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24 giờ chầu Thánh Thể

DÀNH CHO CHÚA

6:30PM

THỨ NĂM 30-3

HOÀ GIẢI MÙA CHAY

Để sống tốt Mùa Chay Năm Thánh, Đức
TỘI LÀ MỘT THỨ BỆNH
Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng
Trong Tân Ước, tội
ta dành “24 giờ cho Chúa” để cầu
thường được ví như một
nguyện, lắng nghe Lời Chúa, đón nhận căn bệnh. Bệnh tượng
ý Chúa, và quyết tâm thực hành ước
trưng cho tình trạng mà
muốn của Đức Thánh Cha là xóa bỏ sự con người tội lỗi rơi vào:
thờ ơ, vô cảm.
bị mù loà, câm điếc, bại
Đức Thánh Cha nhắc nhớ các chúng ta liệt, hở van tim... về mặt
: “Mùa chay là thời điểm thuận tiện
tinh thần. Bệnh làm hại
để cắt tỉa sự giả dối, tinh thần trần tục
sức khoẻ thể xác thế
và dửng dưng; cần thanh tẩy tâm hồn nào thì tội cũng làm tổn
và cuộc sống để tìm lại căn tính Kitô,
thương sức khoẻ tâm
nghĩa là tình yêu thương phục vụ,
hồn như vậy.
không phải tính ích kỷ lạm dụng”
“Việc xưng tội không phải
Chầu Thánh Thể là thời gian thuận tiện là để cho thấy bạn tệ hại tới
để Thiên Chúa có thể canh tân cuộc đời mức nào, mà là để cho thấy
Chúa tốt lành và quyên năng
chúng ta!
dường bao!”.

MÙA CHAY:
Cầu Nguyện
Ăn Chay
Bố Thí

HÀNH HƯƠNG
SA MẠC

Đan Viện Châu Sơn
9am - 4pm
Chúa Nhật 2-4

DIỄN NGUYỆN
THƯƠNG KHÓ

6:30pm Thứ Tư 12-4
6:30pm Thứ Sáu 14-4

CHẦU THÁNH THỂ
& THÁNH LỄ
6:30pm mỗi Thứ Năm

ĐÀNG THÁNH GIÁ
& THÁNH LỄ
6:30pm mỗi thứ Sáu

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a
"Đavit được xức dầu làm vua Israel".
Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: "Hãy đổ
dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai dân
thành Bêlem, vì Ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua".
Khi (họ) vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói: "Có phải người
xức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không?" Và Chúa
phán cùng Samuel: "Đừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì Ta đã
loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng
con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm
hồn". Isai lần lượt đem bảy đứa con mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai: "Chúa không chọn ai trong những người
này". Samuel nói tiếp: "Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải
không?" Isai đáp: "Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên". Samuel nói với Isai: "Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không
ngồi vào bàn ăn trước khi nó về". Isai sai người đi tìm đứa con
út. Đứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt
đẹp. Chúa phán: "Ngươi hãy chỗi dậy, xức dầu lên nó, vì chính
nó đó". Samuel lấy bình dầu ra, xức lên nó trước mặt các anh em,
và Thánh Thần Chúa ngự trong Đavít từ ngày đó trở đi. Đó là lời
Chúa.

ĐÁP CA:
CHÚA CHĂN NUÔI TÔI,
TÔI CHẲNG THIẾU THỐN CHI
1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng
cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ
nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi
dưỡng.
2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì
uy danh Người. - Dù bước đi trong thung lũng tối, con
không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy
của Ngài, đó là điều an ủi lòng con.
3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ
đối phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con
đầy tràn chan chứa.
4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày
trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới
thời gian rất ư lâu dài.
BÀI ĐỌC II: Ep 5, 8-14
"Từ trong cõi chết, ngươi hãy đứng lên và Chúa Kitô sẽ chiếu
sáng trên ngươi".
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ,
anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự
sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành,
là công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm
đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối
tăm không sinh lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. Vì chưng,
việc chúng làm cách thầm kín, dầu có nói ra cũng phải hổ thẹn.
Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo, thì nhờ sự sáng mà
được tỏ bày ra; vì mọi việc được tỏ bày, đều là sự sáng. Bởi thế,
thiên hạ nói: "Hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra
khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi". Đó là lời
Chúa.

