
Mother Of Perpetual Help Parish    Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp    2121 Apollo Rd, Garland TX 75044

Trong một đêm bão táp vào năm 1893, một cặp vợ chồng 
lớn tuổi bước vào trong tiền sảnh của một khách sạn nhỏ ở 
Philadephia. Người quản lý khách sạn là anh George Boldt 
giải thích rằng các phòng đều có người hết rồi nhưng anh 

nói thêm: “Tuy nhiên, tôi không thể để ông bà ra đi ngoài trời mưa 
bão như thế này lúc 1 giờ sáng, thế thì ông bà có muốn ngủ trong 
phòng của tôi không?” Thấy đôi vợ chồng già tỏ vẻ do dự, anh 
Boldt cứ khăng khăng hai người khách cứ nên ở phòng của anh. 
Một thời gian sau đó, anh Boldt nhận được một bức thư mời anh 
đến làm quản lý đầu tiên của một khách sạn mới mở ở New York 
cùng với một vé xe lửa đến đó. Khi đến nơi, anh mới biết, hóa ra 

người viết bức thư chính là người đàn ông lớn tuổi 
đã từng ở qua đêm tại khách sạn mình làm việc lúc trước 
và là triệu phú William Waldorf Astor (1848-1919), còn khách sạn 
mới mở chính là Khách sạn Waldorf-Astoria sang trọng nhất của 
nước Mỹ thời bấy giờ. 

Câu chuyện có thật trên đây trình bày khuôn m u của một 
người quản lý biết quan tâm đến nhu cầu của người khách và rồi đ  
gặt hái được kết quả tốt đẹp. Đó cũng là minh họa cho nội dung bài 
dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể ra trong Bài Tin M ng của Chúa nhật 25 
Mùa Thường niên năm C hôm nay (Lc 16:1-13) khi người chủ khen 
người quản lý đ  khôn kh o  biến những con nợ của chủ thành con 
nợ của mình và đ  dùng tiền bạc của chủ mà mua bạn hữu  để đến 
lúc bị chủ đu i việc thì v n có thể có một đời sống sung túc vì đ  
biết chuẩn bị trước. Chắc chắn rằng Chúa Giêsu không khen cách 
làm man trá  của người quản lý trong bài dụ ngôn, nhưng qua đó 
Ngài đặt vấn đề tại sao chúng ta lại mau mắn và tinh khôn khi đối 
phó với những s  việc và giá trị trần gian, trong khi lại chậm chạp 
và khờ dại khi đứng trước một th c tại cao đẹp hơn và có giá trị gấp 
nhiều lần là Nước Trời. Như thế, Chúa Giêsu muốn chúng ta biết sử 
dụng chính đáng thời gian, tài năng, sức kh e, trí tuệ để đạt được 
hạnh phúc đời đời. 

D  nhiên, chúng ta đều biết ơn cứu độ là do tình yêu thương 
của Thiên Chúa ban cho con người nhờ Mầu nhiệm Kh  nạn và 
Phục sinh của Chúa Kitô. Tuy vậy, Thiên Chúa không áp đặt lòng 

thương xót của Ngài trên chúng ta mà muốn chúng ta t  do mở rộng 
tâm hồn đón nhận và biết tận dụng ân huệ Ngài ban để được ơn cứu 
rỗi. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta đ ng để tiền 
của làm chủ nhân của chúng ta, nhưng h y sử dụng nó một cách 
chính đáng, nhất là trong tinh thần phục vụ tha nhân, cách riêng 
những người bần cùng.

Điều quan trọng hơn cả mà Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng 
ta trong Phúc âm của Chúa nhật hôm nay là liệu chúng ta có khôn 
ngoan đủ để thấy được giá trị v nh cửu của Nước Trời để rồi biết đặt 
hết tâm huyết, sức l c và thời gian để ra sức sống cho xứng đáng với 
danh ngh a là những người môn đệ của Ngài. Sau đây là một vài câu 
h i gợi ý để chúng ta t  x t xem chúng ta đặt ưu tiên giá trị Nước 
Trời trong cách sống hiện tại của chúng ta như thế nào:

- Chúng ta có cảm nghiệm được niềm vui vì được Thiên Chúa 
yêu thương hay là chúng ta đặt để Ngài đồng hàng với các bụt thần 
và ch  chạy đến khi có nhu cầu mà thôi

- Chúng ta có cầu nguyện hằng ngày, tham d  sốt sắng và 
thường xuyên các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Giao 
hòa hay không  Và khi đi lễ, liệu chúng ta có thường xuyên đi trễ về 
sớm và xem đó ch  là một b n phận thay vì là một cuộc gặp gỡ thân 
tình với Người Cha trên trời giàu lòng thương xót

- Chúng ta có sống theo Lời Chúa và các giáo huấn của Hội 
Thánh hay là chạy theo s  ham muốn vật chất, những mối quan hệ 
tình cảm bất chính, các thú vui tội lỗi như cờ bạc, phim ảnh xấu, 
rượu ch  hay không  

- Chúng ta có sống hiền lành, yêu thương, công bằng và tha 
thứ với tha nhân, bắt đầu với những người thân trong gia đình, hay 
là chúng ta sống trong s  gian dối, bất công và thù gh t

- Chúng ta có lên tiếng bênh v c cho những người bị áp bức, 
bị chà đạp t  do và nhân phẩm, t  các thai nhi đến người tị nạn, di 
dân, bệnh tật, già yếu, cũng như đóng góp thời giờ, sức l c, tiền bạc 
và tài năng để phục vụ sứ mạng rao giảng của Giáo hội và giúp đỡ 
những người khốn kh  hay là ch  biết ích k  vun xới cho đời sống 
cá nhân và gia đình mà thôi  

Lạy Chúa, chúng con là “con cái sự sáng” bởi vì chúng con 
đã được biết Chúa nhưng trong cuộc sống hằng ngày nhiều khi 
chúng con sống như là “con cái của thế gian”. Vì thế, xin Chúa 
ban cho chúng con thêm sức mạnh và ơn khôn ngoan để chúng con 
sống theo giá trị của Tin Mừng và thực tại vĩnh cửu của Nước 
Trời. Amen. †

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
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CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
• Lễ Chiều Thứ Bảy* 6:00 PM
• 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.

