laø
cha meï vaø phaûi laø ngöôøi Coâng giaùo soáng ñaïo vaø ñaõ
nhaän Bí tích Theâm Söùc. Ngöôøi ñôõ ñaàu khoâng nhaát thieát
phaûi coù cuøng teân thaùnh vaø cuøng giôùi tính vôùi em beù
ñöôïc röûa toäi.

1. Thaùnh leã Taï Ôn: luùc 6pm thöù Baûy 7/9/2019 taïi
Thaùnh ñöôøng Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.
2. Pheùp laønh Toøa Thaùnh: Giaùo xöù seõ xin Pheùp
laønh ñaëc bieät cuûa Toøa Thaùnh cho caùc ñoâi vôï choàng
tham döï.
3. Ghi danh: taïi Vaên phoøng giaùo xöù trong nhöõng
ngaøy laøm vieäc. Haïn choùt ghi danh laø 21/7/2019
4. Leä phí: 70 Myõ kim (bao goàm caû Pheùp Laønh Toøa
Thaùnh & Khung)

GHI DANH GIA NHAÄP GIAÙO XÖÙ
Ñeå giuùp cho vieäc phuïc vuï ñôøi soáng thieâng lieâng
cuûa ngöôøi tín höõu ñöôïc toát hôn, xin nhöõng ngöôøi Coâng
giaùo vui loøng ghi danh gia nhaäp giaùo xöù caøng sôùm
caøng toát. Xin ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù vaøo caùc ngaøy
laøm vieäc ñeå ñieàn ñôn ghi danh. Nhöõng ai ñaõ laäp gia
ñình rieâng, maëc daàu coù theå ôû chung nhaø vôùi cha meï,
cuõng ñeán vaên phoøng ñeå laøm moät danh saùch vôùi soá
danh boä rieâng.

PHONG CAÙCH TRONG THAÙNH LEÃ
Chuùng ta neân nhôù:
* AÊn maëc phuø hôïp.
* Ñi leã ñuùng giôø.
* Haõy taét ñieän thoaïi di ñoäng, xeáp nheï baøn quyø

Xin caùc gia ñình lieân laïc vôùi giaùo khu tröôûng khu
vöïc mình ôû (12 giaùo khu) neáu muoán ñoïc kinh toân
vöông moãi Chuùa nhaät luùc 7 giôø toái.

* Khoâng mang ñoà aên, thöùc uoáng, hoaëc keïo gum vaøo
nhaø thôø
* Ngoài yeân laëng. Neáu caàn, neân noùi chuyeän laëng leõ,
ngaén goïn.

NHAÉC NHÔÛ NHAU
Ñeå baøy toû söï toân troïng ñoái
vôùi Thieân Chuùa vaø coäng ñoaøn,
xin moïi ngöôøi vui loøng gìn giöõ
söï ngaên naép vaø saïch seõ trong Thaùnh ñöôøng. Xin ñeå laïi
ngay ngaén caùc saùch haùt vaø saùch leã sau khi duøng. Xin
laáy ñi nhöõng khaên giaáy hoaëc raùc reán. Cuõng ñöøng cho
treû em vieát vaøo saùch hoaëc xeù saùch vì ñaây laø khoâng
phaûi laø ñoà chôi cho caùc em trong Thaùnh leã. Xin caûm ôn
veà söï coäng taùc cuûa moïi ngöôøi.
Please leave the church in good order when you
leave Mass. Take any wrappers, tissues, and trash with
you so that we can show respect for God and for our
brothers and sisters who may be coming to Mass later.
Also do not allow your children to write in any of the
books or tear the pages. They are not toys for the
children to play with during Mass. Thank you for your
help.

