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BÍ TÍCH RỬA TỘI
Xin liên lạc với Cha Đặc Trách để làm thủ tục.

MỘT SỐ NGÀY XIN LƯU Ý
Ngày Thứ

31/7
1/8
Những thành phần giáo dân trong Địa Phận Arlington Virginia 4/8
muốn tổ chức Hôn Phối trong Giáo Họ Giáo Xứ của mình phải 5/8
được chuẩn bị tối thiểu trước 6 tháng trước ngày Thành Hôn.
15/8
Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để làm thủ tục.

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN & TRAO MÌNH
THÁNH CHÚA
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Vụ Việc
Thánh Inhaxiô, linh mục
Thánh Alphonsô Ligôri, Giám mục, Tiến sĩ HT
Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục
Chúa Nhật XVIII Thường Niên
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ trọng và buộc, 9pm

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
Phải tin tưởng quyền năng Thiên Chúa
và rộng lượng san sẻ cho mọi người.

Nếu quý vị muốn Xức Dầu hoặc rước Mình Thánh Chúa mỗi tuần, Ca dao Việt-nam có câu: "Ở đời muôn sự của chung. Hơn nhau
xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ hoặc Cha Đặc Trách để sắp xếp. một tiếng anh hùng mà thôi." Tư tưởng này rất gần với quan niệm

của người Công Giáo: Thiên Chúa, Đấng dựng nên trời đất và ban
cho mọi người cùng hưởng. Ngài muốn con người san sẻ cho nhau
Chào mừng thành viên mới của Giáo Họ.
để đừng có cảnh người quá giàu trong khi người khác không có của ă
Nếu gia đình nào chưa ghi danh vào Giáo Họ, xin lấy đơn và ghi n. Để làm được điều này, ca dao Việt-nam đòi con người phải có
danh. Sau khi điền đơn xong, xin đưa đơn ghi danh lại cho Cha Đặc
nhân đức anh hùng; Thiên Chúa đòi con người phải tin tưởng hoàn
Trách hoặc bỏ vào rổ xin tiền hoặc gởi đường bưu điện. Nếu quý
toàn vào sự quan phòng của Ngài. Con người không dám chia sẻ cho
vị đổi địa chỉ, xin liên lạc với Văn Phòng để cập nhật địa chỉ mới.
tha nhân những gì mình có, vì sợ sẽ không đủ cho mình; nhưng nếu
con nguời biết rộng lượng cho đi, Thiên Chúa sẽ cho lại dư đầy. Chúa
CÁC SINH HOẠT GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LA VANG
Giêsu đã từng nói với các môn đệ: "Anh em đong đấu nào, thì Thiên
Thánh Lễ
Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.
Thứ Sáu 7:00 tối
Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có
(Thứ Sáu đầu tháng không có Thánh Lễ)
cũng sẽ bị lấy mất" (Mk 4:24-25).
Thứ Bảy 7:00 tối
Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong hai tư tưởng này. Trong Bài
Chúa Nhật 2:00 trưa và 7:00 tối
Đọc I, tiên tri Elisha truyền tiểu đồng phát quà tặng dân chúng mang
đến cho ông, mặc dù chẳng thấm vào đâu; nhưng Đức Chúa đã cho
Chầu Thánh Thể
Chúa Nhật đầu tháng, 1:20 trưa
toàn dân ăn no. Trong Bài Đọc II, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu
Giải Tội Sau các Thánh Lễ và khi có hẹn
bảo vệ sự hiệp nhất mà họ đã được kêu gọi bằng cách ăn ở khiêm tốn,
hiền từ, nhẫn nại, và bác ái. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu làm phép
Rửa Tội
lạ nuôi năm ngàn người đàn ông ăn và còn dư thừa 12 thúng, từ năm
Xin liên lạc với Cha Đặc Trách.
chiếc bánh và hai con cá.