CHÚA PHÁN: "TA LÀ SỰ SÁNG THẾ GIAN, AI
THEO TA, SẼ ĐƯỢC ÁNH SÁNG BAN SỰ SỐNG".

PHÚC ÂM: Ga 9, 1-41
"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh.
Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha
mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?" Chúa Giêsu đáp: "Không
phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để
công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, Ta
phải làm những việc của Đấng đã sai Ta. Đêm đến không ai có thể
làm việc được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế
gian". Nói xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành
bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: "Anh hãy đến hồ Silôê
mà rửa" (chữ Silôê có nghĩa là được sai). Anh ta ra đi và rửa, rồi trở
lại thì trông thấy được.
Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn
xin đều nói: "Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có kẻ
nói: "Đúng hắn!" Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một
người giống hắn". Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây". Họ hỏi anh:
"Làm thế nào mắt anh được sáng?" Anh ta nói: "Người mà thiên
hạ gọi là Giêsu đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến hồ
Silôê mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy". Họ lại hỏi:
"Ngài ở đâu?" Anh thưa: "Tôi không biết".
Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái,
lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm
ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được
sáng mắt? Anh đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi
được sáng mắt". Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải
bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat". Mấy kẻ khác lại rằng:
"Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?"
Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần
nữa: "Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp:
"Đó là một tiên tri".
Nhưng người Do-thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi
trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: "Người này có
phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh
không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy?" Cha mẹ y thưa
rằng: "Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị
mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và
ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi,
các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy". Cha mẹ anh ta nói thế bởi
sợ người Do-thái, vì người Do-thái đã bàn định trục xuất khỏi hội
đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Chính vì
lý do này mà cha mẹ anh ta nói: "Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ
hỏi nó".
Lúc ấy người Do-thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo:
"Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa! Phần chúng ta, chúng ta biết người
đó là một kẻ tội lỗi". Anh ta trả lời: "Nếu đó là một người tội lỗi,
tôi không biết; tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ
tôi trông thấy". Họ hỏi anh: "Người đó đã làm gì cho anh? Người
đó đã mở mắt anh thế nào?" Anh thưa: "Tôi đã nói và các ông đã
nghe, các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn
làm môn đệ Ngài chăng?" Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo: "Mày
hãy làm môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn
đệ của Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môsê, còn
người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến". Anh đáp: "Đó mới
thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không
biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa
không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và
làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa
từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu
người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì". Họ
bảo anh ta: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?"
Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.
Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh,
Người liền bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa:
"Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp:
"Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh".
Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy
Người. Chúa Giêsu liền nói: "Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế
gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những
kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù". Những người biệt phái có mặt ở đó
liền nói với Người: "Thế ra chúng tôi mù cả ư?" Chúa Giêsu đáp:
"Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các
ngươi nói 'Chúng tôi xem thấy', nên tội các ngươi vẫn còn". Đó là
lời Chúa.