* Haõy ôû laïi cho ñeán khi keát thuùc Thaùnh Leã.
* Haõy cung kính, nheï nhaøng, vaø aâm thaàm ra khoûi
nhaø thôø.
ETIQUETTE FOR HOLY MASS
* Please dress appropriately
* Please arrive to Mass punctually
* Please turn off your cell phone, gently lift up or
pull down the kneelers
* Please do not bring any food, drink, or gum
into the church

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:

* Please keep quiet, do not talk loudly
* Please stay until the end of Mass
* Please exit the church reverently and respectfully
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LÖU YÙ VEÀ VIEÄC GÌN GIÖÕ NHAØ BÌNH AN
Ñeå gìn giöõ söï trang nghieâm vaø saïch seõ cuûa Nhaø
Bình An (Columbarium), xin thaân nhaân vaø baïn höõu cuûa
nhöõng ngöôøi quaù coá coù ñaët tro haøi (ash remains) taïi
ñaây khi kính vieáng chæ coù theå ñöa hoa töôi ñeán ñeå döôùi
ñaát maø thoâi. Xin ñöøng ñaët hoa giaû hoaëc gaén baát kyø thöù
gì khaùc ôû hoäc moä laøm maát veû trang nhaõ chung cuûa khu
vöïc.
Trong thôøi gian qua, coù nhieàu thaân nhaân ngöôøi quaù
coá khoâng tuaân thuû hôïp ñoàng vôùi Giaùo xöù vaø töï tieän gaén
baûng teân vaø hình ñöôïc ñaët laøm ôû Vieät Nam hoaëc nôi
khaùc vôùi nhieàu kích thöôùc, hình daùng khaùc nhau khieán
Nhaø Bình An maát ñi söï trang nghieâm vaø traät töï chung.
Vì theá, Giaùo xöù seõ lieân laïc vôùi thaân nhaân cuûa nhöõng
ngöôøi quaù coá ñeå laáy ñi nhöõng baûng teân vaø hình ñaët nôi
caùc hoäc moä (niche) khoâng phaûi do Giaùo xöù ñaët laøm.
Sau 3 thaùng keå töø ngaøy lieân laïc vôùi thaân nhaân, Giaùo xöù
seõ cho ngöôøi gôõ ñi. Neáu ai coù thaéc maéc, xin lieân laïc
tröïc tieáp vôùi Cha Chính xöù. Chaân thaønh caûm ôn söï
coäng taùc cuûa moïi ngöôøi.

Be thoughtful, be silent, be reverent;
for this is the House of God.
Before Mass, speak to the Lord;
During the Mass, let the Lord speak to you;
After the Mass, speak to one another.
THÔØI KHOÙA BIEÅU CUÛA VAÊN PHOØNG GIAÙO DUÏC
Sunday School Calendar
KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 28
Muøa Thu 2019
Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy
16 thaùng 8, 2019 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An
Phong / Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Khoùa hoïc baèng tieáng Vieät ñöôïc tieán haønh trong 2
cuoái tuaàn lieân tieáp:
Thöù Saùu 16 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; Thöù
Baûy 17 thaùng 8, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
Thöù Saùu 23 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; Thöù
Baûy 24 thaùng 8, 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.
Xin ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù. Neáu coù thaéc
maéc, xin goïi: 972-414-7073.

* June, July, and Aug 06: Nghæ Heø. Vaên phoøng
KGD seõ ñoùng cöûa (Khoâng coù ghi danh)
Summer Break - School Education Office closed
(No registration)
* Sun, Aug 11: Nieâm yeát danh saùch treân website
KGD / Student Schedules posted online
* Sun, Aug 11 & 18 (8:30am – Noon): Vaên phoøng
KGD môû cöûa - Ngaøy cuoái cuøng ghi danh treã
School Education Office open (Last Day of Late
Registration )
* Sun, Aug 25: Khai giaûng nieân khoùa 2019-2020 //
First Day of GLVN/TNTT
*** Leä phí ghi danh treã, sau April 14 - seõ laø:
Late Registration Fee (after Apr 14): Vieät ngöõ: $80
- Giaùo Lyù: $100 – Thieáu nhi: $40

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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GOLD ANNIVERSARY MASS

MUØA HEØ ÑI CHÔI NHÖNG VAÃN ÑI LEÃ

The 6th Annual Diocesan Gold Anniversary Mass
celebrating 50 and 50+ Years of Marriage will be held on
Saturday, August 17, 2019 at 2:00 p.m. at the Cathedral
Shrine of the Virgin of Guadalupe.

SUNDAY MASS DURING SUMMER VACATION

This celebration is for couples celebrating their 50th
(married in 1969) or 50+ years of marriage (married in
1968 or before) in 2019.
Registration is required; please visit
https://www.cathdal.org/goldanniversary2019 to register.

Anniversary couples that register will have reserved
seating. All family members 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.
Registration deadline is Sunday, August 11, 2019.
Please note: Names of those registered by August 5 will
be printed in the worship aid for this Mass.