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO HỌ

SINH HOẠT CÁC HỘI ĐOÀN
Thứ Sáu
Chương Trình Việt Ngữ 7:00pm - 8:30pm

Thứ Bảy
Thiếu Nhi Thánh Thể 3:45pm - 4:45pm
Chương Trình Giáo Lý 5:30pm - 6:30pm

Chúa Nhật
Các Bà Mẹ Công Giáo (Tuần 1) 5:00pm - 7:00pm
Phong Trào Cursillo (Tuần 2) 3:00pm - 5:00pm
Hiệp Sĩ Đoàn 16468 (Tuần 3) 3:00pm - 5:00pm

TIỀN THU (21/7/2018 & 22/7/2018)
Tiền quyên lễ 7:00 giờ tối Thứ Bảy
Tiền quyên lễ 2 giờ chiều Chúa Nhật
Tiền quyên lễ 7 giờ tối Chúa Nhật
Second Collection-Development Funds
Faith Direct 7/2018
Weekly Food Sale – Nhom Giao Dan
Weekly Food Sale – HCBMCG
TỔNG CỘNG:

$ 956.00
$ 984.00
$ 754.00
$ 7,330.00
$ 3,233.80
$ 1,270.00
$ 638.00
$ 15,165.80
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đây hơn 800 năm, chỉ các bậc giám mục trở lên mới có quyền giảng!
Nói như vậy để chúng ta hiểu tại sao dòng Đa Minh được gọi là dòng
giảng thuyết, và đặc sủng của dòng Đa Minh quả là một cuộc cách
mạng to lớn vào thời đó.
Đa Minh sinh năm 1170 tại Caleruega, thuộc dòng tộc Guzman, nên
được gọi là Đa Minh Guzman. Guzman là một dòng tộc vị vọng tại
Tây ban nha vào thời trung cổ. Nhiều dấu lạ xẩy ra khi Đa Minh
chào đời. Theo thánh Jordan Saxony, vị ký lục về cuộc đời Đa Minh
kể lại, thì khi đang mang thai, bà cố mơ thấy mình cho chào đời một
con chó ngậm bó đuốc đang cháy sáng và mang lửa đến khắp thế
giới. Rồi trong ngày thánh nhân rửa tội, mẹ đỡ đầu trông thấy trên
trán chú bé một ngôi sao sáng, chiếu tỏa chung quanh. Do đó tại sao
ngày nay khi tạc tượng thánh Đa Minh, người ta cũng tạc luôn tượng
con chó đang ngậm đuốc sáng nằm dưới chân, còn trên trán ngài thì
có ngôi sao sáng.
Hết trung học, Đa Minh xin đi tu và có lẽ được truyền chức vào năm
1194. Sau đó, cha Đa Minh xin làm kinh sĩ tại nhà thờ chính toà
Osma. Kinh sĩ có bổn phận chuyên lo đọc kinh thay cho toàn giáo
phận, nhất là thay cho các linh mục hoạt động. Hội kinh sĩ theo tinh
thần tu luật của thánh Augustine, sống đời ẩn thân. Với lòng đạo đức
và khôn ngoan, cha Đa Minh trở nên rường cột cho hội. Vì vậy, chỉ 2
năm sau, cha được chỉ định làm bề trên hội kinh sĩ. Đây là một vinh
dự lớn lao cho 1 linh mục trẻ. Kinh sĩ Đa minh thường mang trên
tay sách phúc âm theo thánh Matthêu, các thư của thánh Phaolô và
sách các giáo phụ.
CHUẨN BỊ LẬP DÒNG:
Vào năm 1213, đức cha địa phận và Đa Minh được ủy thác sứ mạng
thu xếp cuộc hôn nhân của hoàng tử xứ Marches và công chúa Đan
mạch. Trên đường đi Đan mạch, hai ngài phải băng qua miền nam
nước Pháp. Có lẽ cuộc du hành này đã thay đổi cuộc đời Đa Minh.
Tại Toulouse, trong một quán trọ, ngài đã nhận ra rằng, người chủ
quán trọ là một người bỏ Công giáo theo nhóm Albigensê.
Những người Albigensê chủ trương nơi con người có hai thái cực:
tốt do Chúa tạo nên, xấu do Satan chiếm đoạt. Để loại trừ Satan, con
người cần diệt dục, không nên lấy vợ, lấy chồng, không ăn thịt, cá và
chỉ ăn rau cỏ.
Cuộc sống càng đơn sơ, càng trở về với thiên nhiên càng tốt. Trong
khi các giám mục địa phương, linh mục Cistercien ăn mặc sang
HIỆP VỚI LINH MỤC CHỦ TẾ,
chúng ta cầu nguyện cho các ý lễ sau đây:

trọng, thì giáo sĩ nhóm Albigensê ăn vận đơn sơ, đi chân không,
mặc quần áo đơn giản. Do đó, họ có một bề ngoài gần gũi với đức
khó nghèo của Thánh Kinh hơn. Điều quan trọng hơn cả là về tín
lý họ chối bỏ 3 ngôi Thiên Chúa. Miền nam Pháp, Ý và Tây ban
nha bị ảnh hưởng rất mạnh của nhóm này.
Đa Minh để cả đêm nói truyện với người lạc giáo. Ngài nhận thấy
ông chủ quán là người có lòng thành nhưng bị nghe tuyên truyền
sai lạc. Đến sáng, sau khi cầu nguyện hồi lâu thì bỗng dưng người
chủ quán đổi lòng. Ông xin trở lại Công giáo. Việc trở lại này đã
trở thành động lực lớn thúc đẩy Đa Minh lập dòng tu chuyên lo
truyền giáo. Truyền thống kể lại rằng chính tại nhà này, Đa Minh
đã cầu nguyện bằng phương cách sắp xếp những ý tưởng Thánh
Kinh thành một chuỗi giúp cho ngay cả người đơn sơ cũng có thể
lãnh hội được. Đây là bước khởi nguồn của tràng hạt Mân Côi
sau này.
Năm 1208 đáng được coi là năm “bản lề” của Đa Minh. Vào ngày
15 tháng 1, cha Pierre de Castelnau, vị tông toà dòng Cistercien bị
ám sát chết. Thánh Simon de Montfort quyết định mở cuộc thánh
chiến chống lại nhóm Albigensê. Riêng Đa Minh thì thương xót
những người lạc giáo hơn là ghét bỏ họ. Ngài cũng quyết định mở
cuộc thánh chiến nhưng không trên mặt trận võ khí mà trên mặt
trận truyền giáo. Chính ngài đã gặp thánh Simon và hai người trở
thành bạn thân đến mãn đời.
LẬP DÒNG:
Tháng 8 năm 1216, Đa Minh xin phép gặp đức giáo hoàng, với
ước nguyện thành lập một dòng tu, và ngày 22 tháng 12 cùng
năm, đức giáo hoàng chính thức chuẩn y dòng tu có tên hiệu
“Dòng giảng thuyết”. Cũng nên nhắc nơi đây câu truyện rất thú vị.
Một hôm, đức giáo hoàng trong giấc mơ, thấy đền thờ Latêranô bị
nghiêng, thì có hai thanh niên bước đến kề vai nâng đỡ. Buổi sáng
cùng ngày, ngài có hẹn gặp hai tu sĩ tên là Đa Minh và Phanxicô.
Nhớ lại giấc mơ, nhìn lại khuôn mặt, ngài biết ngay rằng đây là
dấu hiệu mà Chúa báo trước cho ngài: hai tu sĩ trẻ này sẽ là người
nâng đỡ giáo hội. Vào thế kỷ 13, đền thờ Lateranô chính là biểu
tượng của giáo hội như đền thờ thánh Phêrô thời nay. Trong thời
gian ngắn ở tại Roma, đức giáo hoàng cũng nhờ thánh Đa Minh
đi giúp tái lập truyền thống nghiêm ngặt nơi các nhà dòng nữ. Đa
Minhđã làm cho đức giáo hoàng rất hài lòng trong việc giúp thăng
tiến đời sống tinh thần tại các nhà dòng này. (còn tiếp...)
Lm. Đào Quang Chính
Thị Tuyết)
Phạm Thị Sang xin tạ ơn

Thúy Mai)
Võ Kim xin ơn bình an
Nguyễn Thúy Mai xin cho gia đình được
bình an, hòa thuận và yêu thương

Chúa Nhật, 29/07/2018 - Lễ 7:00 pm

Lễ giỗ 16 linh hồn đã mất ở biển (Vũ

Giacôbê Trương Hóa (Trương Hằng)
Gioan Baotixita Phạm Văn Đoan (Vũ Thị
Huệ)
Gioan Baotixita Nguyễn (Phạm Trọng Nghiêm)
Anna Trần Thị Yến (Trần Thị Nguyệt)
Các linh hồn thân nhân (Trần
Thị Nguyệt)
Gia đình Cầu Tuyền xin tạ ơn
Trần Thị Nguyệt xin ơn bình an và tạ ơn