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay – 26-03-2017

Đêm tối linh hồn ?
Chủ nghĩa vô thần là ký sinh trên một tôn giáo xấu. Đó là lý do vì
sao, xét cho cùng, những phê phán của chủ nghĩa vô thần lại là
bạn của chúng ta. Những lời đó giữ chúng ta cảnh giác.
Chẳng hạn như, Friedrich Nietzsche, Ludwig Feuerbach, và Karl
Marx, họ cho rằng mọi cảm nghiệm tôn giáo xét cho cùng chỉ là
phóng chiếu tâm lý. Với họ, Thiên Chúa chúng ta tin và nền tảng
cho Giáo hội của chúng ta, xét cho cùng, chỉ đơn thuần là một
tưởng tượng mà chúng ta tạo ra để phục vụ nhu cầu của mình. Họ
nói rằng chúng ta tạo ra Thiên Chúa như thuốc phiện êm dịu và
cho mình sự phê chuẩn thần thánh để làm điều mình muốn.
Họ đúng, nhưng lại sai, và điểm sai của họ là về nền tảng của tôn
giáo đích thực. Phải thừa nhận, họ đúng khi nói rằng nhiều cảm
nghiệm tôn giáo và đời sống trong đời sống chúng ta rõ ràng là
không, rất không nguyên tuyền. Thật khó để thừa nhận rằng
chúng ta luôn mãi đem những tham vọng và khí lực của mình
trộn lẫn với điều mà chúng ta gọi là cảm nghiệm tôn giáo. Đó là
lý do vì sao chúng ta quá
thường xuyên là những con
người mộ đạo, nhưng lại hoàn
toàn chẳng hướng về Thiên
Chúa. Chúng ta ngông cuồng
khi đáng ra phải khiêm nhượng,
phán xét khi phải tha thứ, thù
hận khi phải yêu thương, ích kỷ
khi phải vị tha, và hằn học xấu
xa khi phải thông hiểu cùng
thương xót. Cuộc sống và giáo
hội của chúng ta thường không
chiếu tỏa Chúa Giêsu. Chủ
nghĩa vô thần là một thách thức
cần thiết, bởi chúng ta quá thường xuyên trộn lẫn xung lực đời
mình với Thiên Chúa, đem những hệ tư tưởng của mình xáo lẫn
với Phúc âm.
May thay, Thiên Chúa không để chúng ta yên ổn với việc đó quá
lâu. Thiên Chúa cho chúng ta một ơn hoang mang và đau đớn, là
đêm tối linh hồn. Trong đêm tối linh hồn, chúng ta kiệt quệ lòng
đạo, cảm nghiệm tôn giáo một thời nâng đỡ cho chúng nhiệt
thành giờ khô cạn khiến chúng ta không còn tưởng tượng, xúc
động, hay ý thức cảm xúc về tình yêu hay sự hiện hữu của Thiên
Chúa. Dù chúng ta có cố gắng thế nào cũng không thể gợi lên lại
những cảm giác và hình tượng từng có về Thiên Chúa cũng như
sự bảo đảm mà chúng ta từng cảm thấy về đức tin và niềm tin tôn
giáo của mình. Thiên đàng như trống rỗng, và trong lòng chúng
ta cảm thấy không thể nhận thức được gì, như thể Thiên Chúa
không hiện hữu, và ta cũng không thể tạo ra một hình ảnh Thiên
Chúa từng một thời rất thật với ta. Chúng ta trở nên tuyệt vọng
khi cố khơi lên một ý thức về Thiên Chúa.
Nhưng đấy chính là khởi đầu của đức tin đích thực. Trong đêm
tối đó, khi chẳng còn gì nữa, khi cảm thấy như không có Chúa,
thì Thiên Chúa bắt đầu đi vào chúng ta một cách nguyên tuyền.
Bởi các chức năng tôn giáo trong chúng ta bị tê liệt, nên chúng ta
không còn có thể lạm dụng cảm nghiệm của mình về Thiên Chúa,
không còn lạm dụng phóng chiếu bản thân vào hình ảnh Thiên
Chúa, hay dùng lòng đạo để lập luận sự phê chuẩn thần thánh cho
hành động của mình. Đức tin đích thật bắt đầu từ chính lúc những
phê phán vô thần nghĩ rằng mình đã thành công, là chính sự tối
tăm và trống rỗng, trong sự bất lực của lòng đạo, trong sự vô lực
để tác động lên cách Thiên Chúa đi vào chúng ta.
Chúng ta thấy rõ điều này trong đời sống của Mẹ Têrêxa. Trong
nhật ký của Mẹ, trong 27 năm đầu đời, mẹ có một nhận thức sâu
sắc đầy hình tượng và sốt mến về Thiên Chúa trong đời mình. Mẹ
sống với một niềm xác tín sắt đá về sự hiện hữu và tình yêu của