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 hoặc (562) 682-8591

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 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 ĐOÀN
Thánh Linh (214) 289-9581
Trinh Vương (972) 496-2789
Augustine (971) 227-6235
Fiat (214) 642-4351
Thiếu Nhi (214) 207-8548
Gioan Vianney (469) 583-2788

KHỐI GIA ĐÌNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân &
Đại diện Tòa Án Hôn Phối

Ông Lê Văn Tới (972) 422-0331
CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình

Anh Nguyễn Lý (469) 328-4702

KHỐI GIÁO DỤC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Vân, CMR. (816) 489-6759
Ban Việt Ngữ

Thầy Lê Thanh (469) 867-6025
Hội Phụ Huynh

Anh Khiêm Dương (469) 328-0735
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Cô Đặng Thị Ánh Tuyết (469) 682-9087
Ban Giáo Lý Dự Tòng

Phó tế Đàm Hữu Thư (972) 523-0037

KHỐI HỘI ĐOÀN
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định (214) 514-8551
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Bà Vũ Thị Sen (310) 598-8302
Hội Đạo Binh Đức Mẹ

Anh Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Anh Phạm Đức Lâm (214) 549-0897
Đoàn Thanh Niên Công Giáo

Anh Phạm Khắc Nghi (603) 858-2474
Mục Vụ Giới Trẻ

Anh David Phạm (469) 602-1288
Nhóm Nguồn Sống

Anh Nguyễn Trí (214) 406-3475
Ban Trật Tự

Anh Thi Nguyễn (469) 235-9064
Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa

Ông Phạm Đức Hưng (214) 315-9269

Safety Environment Officer
Cô Trần T T Nga (972) 890-7917
Cô Ngô Hoàng Chi (972) 693-8649
Cô Nguyễn Ngọc Hiếu (214) 235-3523

Nhóm Bác ái
Cô Diễm Phước (972) 489-1171

Hội Hiệp Sĩ Columbus
Anh Lê Đình Vinh (469) 995-5661

Hội Quán Giáo xứ
Anh Nguyễn Tiến Đạt (972) 414-4672

Nhà Bình An (Nhà cốt)
Cô Võ Thị Ngọc Liêm (972) 234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyễn Minh Tiến (972) 408-5996

CÁC GIÁO KHU
Khu 1: Ông Nguyễn Văn Minh (469) 314-6236
Khu 2: Ông Phạm Huy Thể (214) 603-2330
Khu 3: Bà Nguyễn T. Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ông Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ông Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Bà Nguyễn Ngọc Thuý (214) 478-7575
Khu 7: Anh Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ông Nguyễn T. Trung (469) 734-0057
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi (972) 693-8649
Khu 10: Ông Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ông Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ông Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

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

LỚP HỌC CHÚA NHẬT : GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ – THIẾU NHI THÁNH THỂ

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

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

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

www.dmhcg.org |  www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish |  dmhcggarland@gmail .com



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät Tuaàn 25 Thöôøng Nieân Naêm C Trang 3 Ngaøy 22-09-2019   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 22/9. Chuùa nhaät Tuaàn 25 Thöôøng nieân naêm C.
- Thöù Hai 23/9. Leã Thaùnh Pioâ Naêm Daáu Thaùnh. Leã Nhôù.
- Thöù Ba 24/9 trong Tuaàn 25 Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 25/9 trong Tuaàn 25 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 26/9. Leã Thaùnh Cosma & Ñamianoâ, Töû ñaïo.
- Thöù Saùu 27/9. Leã Thaùnh Vinhsôn ñeä Phaoloâ, Linh muïc. 

              Leã Nhôù.
- Thöù Baûy 28/9. Leã Thaùnh Wenceslau, Töû ñaïo; Thaùnh 
Loârenxoâ Ruiz vaø Caùc Baïn Töû ñaïo.
- Chuùa nhaät 29/9. Chuùa nhaät Tuaàn 26 Thöôøng nieân naêm C.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngày 22/09/2019   Lúc 7:00PM 

Giaùo Khu 1   A/C Phaïm Haûi & Trang    214-597-5296 
2106 Aspen Ln., Garland TX 75044

Giaùo Khu 4   OÂ/B Ñinh Vaên Lòch            469-826-1507
2537 Meadow Dr., Garland, TX 75040

Giaùo Khu 8   OÂng Nguyeãn Löông    972-754-2236         
4520 Ralph Ln, Dallas, TX 75227

 Thöù Baûy 28/9/2019   Luùc 7:30PM  
Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm

OÂ/B Nguyeãn Ñoân 214-542-1490
101 Green Acres Dr., Murphy, TX 75094CUOÄC HOÏP CUÛA PHUÏ HUYNH THIEÁU NHI 

HIEÄP SÓ & NGHÓA SÓ (22/9)
Xin môøi caùc phuï huynh coù con em trong Ngaønh Hieäp Só vaø 

Nghóa Só (age 13 - 17) tôùi tham döï buoåi hoïp vôùi caùc huynh tröôûng 
vaøo Chuû Nhaät ngaøy 22 thaùng 9 vaøo luùc 9 giôø saùng beân Nhaø 
Gieârañoâ.

All parents who have sons & daughters in Nganh Hiep Si and 
Nghia Si (age 13 - 17) are invited to have a meeting with Huynh 
Truong on Sunday, September 22 at 9:00AM in St. Gerard 
Building.

LÔÙP GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG NGÖÔØI LÔÙN (RCIA)
NIEÂN KHOAÙ 2019-2020

   Giaùo Xöù ñaõõ khai giaûng Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng 2019-2020 
vaøo thöù Ba ngaøy 13 thaùng 08 naêm 2019 luùc 7 giôø 30 toái taïi 
Trung Taâm Giaùo Duïc Thaùnh Alphonsoâ, phoøng 139.
   Caùc Anh Chò Döï Toøng seõ theo hoïc, tìm hieåu vaø thöïc haønh 
ñôøi soáng ñaïo cuûa ngöôøi Coâng Giaùo vaøo moãi toái thöù Ba haøng 
tuaàn töø 7:30pm ñeán 9:30pm vaø tham döï Thaùnh Leã moãi saùng 
Chuû Nhaät töø 10:00am ñeán 11:00am. Lôùp hoïc seõ keát thuùc vaøo 
ngaøy Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng ngaøy 31 thaùng 05 
naêm 2020.

Nhöõng ai muoán theo hoïc lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng, xin ñeán 
ñieàn ñôn vaø noäp leä phí taïi vaên phoøng Gíaùo Xöù Meï Haèng 
Cöùu Giuùp.