Thứ Bảy, 28/07/2018 - Lễ 7:00 pm
Giuse Nguyễn Quốc Ấn (Nguyễn
Chúa Nhật, 29/07/2018 - Lễ 2:00 pm
Thúy Mai)
Giuse Nguyễn Công Hoan lễ giỗ (Nguyện Thị Cha cố Hilariô Trần Khác Hỷ vừa qua đời
Cha Antôn Trần Nghị Lực (g/đ họ Trần)
Kim Thanh)
Augustinô Nguyễn Tấn Thọ (gia đình)
Cha Antôn Trần Nghị Lực (g/đ họ Trần)
Đaminh
Phạm Đình Thái lễ giỗ (Pham
Antôn Nguyễn
Huong)
Quốc Tín (Nguyễn Thúy Mai)
Tôma Nguyễn Văn Đẩu (Nguyễn Thúy Mai) Giuse, Phêrô, Maria và các linh hồn (Tạ
Thị Thanh Nga)
Augustinô Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nguyễn

SINH HOẠT GIÁO HỌ & GIÁO XỨ
Những ai muốn vào đạo, học lớp dự tòng, hoặc muốn làm đám
cưới, học lớp hôn nhân ở nhà thờ St. Veronica – xin liên
lạc trực tiếp với cha, để nếu qui tụ được một số người thì cha
sẽ tổ chức lớp ở St. Veronica, thay vì quí vị phải đi học chương
trình Mỹ hoặc học ở xa.

CHÚC MỪNG HIỆP SĨ ĐOÀN
Thứ bảy vừa qua, ngày 21 tháng 7, Hiệp Sĩ Đoàn 16468 đã tổ chức
nghi thức tuyên bố ban chấp hành cho nhiệm kỳ sắp tới, với anh Trần
Phong được tái tín nhiệm trong vai trò Đại Hiệp (Grand Knight).
Cha đặc trách xin chúc mừng và cầu chúc các Hiệp Sĩ lu
ôn sống xứng đáng với danh hiệu của mình, và nỗ lực góp tay xây
dựng Giáo Họ.

TIỆC GÂY QŨY XÂY DỰNG GIÁO HỌ
Để giúp cho Giáo họ có thêm quỹ phát triển, chúng ta sẽ tổ chức tiệc
gây quỹ vào thứ sáu ngày 14 tháng 9, tại nhà hàng Thần Tài (Fortune
Restaurant). Sẽ có hai ca sĩ Gia Huy và Hồ Khánh Trân hát phục vụ
mọi người tối đó. Vé đã bắt đầu phát hành. Cha xin chân thành cảm
ơn các hội đoàn đã nhận giúp bán vé. Những hội đoàn nào chưa
nhận hoặc muốn thêm xin liên lạc ban tài chánh. Xin mọi người ủng
hộ, để Giáo họ có thêm ngân khoản xây dựng nhà Chúa.

HÀNH HƯƠNG TRONG NGÀY CHO CÁC EM NỮ
Cha đặc trách và một số giảng viên Giáo Lý sẽ tổ chức
một cuộc hành hương trong ngày cho các em nữ độ tuổi từ 15 cho
đến 21.
Thời gian: thứ bảy, ngày 11 tháng 8, từ 9:30 sáng cho đến 5 giờ chiều.
Địa điểm và chương trình: tụ họp ở nhà thờ St. Veronica lúc 9:30
sáng, sau đó đi lên khu "Đất Thánh" của Dòng Phanxicô (Franciscan Monastery of the Holy Land) và đền Thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II (Saint John Paul II Shrine). Cả hai chổ này đều ở trên
Washington, DC. Trở lại và có mặt ở St. Veronica trễ nhất là 5 giờ
chiều. Mục đích là để cho các em vừa vui với nhau trong tình bạn bè,
vừa có hoạt động tinh thần lành mạnh.
Để ghi danh xin liên lạc cô Thúy Liễu (703-629-5451), cô Thư (571331-3920), hoặc cha đặc trách. Xin để lời nhắn nếu không có người
trả lời liền.
Lưu ý: xin khuyến khích cha mẹ đi với các em. Nếu ai có thể giúp
chuyên chở được xin liên lạc những người nói trên. Chuyến này
không đòi hỏi ai đóng lệ phí, Giáo họ sẽ lo ăn trưa cho các em, cũng
như những phí tổn cần thiết. Nhưng nếu ai muốn ủng hộ thì cha xin
sẵn sàng đón nhận.