Trong dòp Heø, nhieàu ngöôøi vaø gia ñình ñi chôi xa, nhöng
ñöøng queân boån phaän tham döï Thaùnh Leã Chuùa nhaät. Neáu
muoán bieát nôi mình ñi ñeán coù Nhaø thôø Coâng giaùo gaàn ñoù,
xin vaøo www.masstimes.org. Chæ caàn cho bieát ñòa chæ hoaëc
zip code nôi mình ñang ôû, website naøy seõ cho bieát ngay.
It can be difficult for Catholics to find a Mass when
traveling or when it is not practical to attend their regular
parishes. Masstimes.org makes it much easier to search for a
Mass by presenting all the possibilities in a geographical
area on one page. This website provide worship times,
church locations, contact information, website links and
maps. Mass Times cooperates with parishes, dioceses
and bishops' councils and conferences around the world to
assemble the information about the churches. Mass Times
only lists Catholic churches that are on diocesan websites
or information provided by a diocese.

GHI DANH VAØO FORMED.ORG

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 23/6/2019

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:
$13,545.00
Tieàn Quaûng Caùo:
$325.00
Gia Nhaäp Giaùo Xöù:		
Nguyeãn Tieán Duõng
$20.00
Nguyeãn Thò Ngoïc Baûo
$200.00
Phaïm Ñaëng Dung
$100.00
Nguyeãn Thò Thuïc Ñoan
$30.00
SDB
0962
1482
1830
2288
2666
2999

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
Teân
Soá Tieàn
Ñinh Vieät Hieáu
$20.00
Nguyeãn Laâm Louie
$5.00
Nguyeãn Huy Ñaéc
$30.00
Leâ Anh Toân
$2.00
Nguyeãn Vaên Ga
$20.00
Nguyeãn Tieán Duõng
$5.00
Hoäi Quaùn
$1,500.00		

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá Teân
Soá Tieàn
0606 Nguyeãn Trang
$150.00
0687 Leâ Huøng & Thu
$500.00
0708-710 Phaïm Hoøa & Lysette
$300.00
0711 Nguyeãn C. Thuûy
$400.00
0966 Nguyeãn Haïnh Vinh
$100.00
0997 Kim Ngaân Massicot
$200.00
1007 Maõ Toá Trang
$2,550.00
1040 Nguyeãn Leâ Trung
$2,200.00

Ñeå giuùp cho moïi ngöôøi trong Giaùo xöù coù theå tìm hieåu
theâm nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Hoäi thaùnh thuoäc nhieàu
laõnh vöïc khaùc nhau baèng tieáng Anh nhö Kinh thaùnh, Giaùo
lyù, Giôùi treû, Tính duïc, Xaõ hoäi (coù caû audio, video), Giaùo
xöù ñaõ traû tieàn trong chöông trình cuûa website FORMED.
ORG. Ñaây laø moät chöông trình ñöôïc nhieàu giaùo xöù söû duïng
roäng raõi. Nhöõng ai muoán ghi danh vaøo Chöông trình naøy,
chæ caàn ñieàn access code cuûa Giaùo xöù laø 4TT7C8 roài sau ñoù
laäp moät account vôùi email cuûa moãi ngöôøi.
Our parish has registered in the FORMED.ORG with
many helpful resources to nourish our Catholic faith.
Simply enter the parish access code 4TT7C8 then establish
an individual account.

REPORTING ABUSE
In an effort to provide the safest environment possible
in our churches and schools, all parishes are asked to please
run the following announcement in bulletins year-round.
If you believe that you, or someone you know, is a
victim of past or present abuse or sexual abuse, please
notify law enforcement. In the event the abuse involves a
minor, please also contact the Texas Department of Family
and Protective Services through the Texas Abuse Hotline
at 1-800-252-5400 or www.txabusehotline.org). Finally,
if the abuse involves a member of the clergy, a parish
employee, or diocesan employee, please also notify the
Diocese of Dallas Victims Assistance Coordinator, Barbara
Landregan, at 214-379-2812 or blandregan@cathdal.org

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG: LINH MUÏC VENEZUELA DAÂNG LEÃ THU HUÙT NHÖ SIEÂU SAO CA NHAÏC
Cha Luis Antonio Salazar, linh muïc Doøng Anh Em
Heøn Moïn ñaõ raát noåi tieáng sau khi xaây döïng moät maïng xaõ
hoäi ñeå rao giaûng Kinh Thaùnh treân Instagram.