LÔÙP GIAÙO LYÙ CHO NGÖÔØI COÂNG GIAÙO 
TRÖÔÛNG THAØNH NIEÂN KHOAÙ 2019-2020

Giaùo Hoäi kinh nghieäm raèng söï keùm hieåu bieát veà giaùo lyù 
laø caên nguyeân cuûa söï sa suùt vaø ngay caû choái boû Ñöùc Tin. 
Cuõng do thieáu hieåu bieát veà giaùo lyù, ngöôøi tín höõu nhieàu khi 
caûm thaáy luùng tuùng khi caàn phaûi giaûi thích nhöõng ñieàu 
Chuùa vaø Hoäi thaùnh daïy. Vì theá, Giaùo Hoäi môøi goïi nhöõng ai 
ñaõ chòu pheùp Röûa Toäi roài, caàn phaûi sieâng naêng ñi hoïc giaùo 
lyù ñeå roài töø ñoù, ngöôøi tín höõu hieåu Chuùa nhieàu hôn vaø töø 
choã hieåu Chuùa hôn seõ yeâu meán Ngaøi vaø laøm theo nhöõng gì 
Ngaøi daïy. 

Vì theá, Cha Chính xöù tha thieát keâu môøi anh chò em 
trong Giaùo xöù haõy tích cöïc tham döï caùc buoåi hoïc giaùo lyù 
trong Lôùp Giaùo lyù Döï toøng baét ñaàu töø ngaøy 20 thaùng 8 taïi 
Phoøng 138, ñeå coù ñöôïc nhöõng kieán thöùc boå ích ñeå nuoâi 
döôõng ñöùc tin Coâng giaùo. Xin vui ghi danh vaø ñoùng leä phí 
taïi Vaên phoøng.

LIVING THE EUCHARIST
The Office of Catechetical Services for the Diocese 

of Dallas invites you to a free webinar on Living the 
Eucharist, a three-year Lenten renewal ministry that 
responds to important pastoral issues we face today. The 
webinar service for this workshop will be held at 10am, 
Thursday, October 3, 2019.

Register TODAY for this free webinar for parishes in 
the Diocese of Dallas. If you are not able to attend on 
Oct. 3rd, please register and you will receive the webinar 
recording that you can view at your convenience. 

Go to www.LivingtheEucharist.org/Dallas to register.

NHAÄN HÌNH RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU & THEÂM SÖÙC 2019
Xin caùc Phuï Huynh cuûa Caùc Em Röôùc Leã Laàn Ñaàu vaø 

Theâm Söùc naêm 2019 ñeán nhaän hình taïi Trung Taâm An 
Phong tröôùc cöûa Vaên Phoøng Giaùo xöù trong Chuùa Nhaät 
22/9 töø 9:00 am - 2:00pm.

CATHOLIC HIGH SCHOOL PREVIEW 
NIGHTS OCTOBER 7 & 21

 Families interested in a Catholic high school 
education are invited to get to know the eight Catholic 
High Schools in the Diocese of Dallas. Admissions staff 
and current students from the schools will be on hand to 
answer questions and tell you about their high schools. 
Come learn more!  

* October 7, 2019 at St. Rita Catholic Church -Dallas 
(12521 Inwood Road, Dallas, TX 75244) at Parish 
Commons.

* October 21, 2019 at St. Elizabeth of Hungary 
Catholic School (4019 S Hampton Road, Dallas, TX 
75224) at Gymnasium.

Come and go from 6:00 p.m.-7:30 p.m. both nights! 
This event is free and open to the public.
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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

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
·Khoâng mang ñoà aên, thöùc uoáng, hoaëc keïo gum vaøo nhaø

thôø
·Ngoài yeân laëng. Neáu caàn, neân noùi chuyeän laëng leõ, ngaén

goïn. 
·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
·Please keep quiet, do not talk loudly
·Please stay until the end of Mass
Please exit the church reverently and respectfully

GHI DANH CHÖÔNG TRÌNH CHEÙN THAÙNH 
GIA ÑÌNH CAÀU NGUYEÄN CHO ÔN GOÏI 

Vì Thaùnh Theå laø trung taâm cuûa ñöùc tin Coâng Giaùo vaø cuoäc soáng 
Giaùo Xöù, Chöông Trình Caàu Nguyeän Vôùi Cheùn Thaùnh Ôn Goïi 
khuyeán khích caùc gia ñình ghi danh ñeå caàu nguyeän cho ôn goïi bôûi 
vì chính töø trong gia ñình maø chuùng ta seõ gieo caùc haït gioáng ôn goïi 
ñôøi soáng linh muïc vaø tu só.

Trong Thaùnh Leã chieàu thöù Baûy hoaëc ngaøy Chuùa nhaät, tröôùc khi 
ban pheùp laønh, Linh muïc keâu goïi gia ñình tham gia vaøo Chöông 
trình naøy tieán ñeán cung thaùnh ñeå ñöôïc trao Cheùn Thaùnh Ôn Goïi, vaø 
ngaøi uûy thaùc gia ñình naøy haõy caàu nguyeän cho ôn goïi ñôøi soáng linh 
muïc vaø tu só.

Sau khi nhaän cheùn thaùnh veà nhaø, gia ñình ñaët ôû moät nôi xöùng 
ñaùng ñeå moïi ngöôøi coù theå qui tuï vaø caàu nguyeän moãi ngaøy cho ôn 
goïi. Vaøo thöù Baûy tieáp theo, Cheùn Thaùnh Gia Ðình seõ ñöôïc ñöa trôû 
laïi trong Phoøng Thaùnh cuûa Nhaø Thôø ñeå cho gia ñình keá tieáp. 

Nhöõng gia ñình naøo muoán nhaän Cheùn Thaùnh Ôn Goïi veà nhaø ñeå 
caàu nguyeän, xin lieân laïc vôùi Vaên phoøng Giaùo xöù ôû soá ñieän thoaïi 
(972) 414-7073 hoaëc email dmhcggarland@ gmail.com

CONNECTING FAMILIES TO SACRAMENTAL 
MINISTRIES FOR CHILDREN & YOUTH
2019 NATIONAL WORKSHOP SERIES FOR 

CATHOLIC LEADERS
Families are the school of love and the place where children 

learn to live the truth of Baptism, Reconciliation, Eucharist, and 
Confirmation. Parishes and Catholic schools have an opportunity 
to connect families to the sacramental ministries as children and 
youth prepare for, celebrate, and live out the grace of the 
sacraments. This workshop will provide vision and practical 
resources for leaders to know, welcome, engage, and empower 
parents as they share faith and sacramental life with their 
children. 