Ý LỄ TRONG TUẦN
TB 26-03-2017: LH Teresa Cao Ngọc Ánh (GĐ Annie)
CN 16-03-2017: 8g: LH Giuse Nguyễn Văn Riền (GĐ
Nguyễn thị Xuyến) – LH Giuse Đinh Công Huỳnh (ẩn
danh) – LH Giuse & Mađalena (chị Huệ) - 10g: LH Giuse
Thạch Văn Lành (Các Con) - LH Maria Ngô thị Miêu (GĐ
Huỳnh Tuyên) – LH Giuse (GĐ Vũ Hoàng Xuân)
TH 27-03-2017: Cầu bình an và tạ ơn (chị Huệ)
TB 28-03-2017: LH Giuse Nguyễn Trung (AC Lộc Hương
TT 29-03-2017: Lễ tạ ơn mừng Sinh Nhật và cầu nguyện
cho người Mẹ (GĐ Võ Bùi)
TN 30-03-2017: LH Phêro (AC Nghĩa Nguyện)
TS 31-03-2017: LH Giuse (GĐ Vũ Hoàng Xuân)
TB 01-04-2017: Mađalena Lê thị Tâm (AC Lộc Hương)
- Q/G LẦN I CHÚA NHẬT 19/03/2017: $1,363.00
- Q/G LẦN II CHÚA NHẬT 19/03/2017: $755.00
- Q/G LẦN II CHÚA NHẬT 26/03/2017: Cho Trung Tâm
- Cayden&Logan dâng cúng Trung Tâm: $100.00 [RT]
- G/Đ Bà Ng.Thi Xuyên dâng cúng Trung Tâm: $200.00

Thiên Chúa. Nhưng đến tuổi 27, khi đang cầu nguyện trên tàu
hỏa, như thể có ai đó đã gạt công tắc đường dây kết nối với
Chúa của Mẹ. Trong tưởng tượng và cảm giác của Mẹ, thiên
đàng trống rỗng. Thiên Chúa mà Mẹ biết trong nhận thức và
cảm giác, đã biến mất.
Nhưng chúng ta biết câu chuyện theo như thế nào. Mẹ sống tiếp
60 năm còn lại với
một đức tin xây
trên đá, và đã sống
dấn thân quên
mình khiến không
một lời chỉ trích
vô thần nào có thể
cáo buộc cảm
nghiệm tôn giáo
của Mẹ là nảy sinh
từ sự phóng chiếu
bản thân ích kỷ
hoặc nói việc hành
đạo của Mẹ không nguyên tuyền. Trong đêm tối lòng đạo của
Mẹ, Thiên Chúa có thể đồ tràn vào Mẹ một cách nguyên tuyền,
chứ không như nhiều người chúng ta với đời sống đức tin rõ
ràng nằm ở một niềm tin ích kỷ.
Ngay cả Chúa Giêsu khi làm người, cũng phải trải qua đêm tối
này, như lúc Ngài ở trong Vườn Cây Dầu và than khóc vì bị bỏ
rơi và sợ thập giá. Sau cơn thống khổ trong Vườn Cây Dầu, một
thiên thần đến và tăng sức cho Ngài. Chúng ta sẽ hỏi, tại sao
thiên thần không đến sớm hơn, lúc Ngài đang cần giúp đỡ nhất?
Sự giúp đỡ của Thiên Chúa không thể đến nếu Chúa Giêsu
không vắt kiệt sức lực của mình, nhân tính của Chúa Giêsu
không để cho sinh lực thiêng liêng đổ vào một cách nguyên
tuyền nhưng lại chăm chăm vào cảm nghiệm. Chúa Giêsu phải
dùng hết sức lực của mình, rồi sinh lực thiêng liêng mới có thể
đổ vào cách thật sự và nguyên tuyền. Và chúng ta cũng vậy.
Những đêm tối đức tin cần thiết để tẩy sạch chúng ta, bởi chỉ
như thế thiên thần Chúa mới đến để giúp chúng ta.
(Why Dark Nights of the Soul? / Ron Rolheiser)
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2333 W. March Lane Suite A-1, Stockton, Ca. 95207