“Soáng Phuùc AÂm” moät chöông trình truyeàn hình hieän ñaïi
veà thaàn hoïc phaùt vaøo moãi thöù Baûy, loâi cuoán hôn 30,000
ngöôøi theo doõi treân Instagram.

Ngaøi coøn noåi tieáng hôn nöõa sau khi tham gia vaøo caùc
cuoäc bieåu tình choáng Toång thoáng ñoäc taøi Nicolaùs Maduro
vaø coâng khai uûng hoä cho laõnh tuï ñoái laäp Juan Guaido.
Ngaøi tham gia caùc cuoäc bieåu tình choáng chính phuû trong
lôùp aùo doøng cuûa mình. Ngöôøi ta coù theå thaáy ngaøi ban
pheùp laønh cho nhöõng ngöôøi bieåu tình; vaø moät luùc sau
cuõng coù theå thaáy caûnh ngaøi bò caûnh saùt röôït chaïy chung
vôùi ngöôøi daân.

Caùc video cuûa ngaøi thöôøng daøi khoâng quaù moät phuùt
thaûo luaän veà moät loaït caùc ñeà taøi nhö söï bình an noäi taâm,
cuoäc thöông khoù Chuùa Kitoâ, toäi loãi. Gaàn ñaây hôn laø caùc
ñeà taøi veà coâng lyù vaø hoøa bình cuõng nhö söï tham gia vaøo
cuoäc soáng chính trò cuûa ngöôøi Coâng Giaùo.

Cha Salazar noùi: “Neáu moïi ngöôøi ra ñöôøng, baïn cuõng
phaûi ra ñöôøng vôùi hoï. Nhö theá, môùi goïi laø ñoàng haønh”.
Cha Salazar ñöôïc keå laø moät ngöôøi raát ñeïp trai. Thöïc teá
laø ngaøi ñaõ töøng tham gia vaøo cuoäc thi saéc ñeïp daønh cho
nam giôùi taïi Caracas tröôùc khi ñi tu.
Hai naêm tröôùc ñaây, cha Salazar ñaõ baét ñaàu söû duïng
iPhone cuûa mình ñeå quay moät loaït video vôùi teân goïi laø

Caùc thaùnh leã veà coâng lyù vaø hoøa bình cuûa ngaøi moãi cuoái
tuaàn loâi cuoán haøng ngaøn nhöõng ngöôøi treû laø nhöõng ngöôøi
thích ñöôïc chuïp hình selfie chung vôùi ngaøi sau caùc thaùnh
leã.
Carol Alvarez, 23 tuoåi, sinh vieân, ngöôøi phaûi cuoác
boä moãi tuaàn hôn 10km ñeå tham döï caùc thaùnh leã cuûa cha
Salazar trong moät nhaø thôø treo ñaày caùc aûnh töôïng Ñöùc
Meï, noùi: “Ñoái vôùi toâi, ngaøi laø linh muïc sieâu sao nhaïc
rock, vò linh muïc cuûa ngaøn naêm môùi naøy.”
Ñaëng Töï Do (vietcatholic.net)

CAÙC GIAÙM MUÏC HOA KYØ ÑOØI PHAÛI HAØNH ÑOÄNG TRÖÔÙC CAÙI CHEÁT THÖÔNG TAÂM CUÛA CHA CON
NGÖÔØI DI DAÂN EL SALVADOR
Tröôùc thaûm kòch cheát ñuoái ñöôïc phaùt hieän vaøo hoâm thöù
Hai 24/06 vöøa qua cuûa hai cha con ngöôøi El Salvador laø
oâng Oscar Martinez vaø ngöôøi con gaùi 2 tuoåi Angie Valeria
trong doøng soâng Rio Grande Valley ôû bieân giôùi Mexicoâ
vaø Hoa Kyø, caùc Giaùm muïc Hoa Kyø hôïp nhaát vôùi ÑTC
trong söï ñau buoàn vaø ñoøi hoûi phaûi haønh ñoäng.
Trong moät thoâng caùo, Ñöùc Hoàng y Daniel DiNardo of
Galveston-Houston, Giaùm muïc Giaùo phaän GalvestonHouston, chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø, vaø Ñöùc
cha Joe Vasquez cuûa Austin, chuû tòch UÛy ban Di daân cuûa
Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa kyø, ñaõ toá caùo haäu quaû cuûa chính
saùch di daân.
Caùc Ñöùc cha vieát: “Chuùng toâi hieäp cuøng vôùi Ñöùc
Thaùnh Cha Phanxicoâ trong noãi buoàn saâu thaúm, khi thaáy
nhöõng hình aûnh cuûa oâng.Taám aûnh naøy keâu gaøo leân ñeán
trôøi ñoøi coâng lyù. Taám aûnh laøm cho caùc nhaø chính trò phaûi
im tieáng. Ai coù theå nhìn vaøo taám aûnh naøy vaø khoâng thaáy