Topics include: 
 Knowing and Welcoming Todays Families
 Engaging Families in Sacramental Ministries 

  Empowering Family Faith Sharing, Service, and Prayer at    
Home 

  Gathering Families and Supporting Parents 
  Connecting Families with the Life and Ministries of the 

Parish 
All leaders whose ministry touches the lives of children, 

adolescents, and families are invited to participate, including 
pastors, deacons, pastoral associates, principals, coordinators 
of faith formation, coordinators of youth ministry, coordinators of 
adult faith formation, catechists, teachers, sacramental 
preparation team members, leaders in initiation ministries, and 
liturgical ministry leaders. 

       Date: Thursday September 19, 2019, 8:30 AM - 2:30 PM 
Location: St. Andrew Kim, 2111 Camino Lago, Irving 75039 

(Fellowship Hall) Lunch Included!
Registration is Free! 
https://www.cathdal.org/generalmeeting19?from=control_panel 

FAMILY BIBLE CHALLENGE
 The Leadership Institute of the Diocese of 

Bridgeport has invited the families in the Diocese of 
Dallas to join in the Family Bible Challenge. The Family 
Bible Challenge begins on Catechetical Sunday, 
eptember 15, 2019. Families can join at any time.

Each Sunday, families will receive an email 
identifying a new passage that they are asked to read 
together as a family, reflect upon, and discuss. We will 
provide the passage and the questions. You just have to 
make the time.

The “challenge” is to engage your family with Sacred 
Scripture. There is no contest. There are no rules. There 
is, however, the great benefit of falling in love with 
Jesus through the power of the Good News found in the 
Bible.

Parishes are asked to share this Family Bible 
Challenge with their families. There is no cost to 
participate.

Register Here for the Family Bible Challenge: 
https://familybiblechallenge.org/



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät Tuaàn 25 Thöôøng Nieân Naêm C Trang 5 Ngaøy 22-09-2019   V

UNIVERSITY OF DALLAS  
 CONFERENCE (OCT 10-12)

   The thirteenth annual University of Dallas Ministry 
Conference will be held October 10-12, 2019 at the 
Irving Convention Center. 

Sponsored by the University of Dallas and the 
Catholic Diocese of Dallas, the 2019 conference 
strives to bring together Catholic faithful from the 
diocese and the surrounding area to learn, pray, and 
Walk Together in Faith. 

The event will feature two keynote addresses, one 
in English and one in Spanish, on Friday, and several 
plenary addressed in both languages on Saturday. It 
will also feature session tracks specifically designed 
for teachers, catechists, and general Catholic 
audiences, including talks on faith, parenting, and 
social justice. 

Sessions will be offered in English, Spanish, 
and Vietnamese, and the conference will also host 
over 100 exhibitors, a liturgical art display, musical 
performances by well-known and up-and-coming 
Catholic artists, and several prayer services and a 
Conference Mass. 

Register online at udallas.edu/udmc. 

Early registration ends at September 24th.

PUBLIC RE-CONSECRATION OF 
THE DIOCESE OF DALLAS TO THE 

IMMACULATE HEART OF MARY AND 
A ROSARY LED BY BISHOP BURNS

All are invited to attend as Bishop Edward Burns 
re-consecrates the Diocese of Dallas to the 
Immaculate Heart of Mary. Bishop Burns will also 
participate in a public Rosary as part of the national 
event sponsored by Rosary Coast to Coast asking 
the Blessed Virgin Mary’s intercession for the 
protection of our country and our Church.

You can join this special afternoon of prayer on 
Sunday, October 13, the 102nd anniversary of the 
apparition of Our Lady of Fatima, at Flagpole Hill 
Park near Northwest Highway and Abrams in 
Dallas. The event will begin with a procession 
around 2 PM. Come join in praying for our country 
and our diocese. 

Find more information at 
https://www. dallasrosarycoasttocoast.com

    Facebook Event Page 
https://www.facebook.com/
events/2965784560312700/  

TIEÄC GAÂY QUYÕ GIUÙP ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN 
     T 

Ñaïi Chuûng vieän Chuùa Ba Ngoâi cuûa Giaùo phaän Dallas 
kính môøi caùc tín höõu tham döï Tieäc Gaây Quyõ laàn thöù 16 
seõ ñöôïc toå chöùc vaøo 6 giôø chieàu thöù Saùu ngaøy 
18/10/2019 taïi Khaùch saïn Renaissance Dallas Addison. 
Dieãn thuyeát chính cuûa Tieäc Gaây Quyõ 
laø Ñöùc Cha Michael Duca cuûa Giaùo phaän Baton Rouge 
(Louisiana). Ñeå giöõ choã vaø muoán bieát theâm chi tieát, xin 
vaøo website cuûa Ñaïi Chuûng vieän www. 
holytrinityseminary.org.

You are cordially invited to the 16th Annual Spes 
Gregis Holy Trinity Seminary Benefit Dinner to be held 
at the Renaissance Dallas Addison Hotel on Friday, 
October 18 at 6pm, with Bishop Michael Duca of 
Diocese of Baton Rouge as the keynote speaker. Come 
support our seminary and our future priests!For 
reservations and more info, please go to 

www.holytrinityseminary.org.

HELPING MOMS, SAVING BABIES
         Bachman Lake Park 

3051 Lakerfield Park, Dallas, TX 75220

Saturday Morning, October 19th, 2019 
8:30-9:30 – Registration
9:30-9:45 - Opening Ceremonies
9:45 - Hike Begins
10:45-Noon - Picnic and Refreshments 
Online Registration & Sponsorship at 
https://hi e o li ete a o
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GIÖÕ CHAY THAÙNH THEÅ

Vieäc giöõ chay Thaùnh Theå ñaõ thaønh luaät buoäc coù töø naêm 1418 döôùi trieàu Ñöùc Giaùo Hoaøng Mactinoâ IV. Thôøi ñoù, 
ngöôøi ta khoâng ñöôïc aên vaø khoâng ñöôïc uoáng baát cöù caùi gì keå caû nöôùc laõ töø nöûa ñeâm cho ñeán khi röôùc leã. Luaät naøy 
phaûi giöõ maõi cho ñeán naêm 1953 khi Ñöùc Giaùo Hoaøng Pioâ XII cho pheùp uoáng nöôùc laõ maø khoâng phaù chay Thaùnh 
Theå. Thôøi gian giöõ chay khoâng coøn tính töø nöûa ñeâm maø chæ caàn ba tieáng ñoàng hoà tröôùc khi röôùc leã ñoái vôùi ñoà aên vaø 
röôïu coøn caùc ñoà uoáng khaùc thì kieâng tröôùc moät tieáng. Vaøo naêm 1964, Ñöùc Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI giaûm thôøi gian giöõ 
chay Thaùnh Theå coøn moät tieáng ñoàng hoà tröôùc khi röôùc leã vaø ñoù cuõng laø qui ñònh hieän nay.