1240 W. Robinhood Dr. Ste B, Stkn, Ca.95207

534 E. Maple St.
Stockton, Ca. 95204

Tel:(209) 956-0880

Raát Nheï Nhaøng, Kyõ Löôõng vaø
Taän Taâm. Nha Khoa Thaâåm Myõ vaø Gia Ñình
Cho Moïi Löùa Tuoåi.

OPTOMETRY

Khaùm maét toång quaùt
Ñuû loaïi kính vaø contact lenses
1069 W. March Lane
Stockton, Ca. 95207

(209) 951- 4506
Perms, Hair Cut, Hair Coloring
FOR MEN & WOMEN

Manicure & Pedicure
Make up & Sell Cosmetics
1415 Rosemarie Ln. # E
Stockton, Ca 95207
Closed Tues day

Open 6 Day a Week
Mon – Sat: 9am-6pm
Sunday: 9am-5pm

Baùc Só Toát Nghieäp vaø thöïc taäp taïi Myõ. Chuyeân Khoa gia
ñình, Noäïi Khoa vaø ngöôøi Cao Nieân. Baùc Só thöôøng tröïc taïi
Beänh Vieäân St. Joseph, Dameron, and Lodi Memorial Hospital
cuõng nhö nhieàu Vieän Döôõng Laõo quanh vuøng Stockton vaø Lodi.
Board Certified in Geriatrics, Family Medicine
and Internal Medicines.

Tel: (209) 933-0509
Fax: (209) 933-0513

Thöû Thai, Khaùm Thai, Sanh Ñeû,
Kinh Nguyeâät Khoâng Ñeâàu
Sanh Ñeû Bình Thöôøng vaø Moå
Nhaâäp Vieän Nhaø Thöông
St. Joseph & Dameron Hospital

BAÙC SÓ TAN D TRAN, M.D.
Chuyên khoa về đường ruột và gan.
HIEÄN NAY VAÊN PHOØNG COÙ BAÙN
SAÛN PHAÅM DÖÔÕNG DA
VAØ TRÒ LIEÄU TIEÂU MÔÕ HIEÄU QUAÛ.

Kinh Nghieäm Pink & White
Vaø Caàn Thôï Chaân Tay Nöôùc.
Xin L/L chò Lieãu:

Tel: 209-323-8327

BAÛO ÑAÛM GIAÙ REÛ,
LÖÔNG THIEÄN VAØ
TAÄN TAÂM. CHÆ LAÁY
TIEÀN ÑOÀ VAØ VAÄT LIEÄU.
TAÁT CAÛ TIEÀN COÂNG BAÛO TRÔÏ CHO
CA ÑOAØN TÍ HON ÑAMINH SAVIO
L/L: ANH TAÂM HOAËC COÂ HAÈNG

Specializing in …
Electrical * Tune–Ups

All Makes & Models
* Brakes * Clutch
* Air Conditioning
* Computer Analizing

WE PERFORM ALL SMOG INSPECTION
221 West Yokuts Ave. Ste #A
Stockton, Ca. 95207

Cell: 209-323-8327
Tel: 209-477-9960

~ LOÂNG MAØY ~ MAÉT ~ MOÂI
~ THEÂU CHAÂN MAØY 3D
RAÁT ÑEÏP, NHÌN RAÁT
TÖÏ NHIEÂN, KHOÂNG ÑAU,
KHOÂNG XÖNG, KHOÂNG ÑOÅI MAØU,
CHUYEÂN SÖÛA XAÂM HÖ