haäu quaû cuûa nhöõng thaát baïi cuûa taát caû chuùng ta ñeå tìm ra
moät giaûi phaùp nhaân ñaïo vaø chính ñaùng cho cuoäc khuûng
hoaûng nhaäp cö?”.
“Thaät ñaùng buoàn, taám aûnh naøy cho thaáy tình caûnh haøng
ngaøy cuûa anh chò em chuùng ta. Khoâng chæ tieáng khoùc cuûa
hoï vang leân ñeán trôøi. Noù keâu ñeán chuùng ta. Vaø baây giôø noù
phaûi ñeán vôùi chính phuû lieân bang.”
Caùc Ñöùc cha cuõng leân tieáng veà tình traïng quaù taûi vaø
thieáu veä sinh khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc taïi caùc traïi giam
giöõ ngöôøi tò naïn vaø noùi raèng nhöõng ñieàu kieän soáng toài teä
naøy khoâng theå ñöôïc söû duïng nhö nhöõng coâng cuï raên ñe.
Caùc ngaøi keâu goïi Quoác hoäi cho pheùp gia taêng chi phí ñeå
ñaùp öùng nhu caàu cuûa treû em bò giam giöõ, cuõng nhö naâng
cao tieâu chuaån vaø giaùm saùt cho caùc cô sôû ôû bieân giôùi phía
Nam.

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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“No one who looks back”

Scripture: Luke 9:51-62
hen the days drew near for him to be received up, he set his face to go to Jerusalem. 52 And he sent messengers
ahead of him, who went and entered a village of the Samaritans, to make ready for him; 53 but the people
W
would not receive him, because his face was set toward Jerusalem. 54 And when his disciples James and John saw it,

they said, “Lord, do you want us to bid fire come down from heaven and consume them?” 55 But he turned and rebuked
them. 56 And they went on to another village. 57 As they were going along the road, a man said to him, “I will follow
you wherever you go.” 58 And Jesus said to him, “Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of
man has nowhere to lay his head.” 59 To another he said, “Follow me.” But he said, “Lord, let me first go and bury my
father.” 60 But he said to him, “Leave the dead to bury their own dead; but as for you, go and proclaim the kingdom
of God.” 61 Another said, “I will follow you, Lord; but let me first say farewell to those at my home.” 62 Jesus said to
him, “No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God.”

Meditation: Are you surprised to see two of Jesus’ disciples
praying for the destruction of a Samaritan village? The Jews and
Samaritans had been divided for centuries. Jewish pilgrims who
passed through Samaritan territory were often treated badly and even
assaulted. Jesus did the unthinkable for a Jew. He not only decided to
travel through Samaritan territory at personal risk, but he also asked
for hospitality in one of their villages!
Jesus faced rejection and abuse in order to reconcile us with
God and one another
Jesus’ offer of friendship was rebuffed.
Is there any wonder that the disciples were
indignant and felt justified in wanting to see
retribution done to this village? Wouldn’t you
respond the same way? Jesus, however,
rebukes his disciples for their lack of
toleration. Jesus had “set his face toward
Jerusalem” to die on a cross that Jew,
Samaritan and Gentile might be reconciled
with God and be united as one people in
Christ.
Jesus seeks our highest good - friend
and enemy alike
Tolerance is a much needed virtue
today. But aren’t we often tolerant for the wrong thing or for the
wrong motive? Christian love seeks the highest good of both one’s
neighbor and one’s enemy. When Abraham Lincoln was criticized for
his courtesy and tolerance towards his enemies during the American
Civil War, he responded: “Do I not destroy my enemies when I make
them my friends?” How do you treat those who cross you and cause
you trouble? Do you seek their good rather than their harm?