Giaùo luaät ñieàu 919 quy ñònh nhö sau:

1. Ngöôøi naøo muoán röôùc Thaùnh Theå, thì phaûi kieâng moïi thöùc aên, thöùc uoáng, chæ tröø nöôùc laõ vaø thuoác chöõa beänh, ít
laø khoaûng moät giôø tröôùc khi röôùc leã.

2. Tö teá cöû haønh Thaùnh Leã hai hoaëc ba laàn trong cuøng moät ngaøy coù theå aên uoáng chuùt ít tröôùc khi cöû haønh Thaùnh Leã 
laàn thöù hai hay laàn thöù ba, daãu khoâng caùch quaûng moät giôø.

3. Nhöõng ngöôøi cao nieân vaø beänh taät, cuõng nhö nhöõng ngöôøi chaêm soùc hoï, coù theå röôùc Thaùnh Theå, duø ñaõ aên uoáng 
chuùt ít tröôùc ñoù khoâng tôùi moät giôø.

Vieäc giöõ chay Thaùnh Theå laø nhaèm baøy toû loøng toân kính Mình Maùu Thaùnh Chuùa chöù khoâng chæ vì luaät buoäc. Vì theá 
phaûi höôùng daãn ngay caû cho treû em ñeå chuùng bieát giöõ chay Thaùnh Theå vaø bieát taäp hy sinh haõm mình ñeå toû loøng yeâu 
meán vaø keát hieäp vôùi hy teá Thaäp giaù cuûa Chuùa Gieâsu.

Hieän nay, vieäc giöõ chay Thaùnh Theå ñaõ giaûm bôùt raát nhieàu roài neân phaûi tuaân giöõ nhöõng gì Giaùo Hoäi ñaõ quy ñònh 
chöù khoâng theå tuøy tieän chaâm chöôùc laøm giaûm loøng toân kính ñoái vôùi Bí tích cao troïng naøy.

Vieäc boû leã Chuùa Nhaät roài leân röôùc leã thì khoâng theå traû lôøi ñöôïc hay laø khoâng, vì ñaây laø chuyeän thuoäc veà löông 
taâm. Vieäc ngöôøi ta khoâng ñi leã Chuùa Nhaät coù lyù do chính ñaùng khoâng? Vieäc boû leã Chuùa Nhaät coù thaønh toäi troïng 
chöa? Hoï coù ñi xöng toäi chöa? Ñoù laø nhöõng ñieàu chuùng ta khoâng bieát ñöôïc neân chuùng ta khoâng coù quyeàn xeùt ñoaùn 
vieäc löông taâm cuûa ngöôøi khaùc. Neáu ñoù laø ngöôøi maø ta coù boån phaän coi soùc thì ta haõy nhaéc nhôû vaø khuyeân nhuû hoï 
coøn neáu chöa hieåu bieát maø laøm nhö vaäy thì ta höôùng daãn giuùp hoï yù thöùc hôn. Ngoaøi ra, khoâng neân toø moø theo doõi vaø 
coù nhöõng yù nghó khoâng toát veà ngöôøi khaùc.

Tröôùc ñaây khi Thaùnh leã coøn cöû haønh baèng tieáng La Tinh thì coù raát nhieàu kinh ñoïc tröôùc khi röôùc leã giuùp giaùo daân 
doïn mình vaø nhöõng kinh ñoïc sau khi röôùc leã ñeå caùm ôn, nhöng nay Thaùnh leã ñaõ ñöôïc cöû haønh baèng tieáng baûn xöù maø 
moïi ngöôøi ñeàu coù theå theo moät caùch deã daøng, chuùng ta khoâng caàn phaûi ñoïc kinh gì khaùc. Tuy nhieân ta vaãn coù theå doïn 
loøng baèng nhöõng taâm tình ñaïo ñöùc laø khao khaùt ñöôïc röôùc Chuùa, thaät loøng aên naên thoáng hoái khi ñoïc lôøi kinh: 
“Laïy Chuùa con chaúng ñaùng Chuùa ngöï vaøo nhaø con”, leân röôùc leã caùch trang nghieâm cung kính, vaø sau khi röôùc leã 
daønh thôøi gian thinh laëng caûm taï vaø thieát tha caàu xin vôùi Chuùa Gieâsu ñang ngöï trong loøng ta. Cuõng coù theå duøng nhöõng 
kinh vaén taét taï ôn sau khi röôùc leã trong saùch kinh neáu thaáy khoù taäp trung hay khoù dieãn taû taâm tình yeâu meán.

Lm. Giuse Nguyeãn Ngoïc Bích, DCCT

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.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
u    

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:              $16,633.00
Tieàn In Saùch: $380.00
Tieàn Röûa Toäi: $140.00
Tieàn Quaûng Caùo: $35.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $200.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB       Teân               Soá Tieàn
0661       Traàn Quyù Ñoân               $20.00
1538       Leâ Vuõ Huaân               $200.00
2750       Döông Thò Ngoïc Duyeân           $20.00
2822       Nguyeãn Chí Duõng               $100.00
2988       Nguyeãn Thanh Dzanh              $10.00

Hoäi Quaùn               $6,129.00
Khoái Giaùo Duïc (Ghi Danh)     $580.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0324        Leâ Quang Long               $100.00
0506        Phaïm Quang Thuûy               $100.00
0601        Nguyeãn Kim Phuïng               $400.00
0645        Khoång Trung Phöông              $200.00
0729        Leâ Nguyeãn Thu               $400.00
1020        Nguyeãn Thò Theá               $1,700.00
1038        Nguyeãn Thuûy Tieân               $2,800.00
0499-0502    Helen Tran               $200.00

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC LAÕNH NHAÄN  

  PHOÁI TRONG NHAØ THÔØ 
   1) Caùc caëp caàn phaûi ghi danh keát hoân taïi Vaên phoøng
Giaùo xöù ít nhaát laø 6 thaùng tröôùc ngaøy thaønh hoân. Neáu caëp 
naøo ñaõ töøng keát hoân tröôùc ñaây keå caû vôùi ngöôøi ngoaøi Coâng 
giaùo vaø ngay caû ñaõ coù giaáy ly dò ngoaøi ñôøi, phaûi lieân laïc 
sôùm hôn ñeå ñöôïc höôùng daãn cuï theå.