THOMAS HA
Technician Manager

8714 THORNTON RD
STOCKTON, CA 95209

* XAÂM THAÅM MYÕ- PERMANENT MAKEUP * KYÕ THUAÄT MÔÙI NHAÁT TÖØ CHAÂU AÂU
* MICROBLADING – HAIR STROKE ( THEÂU CHAÂN MAØY 3D – 6D)

* PHUN CHAÂN MAØY- VIEÀN MAÉT - MOÂI * CHÆNH SÖÕA XAÂM HÖ ÑOÅI MAØU
* KYÕ THUAÄT, MAÙY MOÙC, MÖÏC TÖØ ÑÖÙC * BAÛO ÑAÛM ÑEÏP TÖÏ NHIEÂN VAØ AN TOAØN

Xin Lieân laïc Linh Vuõ ñeå tö vaán vaø xem hình aûnh
6020 PACIFIC AVE. STOCKTON

305 First St.
David, Ca. 95111

~ CHUYEÂN THIEÁT KEÁ ~ LAÉP RAÙP~ PHUÏC VU ~ SÖÛA CHÖÕA ~ BAÛO TRÌ
HEÄ THOÁNG MAÙY SÖÔÛI, MAÙY LAÏNH,VAØ CAÙC HEÄ THOÁNG ÑIEÄN.
VIEÄC LAØM UY TÍN, TAÄN TAÂM, GÍA CAÛ NHEÏ NHAØNG.
XIN GOÏI : MICHAEL LÖÔNG TRAÀN

7945 N. West Lane
Stockton,Ca. 95210

(209)473-8704

3110 Bradshaw Rd.
Sacramento, Ca. 95827

(530)759-9888

(916) 361-3888

1100 Mc Henry
Modesto, Ca . 95350

6645 Stockton Blvd # 300
Sacramento, Ca. 95823

(209 ) 579-5899

(916) 399-1688

Open 7
Days a Week

1827 Broad way
Sacramento, Ca. 95818
(916) 443-7888

Agent

Töø 5pm – 6:15pm
6:30pm –7:45pm

L/L Thaày Lôïi

8014 Lower Sacramento Rd. Ste E
Stockton, Ca. 95210

(Lower Sacramento & Hammer Lane)
( Khu Food 4 Less,4door from China Express)

Caàn Thôï Nail
Part Time or Full time
Lieân Laïc chò Höông

Ca.Ins.Lic. # OF23007

3255 W. March Lane, suite 300
Stockton, CA 95219

uttran@ft.newyorklife.com
CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ CHAÂN TAY NÖÔÙC, BOÄT, WAXING & FACIAL.
BAO LÖÔNG $100/NGAØY TREÂN AÊN CHIA.
VUI LOØNG LIEÂN LAÏC

1337 Howe Ave. Ste 106

Sacramento, Ca 95825

(209) 473-7154
* Phôû Ñaëc Bieät
* Buùn Boø Hueá
* Huû Tieáu Dai Haûi Saûn
* Côm Ñóa * Mì Quaûng * Boø Kho *
Caø Pheâ Ñuû Loaïi Vaø Baùnh Mì…
Open 7days a week from 8am – 9pm
MAMA’S KÍNH MÔØI

The company you Keep

~
~
~
~

VAÊN PHOØNG CHUÙNG
TOÂI CHUYEÂN LO VEÀ:
TAI NAÏN XE HÔI ~ LUAÄT HÌNH SÖÏ
SÔÛ DI TRUÙ ~ KHIEÁU NAÏI VEÀ SSI
LUAÄT GIA ÑÌNH ~ LUAÄT LAO ÑOÄNG
PHAÙ SAÛN ~ DI CHUÙC
10% GIUÙP TRUNG TAÂM ÑÖÙC BAØ

Quaûng Caùo: Buøi Thaùp 209-279-7792 * Email: thapbui@gmail.com