Jesus explains the cost of following as his disciple
When the Lord calls us to follow him he gives us the grace to put
aside everything that might keep us from doing his will. Loyalty to
Jesus requires sacrifice, letting go of my will for God’s will. A would-be
disciple responded by saying, I must first go and bury my father, that
is, go back home and take care of him until he died. Jesus certainly
did not mean that we should refuse to care for others, especially our
parents in their old age. His startling statement, however, made clear
that God must always be first in our lives. If
we love him above all, then everything else
will fall into its proper place and time.
Jesus surprised his disciples by telling
that they must not look back but keep their
focus on the goal set for their lives - full
happiness and union with God. A plowman
who looked back caused his furrow to be
crooked. Likewise, if we keep looking back
to what we left behind, our path in following
God will likely go off course and we’ll miss
what God has for us. When the going is
rough or the way ahead looks uncertain, we
are tempted to look back to the “good old
days” or to look for “greener turf”. Are you
resolved to keep your eyes fixed on Jesus
and to “stay the course” in following him to the end.
“Take, O Lord, and receive my entire liberty, my memory, my
understanding, and my whole will. All that I am and all that I possess
you have given me. I surrender it all to you to be disposed of according
to your will. Give me only your love and your grace - with these I will be
rich enough and will desire nothing more.” (Prayer of Ignatius Loyola,
1491-1556)

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:

http://www.dmhcg.org

v
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3347 West Walnut St., #268,
Garland, TX 75042
(Caïnh chôï Hieäp Thaùi)
Giôø môû cöûa 7AM-7PM

Bột nhúng $900
Frisco. Bao lương thợ bột $1,000.
Bột nhúng $900, chân tay nước
$800. Cần Receptionist hoặc
Manager và người clean up

469-260-7779
214-909-2158

Nhà Garland bán
$189,000

Nhaø Bình An
GX Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

hoặc cho thuê $1400/tháng
1,469 sq ft, $650/tháng, 744 sq ft
Xin L.L.

23/6-23/6/2020

Quaûng caùo xin goïi

972 - 414 - 7073

1 ô = $25/1tháng, 2ô = 50$/1tháng
4 ô = $100/1tháng

Xin lieân laïc chò Voõ Thò Ngoïc Lieâm

214-227-2203
214-603-7395 cell

23/6-23/7

Picture Plaque:
$250.00
Single Nameplate:
$350.00
Double Nameplate:
$450.00

972-234-0565
(xin ñeå laïi lôøi nhaén)
Email: sales@dmhcg.net.
Columbarium Website:
www.dmhcg.net

Le GỞI TIỀN LẸ
- Chuyển tiền, chuyển hàng về Việt Nam
- Đại Lý Điện Thoại của Ultra, Lyca, T-Mobile
$20/tháng Unlimited Talk+Text+Internet

972-238-8955

9788 Walnut St #126, Dallas, TX 75243

26/5-26/8
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QUAN HÖNG Ñòa OÁc

THÔÏ CHUYEÂN NGHIEÄP, GIAÙ REÛ

- 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.
Email: qhrealtor@gmail.com

Quan - Höng

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

- 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

Trieàu Phaïm

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

Networkers

Cheri Chuc Nguyen
469-919-2527
214-717-7787

intnetworkers@ outlook.com
www.intnetworkers.com
1225 Belt Line Rd. Ste 104 Garland, TX 75042
A World Services Company
28/4-28/10

* Chuyên lót laminate và làm cầu thang
VIỆC LÀM UY TÍN, TẬN TÂM
(có bán laminate nhiều màu, giá thấp)
* Nhận sơn sửa nhà cửa và cơ sở thương mại.
* Remodel phòng tắm, bếp, garage thành phòng.
* Làm patio, hàng rào, lót gạch...
* Free Estimate

972-757-9820

KINH NGHIEÄM- ÑUÙNG HEÏN- TAÄN TAÂM

HÀO PHẠM

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

STATE INSPECTION AVAILABLE NOW
Mon. Sat. 8am-6pm
Thaønh Taân
Complete Auto Service
Anh Baèng & John Bui
All Work Warranree