2) Caùc caëp caàn phaûi hoaøn taát Chöông trình Döï
bò Hoân nhaân & FOCCUS (Facilitating Open Couple 
Communication, Understanding and Study) theo yeâu caàu cuûa 
Giaùo phaän Dallas.

3) Nhöõng caëp naøo ñaõ töøng keát hoân ngoaøi ñôøi (civil 
marriage) khoâng theo ñuùng luaät Giaùo hoäi (“soáng roái”) vaãn 
phaûi tuaân giöõ vieäc ñi Leã Chuùa nhaät vaø nhöõng ngaøy leã buoäc 
nhöng khoâng ñöôïc röôùc leã cho ñeán khi hoân phoái cuûa hoï ñaõ 
ñöôïc “hôïp thöùc hoaù” (convalidation) trong Nhaø thôø. 

4) Nhöõng caëp nam nöõ ñeàu laø ngöôøi Coâng giaùo thì ñöôïc 
cöû haønh Thaùnh leã Hoân phoái.

5) Nhöõng ai laäp gia ñình vôùi ngöôøi Kitoâ höõu khoâng phaûi 
Coâng giaùo (Tin laønh, Chính Thoáng giaùo, Anh giaùo) thì coù 
theå ñöôïc cöû haønh Bí tích Hoân phoái trong Thaùnh leã.

6) Nhöõng ai laäp gia ñình vôùi ngöôøi khoâng phaûi laø Kitoâ 
höõu chaúng haïn nhö tín ñoà cuûa Phaät giaùo, ñaïo thôø OÂng Baø, 
Cao ñaøi, AÁn ñoä giaùo, Hoài giaùo v.v. thì khoâng coù Thaùnh leã 
maø chæ coù Phuïng vuï Lôøi Chuùa vaø Nghi Leã Hoân phoái maø 
thoâi.

7) Phaûi noäp cho Vaên phoøng Giaùo xöù Giaáy Hoân thuù do 
chính quyeàn caáp (Marriage License), treã nhaát laø 3 tuaàn leã 
tröôùc ngaøy thaønh hoân trong Nhaø thôø.

8) Phuïng vuï Nghi leã Hoân phoái phaûi theo ñuùng qui ñònh 
cuûa Giaùo xöù veà thaùnh nhaïc, booklet, trang trí (khoâng ñöôïc 
raûi hoa, raûi gaïo…).

8) Nhöõng vaán ñeà khaùc lieân quan ñeán Hoân phoái, xin vui 
loøng lieân laïc vôùi vaên phoøng ñeå ñöôïc höôùng daãn cuï theå.

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 play with during Mass. 
     Thank you for your help.

GHI DANH VAØO FORMED.ORG

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.



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Scripture:  Luke 16:1-13

Sunday Lesson For The Youth

i a ion  ha  o  a h an  ich  ha  o o i h h  ing o  o  Go  u   o ai  a a  (a anag  
n u  i h hi  a  goo ) ho i u  hi  a h  o  on  ha  i  h  a  o ha  a  u  ai  hi  h  a  
a  on i  o  anaging hi  a h  an o n  o  h  a   i  o cha g  hi a  nan  o  h i  u  o  h  an  

an   o  han hi  ai  ha  o  h  o i  h n h  an o n  i co  h  a  i hon  ac ic  h  i ia  o  hi  o  
hi  o  a ing hi  nni  an  a ha  o g o  o anua  o  
      

             
o  n  o  hi  i i a  ca  u ic no g  h  h  a  uc  a a  i h hi  a  o  n i coun ing h i   

h  o a  a  gi ing u  hi  g n ou  co i ion  uch a a  on hi  g a  a o  i h h  o  inc  h  a  ac  a  h  an o n  
ag n  uch a a  a  hi  a  oo   g n ou  an  o gi ing o a  ho  ho o n  hi  on  u  on  ou  ai  uch a 
g n ou  an o n  a  h  o n h o  inc  h  a  cou  no  un o h  a canc a ion o  h   i hou  o ing ac  an  a ing 
hi  o  n  hi  h  ai  h  a  o  ou i ing hi  an  a ing hi  a a  a  a g n ou  an  ci u  an o n

        
ha  h  oin  o  u  a a  u  i  no  ai  h  a  o  hi  i hon  ha io  u  o  hi  h  o igh  in 

i ing h   o  o h  ho h  i  ou  in u n  a  hi  a  a i n  an  ho  hi  c  in n  an  g n o i  in hi  
i  o  n  an  g a  an  u  i ia  o o  hi  a a  i h an ho a ion o hi  o o  o a  u  o  h  o  
a ia  goo  inc u ing ain  on  ( hich in  an  un igh ou  a on )  o i  ho  ho a  in  o u  o  

h  a ia  an  h ica  h   gi  h  in h i  i  o  n  an  an  
n h  c i u  g n ou  gi ing i  conn c  i h a  gi ing - h  ha ing o  ou  inancia  an  a ia  ou c  i h ho  in 

n  ( u  12 )  ho  ho c i  a  co  ou  i n  cau  ou a  ci u  o h  in h i  i  o  n  n  Go  ho 
 a  a  ho  ho a  g n ou  in h ing o h  G n ou  gi ing i   ai  in in  

ugu in  o  i o in  u  ha   a  a  gga  o  Go  “ ven though you ossess lenty, you are still oor. ou aboun  in 
tem oral ossessions, but you nee  things eternal. ou listen to the nee s o  a human beggar, you yoursel  are a beggar o  o . hat you 
o ith those ho beg rom you is hat o  ill o ith his beggar. ou are ille  an  you are em ty. ill your neighbor rom your ullness, so 

that your em tiness may be ille  rom o s ullness” ( on 56  9)
Pau  h  o  in  u  “ e brought nothing into this orl  an  e cannot take anything out o  this orl ” (1 i o h  6 )  h  o  

u  an  u  o  goo  u  o  a  h  ou c  ha  h  gi  u  an  ha  co  in o ou  o ion  u  i  i  ho  - u  ho   in  in hi  
n  i  i  in  ou  u u  in h  ag  o co  h n h  o  u  i  ai  ou  o a  o i  o i o a i  an  gi  o ach ha  h  

o  h  ha  o n in hi  n  i
h  a i  ha  a a ing  h  ich h  h  oo  in hi  o  u  h  oo  h  h  ich in h  o  o co  o  a h c n u  i ho  