Alexandria Pest Services Inc.
Những dịch vụ của chúng tôi gồm có:
Diệt chuột, gián, kiến, muỗi, ruồi, bọ chét, mối, ong đục gỗ v.. v..
Kiểm tra và chứng nhận tình trạng mối mọt cho quý vị
trong nghành địa ốc (Termite Inspection Report).
Tư vấn miễn phí cách phòng chống các sinh vật gây hại
Phục vụ cho nhà ở, văn phòng, nhà hàng v.. v...
Phục vụ các tiểu bang DC, Virgina và Maryland

Khảo sát và Định giá miễn phí
(Free Inspection and Estimate)

CHAU TRAN
703-923-0925 or 703-303-7008

Chúng tôi đại diện nhiều hãng bảo hiểm:

Xe - Nhà - Thương Mãi - Nhân Thọ
4229 Lafayette Center Dr #1300C, Chantilly VA 20151

(571) 308-3086
www.Lemaxinsurance.com

Lan Tran / Principal
Xin gọi lấy hẹn để gặp ở
Văn Phòng vùng Falls Church

CẦN AVAILABLE
GẤP THỢ TÓC

CẦNAVAILABLE
PHỤ BẾP NỮ

6 months
forcó$100
có kinh nghiệm,
và đã
một số khách
1
year
for
$200
Tiệm Tóc Vùng Leesburg 20176
Muốn
KhuQuảng
khách cáo,
sang Xin
- TipLiên
hậuLạc
Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
Xin liên lạc chị
Kelly (leave mesage)
571-344-4100

months for
Nhà hàng ở6Ashburn
cần$100
gấp phụ bếp nữ
1
year
for
$200
Xin liên lạc chị Cindy Trương

qua số điện thoại: 703-231-2482

qua số điện thoại: 703-608-9007
hoặc anh Hoàng Nguyễn:
703-608-5662

CẦN AVAILABLE
GẤP THỢ NAIL
6 months
$100 20191
Tiệm Nail
Vùngfor
Reston

1 year forShopping
$200
Reston Community
Center
Cần gấp thợ nail, biết làm đủ thứ, income cao

Xin liên lạc chị Kim (leave message)
qua số điện thoại: 571-236-7922

LAN NGUYỄN,
AVAILABLED.D.S

AVAILABLE

AVAILABLE

NHA KHOA
THẨMfor
MỸ $100
& GIA ĐÌNH
6 months
9671-D MAIN
STREET,
1 year
forFAIRFAX,
$200 VA 22031
(Trong khu Woodson Square)
Muốn Phone:
Quảng703-503-5211
cáo, Xin Liên Lạc
Trực
Anh
Trần
Th&anh
Tùng
NHẬN
TẤTTiếp:
CẢ BẢO
HIỂM
PPO
VA MEDICAID
Giờ làm việc: Thứ571-344-4100
Hai - Thứ Sáu: 8:30 AM - 5:30 PM
Xin gọi văn phòng để lấy hẹn

6 months for $100
1 year for $200
Muốn Quảng cáo, Xin Liên Lạc
Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
571-344-4100

6 months for $100
1 year for $200
Muốn Quảng cáo, Xin Liên Lạc
Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
571-344-4100

ANH-LE
AIR SERVICES
AVAILABLE
HEATING
& AIR CONDITIONING
6 months
for $100

Chuyên sửa chữa và thay mới các loại:
1 year for $200
- Heat Pumps
Xin gọi:
MuốnFurnaces
Quảng cáo, Xin Liên
Lạc
- Gas & Electric
703-414-9473 (cell)
- Air Conditioning
Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng

Get Your A/C Fixed Fast
571-344-4100
Top Quality Parts for Long Life

PHỞ
ROYAL
AVAILABLE
6 months
for $100
VIETNAMESE
NOODLE
RESTAURANT
WWW.PHOROYALRESTAURANTS.COM
1 year for $200
LEESBURG
Muốn
Quảng cáo, Xin STERLING
Liên Lạc
46839 Maple Leaf Place,
542 FORT EVANS Rd
Trực
Tiếp:
Anh
Trần
Th
anh
Tùng
Suite 145
Leesburg, VA 20176
571-344-4100
Sterling, VA 20164
PHONE: 703-779-1774
PHONE: 703-444-4778

Michael Duong
AVAILABLE

6 months for $100
LOAN
FFICER
1 yearOfor
$200
484234
MuốnNMLS#
Quảng cáo,
Xin Liên Lạc
LICENSED
MD, DC
Trực Tiếp:
Anh TrầnIN
ThVA,
anh Tùng
571-344-4100
11325 RANDOM HILLS ROAD, SUITE 220
F______________________________
AIRFAX, VA 22030
DIRECT: 703-947-8888 EFAX: 703-991-1081
703-798-4586
CELL:
______________________________
AVAILABLE
MICHAEL.DUONG
RMSMORTGAGE
.COM
6@
months
for $100
WWW
.RMSMORTGAGE.COM/MICHAELDUONG
______________________________
1 year for $200
Muốn Quảng cáo, Xin Liên Lạc
Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
571-344-4100
Residential Mortgage Services

NMLS# 1760
EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

We'll Guide You Home

HIỀN NGUYỄN
AVAILABLE
Hair and Makeup for wedding

6 months
for $100
and other special occasions ...
1 yearChuyên
for $200
trang điểm , bới tóc cho
đám cưới, đám hỏi, dạ hội ...
Có đến nhà theo yêu cầu.
Có giá đặc biệt cho trên 5 người.

571-830-0844 (CELL or TEXT)
hientada@yahoo.com

Attor ne y At L aw
MARK S. LORIA
O f f ice : ( 2 0 2 ) 5 6 0 - 0 2 0 2
AVAILABLE
3 9 0 5 R ai l ro a d Ave, Ste 1 0 4
6 months
Fair f a x , VAfor
2 2 0 3$100
0
900 S out1h year
Washington
St, Ste 103
for $200
Fa l l s C hu rch , VA 2 2 0 4 2

Muốn Quảng cáo, Xin Liên Lạc
CAROLYN
Trực Tiếp: PHUONG
Anh Trần ThNGUYEN
anh Tùng
d i re c tor / m arke t i ng
571-344-4100
c aroly n . ng uye n 0 5 @ g m ai l. c om
C el l : ( 5 7 1 ) 3 4 5 - 5 7 1 7

Fa x : ( 7 0 3 ) 6 8 9 - 3 3 3 7

AVAILABLE

AVAILABLE

6 months for $100
1 year for $200
Muốn Quảng cáo, Xin Liên Lạc
Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
Tô Quốc
Bảo, Agent
571-344-4100

6 months for $100
1 year for $200
Muốn Quảng cáo, Xin Liên Lạc
Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
Nguyễn
Quí, Agent
571-344-4100

New York Life Insurance Company
New York Life Insurance Company
W 703 610-4042
W 703-610-4041
C 703 622-6158
C 703-623-4632
AVAILABLE
AVAILABLE
monthsPike,
for $100
months for
$100
80756 Leeburg
Pike,
Suite 200
80756Leeburg
Suite 200
1
year
for
$200
1
year
for
$200
Vienna, VA 22182
Vienna, VA 22182
cáo, mua
Xin Liên
Quảng
Xin Liên
Tại saoMuốn
phảiQuảng
cân nhắc
bảoLạc
hiểm? Cuộc sống Muốn
luôn ẩn
chứacáo,
những
nguyLạc
cơ, rủi ro
Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
mà quý vị không lường trước được. Những rủi ro này có thể lấy đi những thứ mà quý
571-344-4100
571-344-4100
vị đã tạo ra bằng mồ hôi, công sức của mình và đem lại khó khăn trong cuộc sống.