3732 W. Walnut St.
Garland, TX 75042

972-276-7342

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

972-757-3921

214-923-6570

2322 Monarch Dr, Garland, TX 75040
- Chuyên lợp mái nhà với đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh
nghiệm, nhiệt tình.
- Làm việc đúng hẹn - Đúng tiêu chuẩn.
- Khi có vấn đề xảy ra như: Mưa đá, mái nhà quá cũ thấm nước qua
trần nhà. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường. Nếu thay mái mới, quý
vị không phải trả tiền Deductible.
- Bảo đảm năm năm cho mọi công việc.

Free Estimate - 2 millions cover for bons & Insurance

9/9-9/1

tHỢ HÀN
- Chuyên làm hàng rào sắt và gỗ
- Cửa sắt, cửa an toàn - Carpot patio
- Nhận làm tất cả các loại cửa sắt.
Liên lạc: Thiện Nguyễn 214-208-4883

972-835-8519

15/4-15/6

Nhận giữ trẻ
Quaûng caùo xin goïi

972 - 414 - 7073

Nhận giữ trẻ từ 2 tháng đến 12
tuổi. Gần nhà thờ ĐMHCG
2301 Bermuda, Garland, TX
75044
Cô Yến 469-345-0501
12/5-12/7

Tương Lai Tutoring

469-878-0343

3112 N. Jupiter Rd, suite 418-420. Garland, TX 75044

Lớp Mẫu Giáo- Lớp 7
- Toán & Anh Văn ( Đọc & Văn Phạm)
- Math & English (Reading Conprehension & Grammar)		
Lớp 8 -Lớp 12 - Geometry, Algebra 2, Pre- Calculus
		
		

Đặc biệt LỚP HÈ 2019 - Khai giảng 10 tháng 6 năm 2019

Lớp Nhạc âu cơ /cô LIÊN HÀ phụ trách

Chuyên:

PIANO, ĐÀN TRANH, KEYBOARD/ ORGAN, GUITAR & VIOLIN

Khai giảng lớp hè 06/06/19
Mời quí vị tham dự buổi Giới thiệu lớp nhạc vào ngày
Thứ Sáu 24 tháng 5 vào lúc 5.30pm-7pm
Xin liên lạc để ghi danh trước 469-456-4358
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NAILS WAREHOUSE

MAI DINH INSURANCE AGENCY
• XE-NHAØ-THÖÔNG MAÏI
• NHAÂN THOÏ-QUYÕ HÖU TRÍ
• QUYÕ ÑAÏI HOÏC

3112 N. Jupiter Rd. #201
Garland, TX 75044

(Goùc ñöôøng Jupiter & Beltline
treân laàu cuûa Art Bakery & Phôû Ngaân)

972.675.1400 (Office) • 972.675.1405 (Fax)
214.455.3464 (Cell)
Email: mdinh1@farmersagent.com

Văn Phòng Luật sư
Chuyên về Tai nạn xe cộ, tai nạn nghề nghiệp
Thương tích cá nhân

469-556-9854

Văn Phòng Garland: 2645 Arapaho RD, #129, Garland, TX
75044 (Kế bên Starbucks, trong Ultimate Insurance)

Email: knguyen@dhillonlawfirm.com

Kim Nguyễn

Phụ tá Luật Sư

ALLSTATE Insurance
You’re in good hands

Tiếng Việt: 214-716-5174 (Minh Nguyễn)
xin gọi để biết chi tiết về việc giảm giá
MICHAEL MCCANN AGENCY

28/4-28/5

6404 INTERNATIONAL PKWY # 1550 PLANO TX 75093

AIRCO SERVICE

469-288-7637
HÙNG TRẦN

Nhận sửa chữa, lắp đặt AC
(máy lạnh) và heating cho tư
gia và cơ sở thương mại
Kinh nghiệm, đúng hẹn và tận
tâm
21/4-21/12

Nhà Bán

Nhà bán MLS# 14067550
4017 Arrowcrest Ln., Garland, TX
75044 (sau lưng nhà thờ, đi bộ đến
nhà thờ được). Giá $264,950, 3/2/2,
năm 1996, 1,644 sqft
Hardwood, granite countertop
L/L: David Tran, (lic# 059607)