co n ing on h  a a  o  h  ich oo  ho o  o n hi  a n  o ui  igg  on  o o  hi  goo  ai  h  o o  o  h  
oo  h  hou  o  i o  h  ou h  o  chi n a  h  a n  hich a  o  h  u  a u  hich a  i h  a u  o  u  o  u  

in h a n  Go  ich  a  ho  ho gi  g n ou  o  h  h a  o h  ho  in n  

         
ha  i  h  n  o  g n o i   g  h  c i  i  o  ona  gain an  cu i  o   o no  n  o  a ai  o  u  

g n o i  o  no  i o i h h  gi  u  n ich  ha  on a hun o  G n o i  an  h  ou  - u  g  con ac  i  Go  i  
g n ou  an  u a un an  in a i hing hi  gi  u on u   can n  ou a ch Go  in g n o i   ha  gi n u  h   o  gi  in n ing 
u  hi  on - go n on  h  o  u  h i  ho o  u  hi  i  o  u  on h  c o  h  a h  a o o  u  h  gi  o  h  o  i i  ho 
i  u  i h h  ui  o  ac  o  a i nc  in n  o  an  -con o  (Ga a ian  5 22) - an  an  o h  ing  a   hing  

ha  i  an ou igh  gi  o  Go  o ou no  h  o  an  o  o  ing o h  i h h  gi  an  ou c  Go  ha  gi n o ou  
     

u  conc u  hi  a a  i h a on on ha  con o  o  u  ou  i  ho i  h  a  (o  u ) in cha g  o  ou  i  u  a  
i  ha  hich go n  ou  hough - i  ha  ou  i a  an  con o  h  i  o  h  h a  an  h  a u   choo  o i    can  u  

 an  i n  hing  - h  o  o  on  o  o ion  h  o  o  o i ion h  g a o  o  a h an  ig  h  i ing o c  o  un u  
a ion  an  a ic ion  i a  h  choic  oi  o n o o  Go  an  a on  ha  i  a on  a on  an  o  a ia  a h 

o  o ion  o  ha  n  o con o  ou  a i  an  i  h n a nu  o  h  igiou  a  h a  u  a a  h  ac  
i h co n ( u  16 1 )  u  o  o h  con i ion o  h i  h a  - h   o  o  on  ( u  16 1 )  o  o  on  an  a h c o  

ou  o  o  Go  an  o  o  n igh o  u  a  c a  ha  ou  h a  u  i h   o   Go  o  o  ou  h a  i   o   h  
o  o  o hing 

                
h  i  on  a  a on  ho ha  h  o  o  u   o  g  an  o i n  ha  a  i  h  o  u  h i  ho i  o  

u   an  ho o  o gi  u  n  a un an  i  h  o  u  in i  u  o a  hi  h  a  an  o  o  ou  i   a on  can a i  h  
i  o  ou  h a  an  an o  u  in hi  o  h ough h  o  o  h  o  i i

u  on  i  an  o ion  a  ciou  ou c  an  gi  o  Go   can gua  h  a ou  o  ou  a on  o  a o  h  
o  o  h  o  o gui  u  in a ing goo  u  o  h  o  h  n i  o  o h  - cia  ho  in n  - an  o  h  o  o  h  o  in 

a ancing hi  ing o   h  o  o i  ou  h a  i h a i i  o  g n o i  an  o  in ha ing ha  ou ha  i h o h

“Lor  esus, all that  have is a gi t rom you. May  love you reely an  generously ith all that  ossess. el  me to be a ise an  aith ul ste ar  o  
the resources you ut at my is osal, inclu ing the use o  my time, money, an  ossessions.”
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3347 West Walnut St., #268,
Garland, TX 75042

(Cạnh chợ Hiệp Thái)
Giờ mở cửa 7AM-7PM

23/6-23/6/2020

8/9-8/10

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

* Tận tâm - Uy tín - Thành thật
* GIAO THUỐC TẬN NHÀ MIỄN PHÍ
* CHÚNG TÔi KHÔNG BÁN THUỐC

ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
* Nhận hầu hết các bảo hiểm,
Medicare, Medicaid, Obamacare, v.v.
* Tư vấn miễn phí về Medicare
* Rất hân hạnh được phục vụ quý đồng hương

Phone: 469-356-1204
Fax: 469-356-1217

Dược Sĩ Phạm Huy Hòa
 Kính Mời

100 S. Lake Rd Ste 108, Lavon, TX 75166

24/8-24/9

CẦN THỢ NAIL
Khu Plano, Biết làm chân tay 
nước hoặc biết làm tất cả,

Xin L/L Chị Thủy:

972-596-3134
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Quan - Höng Quan Hưng 214-558-3888 / 817-733-5965

- Mua bán nhà đất trong toàn vùng Dallas và phụ cận 
- Nhà mới xây, nhà cũ, nhà đấu giá, nhà short sale, nhà bị tịch thu, 
v.v...  Quản lý nhà cho mướn, tìm người mướn nhà, mua nhà đầu tư 
cho mướn, v.v... Tận tâm, kinh nghiệm, làm việc quanh năm.

Văn phòng đối diện Richland College số 445 E. Walnut St, phòng 105, Richardson, TX 75081 

- SỬA ỐNG NƯỚC BỊ BỂ, ỐNG GAS BỊ XÌ, HÀN ỐNG ĐỒNG
- THÔNG NGHẸT CÁC LOẠI ỐNG CỐNG, ỐNG MÁY LẠNH, MÁY GIẶT..V.V.
- THAY MỚI HOẶC SỬA BÌNH NƯỚC NÓNG (WATER HEATER)
- SỬA VÒI TƯỚI CÂY, CÁC LOẠI FAUCETS, BỒN TẮM, MÁY RỬA CHÉN..V.V.
-THAY LỌC NƯỚC, MÁY XAY RÁC, TOILET, QUẠT HÚT, CABINET, BATHTUB
- GẮN CỬA KIẾNG P. TẮM.  NHẬN LÀM TẤT CẢ CÔNG VIỆC VỀ NƯỚC

972-757-3921TRIỀU PHẠM

THỢ CHUYÊN NGHIỆP, GIÁ RẺ

Email: qhrealtor@gmail.com 

QUAN HƯNG ĐỊA ỐC

o hi  X  h  h n h  hư ng i  
ức h

Ann Nguyen Insurance Agency, Inc.
g n  nn gu n n  c ng giáo

 214-692-0900

972-757-9820

* Chuyên lót laminate và làm cầu thang
(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