Biết về bảo hiểm chính là biết nhìn xa trông rộng.
AVAILABLE
AVAILABLE
KINH NGHIỆM - TẬN TÂM - THÀNH
TÍN

6 months for $100
months for $100
là phương châm phục vụ của các Đại Diện6tại
New York Life.
1 year for $200
1 year for $200
Chúng
tôicáo,
chuyên
cung
ứng các Dịch Vụ Muốn
và Chương
sauLiên
đây:
Muốn
Quảng
Xin Liên
Lạc
QuảngTrình
cáo, Xin
Lạc
Bảo
hiểm
thọ
• Life
Insurance
Trực •Tiếp:
Anh
Trầnnhân
Thanh
Tùng
Trực
Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
571-344-4100
• Quỹ
tiền học
• Education571-344-4100
Funding

• Quỹ hưu bổng
• Bảo hiểm săn sóc dài hạn

AVAILABLE

• Retirement Planning
• Long Term Care Insurance

AVAILABLE

Hãyfor
gọi$100
ngay để giải quyết các thắc
mắcforvề$100
6 months
6 months
1 year
for $200
1 year for
$200
những
sản phẩm bảo hiểm và tài chánh
trên!
Muốn
Quảng
cáo,contracts)
Xin Liên
Lạc
Muốnproducts
Quảng
Xinonly
Liên
Lạc In the
The offering
documents
(policies,
for all
Net York Life and its subsidiaries
arecáo,
available
in English.
event of Trực
a dispute,
the provision
in theTh
policies
contracts will prevail. Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
Tiếp:
Anh Trần
anhand
Tùng
Những tài liệu(điều lệ, hợp đồng) và sản phẩm do New York Life và chi nhánh của New York Life cung cấp chỉ viết bằng tiếng Anh.
571-344-4100
571-344-4100
Trong trường hợp có sự
tranh chấp, những điều khoăn trong điều lệ và hợp đồng được dùng
chính thức.
SMRU 1674475

BẮCAVAILABLE
ÂU, REALTOR

www.hitechdentalonline.com
AVAILABLE

ĐẢM NHẬN
DỊCH VỤ
BÁN ĐỊA ỐC
6 MỌI
months
forMUA
$100
TẬN TÂM - UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP

6 months for $100
HITECH
DENTAL
1 year for
$200

1 year for $200
NATIONAL
Muốn
Quảng cáo, REALTY
Xin Liên Lạc
11890 Sunrise Valley Drive, Reston, VA 20191
Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
CELL: (703) 945-9723
571-344-4100
OFFICE: (703) 860-4600
ext 423, FAX: (703) 860-8512
david@nationalrealty.biz

TNTAVAILABLE
AUTO TECH

COMPLETE AUTO REPAIR - DOMESTIC & IMPORT
6 months for $100
25350 PLEASANT VALLEY RD #160, CHANTILLY, VA 20152

1 year for $200
TOMMY
(TRONG)
Muốn
Quảng cáo,
Xin Liên Lạc
CELL: (571) 435-5657
Trực
Tiếp:
Anh
Trần
anh
Tùng
BUS: (703) 542-8183, FAX:Th
(703)
542-6878
MON -571-344-4100
FRI: 8:30 AM - 6:00 PM
SAT: 8:30 AM - 3:30 PM

Muốn
Quảng cáo, Xin
Liên LạcPC.
LỘC
NGUYỄN
DMD
Trựcnghiệp
Tiếp: Anh
anh
Tùng
Tốt
ưu Trần
hạngTh
tại
Hoa
Kỳ
571-344-4100
với hơn 15
năm kinh nghiệm.
Nha Khoa Gia Đình, Thẩm Mỹ, Implants,
Nhổ Răng Khôn, Niềng Răng Invisalign ...
Nhận Tất Cả Bảo Hiểm PPO
AVAILABLE
Giờ làm việc theo hẹn từ Thứ hai đến Thứ Bẩy

6 months for $100

Xin gọi 1văn
phòng
để lấy hẹn.
year
for $200

Manassas: 9806 Liberia Ave., Manassas, VA 20110

Muốn Quảng cáo, Xin Liên Lạc
7 0 3Anh
- 3 6Trần
6 - 3Th
30
0 Tùng
Trực Tiếp:
anh
Gainesville: 6844 Piedmont
Center Plaza, Gainesville, VA
571-344-4100

703-754-1999