214-718-7906

26/5-26/6

TÙNG CONSTRUCTION

Chuyên sửa chữa nhà ở, cơ sở thương mại
Painting: Sơn trong và ngoài nhà
Flooring: Lót gỗ, dán keo, lát gạch
Remodel: Bồn tắm, nhà bếp, phòng ngủ và build phòng,
làm hàng rào gỗ, và thay các loại cửa nhà
Mọi công việc được bảo hành từ 6 tháng-3năm
L/L: Tùng

682-718-7001

19/6-19/7

469-909-6430

Do Dược sĩ Lại

T. Hùng đảm trách

813 N. Jupiter Rd, Garland, TX 75042

(Trong khu chợ Trường Nguyên, cạnh ProNail Supply)
- Bán đầy đủ các loại thuốc theo toa của bác sĩ, và thuốc tự do
- Bào chế thuốc, có các loại giày cho người bệnh tiểu đường và đau chân

FREE MÁY NHẬN CREDIT CARD
* Lệ phí rẻ nhất (1.25% discount rate).
* Không phải tốn tiền mua máy.
* Ngăn ngừa CHECK không
tiền bảo chứng.

972-408-5996 / 800-718-9648

(Citiwide properties)
445 Walnut st # 105 Richardson, tx 75081
- Mua nhanh, bán nhà nhanh, 18 năm kinh nghiệm
- Không check income 5.5 %
- Nếu đủ income thì rate rẻ hơn, hoặc NO DOWN
- Hướng dẫn khách mượn tiền lời rẻ
- Nhà mới giá từ $195K trở lên. New home garland $250K trở lên

214-727-3735

BS Nha Khoa
Nha khoa gia đình, trẻ em, thẩm mỹ

Dr. Truc Le D.D.S. 972-864-0000
Nhận bảo hiểm PPO, Trẻ em Medicaid, CHIP,
người lớn Molina và UHC Medicaid/Medicare

Giôø môû cöûa: T2: 9am- 6pm , T3- T6: 8:30am-5pm, T7: 8am-2pm

3031 South 1st Street Ste# 400, Garland, TX 75041

(cell)

20/1-20/6

NGUYEÃN THÒ TUYEÁT NHUNG

(Tốt nghiệp Đại học Nha khoa USC, California)

- Nha khoa tổng quát - thẩm mỹ - tiểu giải phẫu
- Răng giả các loại - nha khoa trẻ em - phòng ngừa

972-235-3999

2171 Buckingham Rd, Richardson, TX 75081
(Góc Jupiter & Buckingham, cạnh chợ Albertson. Đối diện Home Depot & Chase Bank)

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

Nhà bán gần UTD 3/2/2
CASH ONLY. Gọi anh
Đức gấp
Nhà trước mặt Nhà Thờ
Giáo Xứ: 3 phòng ngủ,
2 phòng tắm
Đức Nguyễn

214-755-9948

BẢO VỆ TOÀN DIỆN
XE CỘ - NHÀ CỬA - NHÂN THỌ
SỨC KHỎE - TÀI CHÁNH

9788 Walnut Street St 132
Dallas, Texas 75243
Home office: Bloomington, Illinois

Ngöôøi laùng
gieàng toát buïng

THIÊN X THAI 972-470-9883

PHÔÛ BAÈNG

Nhà Garland cho Thuê

$1400/tháng - 3 phòng ngủ
$650/tháng- 2 phòng ngủ
Hoặc bán $189,000
214-227-2203
214-603-7395 cell

NIỀNG RĂNG $2,000 OFF

(972) 485-1200

Caàn gaáp nam nöõ phuï vieäc.

L & P HARDWOOD FLOOR INC.
KINH NGHIỆM - ĐÚNG HẸN - TẬN TÂM

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 (Goùc Jupiter & Campbell)

T2-T7: 9am-6pm, T4: 12pm-8pm

972-414-1515

Ngô Lan Phương, D.D.S.

- Nha Khoa Trẻ Em - Gia Đình - Thẩm Mỹ - Niềng Răng
- Đặc biệt Focus Savers Plan (save 30%-50%)
Nhận bảo hiểm PPO, trẻ em CHIP & Medicaid,
người lớn Medicare & Medicaid

Quảng cáo xin gọi 972.414.7073 - Thân chủ quảng cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo của mình.