VIỆC LÀM UY TÍN, TẬN TÂM

QUAÛNG CAÙO XIN GOÏI

972 - 414 - 7073

15/4-15/6

8/9-8/11

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

9/9-9/1

- 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

2322 Monarch Dr, Garland, TX 75040
HÀO PHẠM  214-923-6570

Cheri Nguyen 

 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

HOME HEALTH CARE,
1225 BELTLINE RD SUITE 104,

GARLAND, TX 75040
                                

28/4-28/10

469-919-2527
214-717-7787

CHO THUÊ PHÒNG
Duplex có 2 phòng ngủ cho 

thuê 
Khu Beltline & Jupiter

L/L Ô. Hân
469-367-9470

24/8-24/9 24/8-24/9
24/8-24/9

CẦN BÁN TIỆM NAIL

Cần bán 2 tiệm Nail tại Dallas
Tiệm lớn, địa điểm tốt nhất vùng, ngay 
trung tâm dễ kiếm thợ
Income trên $1 triệu một năm mỗi tiệm
Xin gọi hoặc text

682-246-2348

HELP WANTED
Seeking a bilingual Vietnamese/
English receptionist or Medical 
Assistant 
For Dallas Internal Medicine 
Specialists in Garland. 
Please email resumes to 
          mgeorge@99mgmt.com

Therapeutic Optometric
DR. Rosa Huynh, OD
Dr Biraju Patel, OD

Cần gấp nhân viên có license bán bảo hiểm, tiền lương 
hấp dẫn, tiền hoa hồng và tiền thưởng cao. Nếu thông 
thạo việc trong thời gian ngắn sẽ có thưởng. 
Xin gửi resume vào TommyChau@ allstate.com

972-978-8213

CẦN TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN

17/8-17/9
25/8-25/8Y R24/8-24/10

CẦN NGƯỜI
Cần phụ nữ Việt tuổi từ 45 trở lên, 
sức khỏe tốt, biết nấu ăn cho 1 cụ 
già, bao ăn ở, lương hậu, L/L Bs 
Frederic Nguyễn

214-293-9034
352-246-7110

MAX Builders
Nhận sửa chữa nhà ở và Cơ sở 
Thương Mại. Xây Dựng và sửa chữa 
tiệm Nails, Nhà Hàng
Free Estimate. Công Việc Bảo Đảm 
và Uy tín. 

469-556-5777
763-381-7109

FIRST GLANCE VISION

214-478-2437
5150 N. Garland Ave, 

Garland, TX 75040

8/9-8/10

NHẬN GIỮ TRẺ
Từ 1 tháng đến 10 tuổi
Gần nhà thờ ĐMHCG

214-501-4173

NGUYEN S SOCIAL SERVICES
CHƯ NG TR NH CH MS C S C KH E TẠI GIA

QUAÛNG CAÙO XIN GOÏI

972 - 414 - 7073
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Email: mdinh1@farmersagent.com

•  XE-NHAØ-THÖÔNG MAÏI
•  NHAÂN THOÏ-QUYÕ HÖU TRÍ
•  QUYÕ ÑAÏI HOÏC

972.675.1400 (Office) • 972.675.1405 (Fax)
214.455.3464 (Cell)

MAI DINH INSURANCE AGENCY

3112 N. Jupiter Rd. #201
Garland, TX 75044
(Goùc ñöôøng Jupiter & Beltline
treân laàu cuûa Art Bakery & Phôû Ngaân)

NAILS WAREHOUSE

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

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

972-235-3999

BS Nha Khoa NGUYEÃN THÒ TUYEÁT NHUNG
(Tốt nghiệp Đại học Nha khoa USC, California)

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

972-408-5996 / 800-718-9648

Do Dược s  Lại T. H ng đảm trách
469-909-6430

813 N. Jupiter Rd, Garland, TX 75042 
(Trong khu chợ Trường Nguyên, cạnh ProNail Supply)

Dr. Truc Le D.D.S. 972-864-0000

Giôø môû cöûa: T2: 9am- 6pm , T3- T6:  8:30am-5pm, T7: 8am-2pm
3031 South 1st  Street Ste# 400, Garland, TX 75041

Nhận bảo hiểm PPO, Trẻ em Medicaid, CHIP, 
người lớn Molina và UHC Medicaid/Medicare

Nha khoa gia đình, trẻ em, thẩm mỹ

- Bán đầy đủ các loại thuốc theo toa của bác s , và thuốc tự do
- Bào chế thuốc, có các loại giày cho người bệnh tiểu đường và đau chân

 

28/4-28/5

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

6404 INTERNATIONAL PKWY  1550 PLANO TX 75093

AIRCO SERVICE
469-288-7637 

H NG 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

 

27/7-27/9

 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

469-326-3335
IN LIFE INSURANCE



Ngöôøi laùng 
gieàng toát buïng

Caàn gaáp nam nöõ phuï vieäc.

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

469.235.4119 / 469.235.4334

Qu ng cáo in g i 972.414.7073 - Th n ch  u ng cáo hoàn toàn ch u trách nhiệm v  nội dung u ng cáo c a m nh.

3443 W. Campbell Rd, Ste 650, Garland, TX 75044 (Goùc Jupiter & Campbell)

- Nha Khoa Tr  Em - Gia Đình - Thẩm M  - Niềng Răng
 - Đặc biệt Focus Savers Plan (save 30 -50 )
 Nhận bảo hiểm PPO, tr  em CHIP & Medicaid, 

người lớn Medicare & Medicaid

- Hard ood & Laminate Floors
- Repair of damaged floors

- Free Estimate
-We have First Quality Wood 

& Laminate at Affordable price

972-414-1515
Ngô Lan Phương, D.D.S.

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

(972) 485-1200

NIỀNG R NG $2,000 OFF

BẢO VỆ TOÀN DIỆN
XE C  - NHÀ CỬA - NHÂN THỌ

S C KH E - TÀI CHÁNH

9788 Walnut Street St 132
Dallas, Texas 75243

Home office: Bloomington, Illinois
THI N X THAI 972-470-9883

Đức Nguyễn 

214-755-9948

Nhà bán gần UTD 3/2/2 
CASH ONLY. Gọi anh 
Đức gấp

PHÔÛ BAÈNG

Nhà trước mặt Nhà Thờ 
Giáo Xứ:  3 phòng ngủ, 
2 phòng tắm

Aug-oct

Chuyên: - Áo dài cưới 
- Áo dài cách tân, các kiểu 
- Có vải s n.
 L/L Thoa:

 214-436-3551
Gần nhà thờ Đức Mẹ HCG




