
 

 

Giáo Xứ Thánh Giuse Việt Nam   

St. Joseph Vietnamese Parish 

5601 Hanley Rd, Tampa, FL 33634  
813-403-6519 Office (346) 775-0967 (cell) 

Email: info@gxthanhgiusetampa.org 
Website: gxthanhgiusetampa.org 

Facebook: facebook.com/gxthanhgiusetampa 

Lm.Quản Nhiệm GX Thánh Giuse Việt Nam   
Rev. Gioan B. Đinh Xuân Chiến, SVD 

Chương Trình Thánh Lễ & Các Bí Tích: 

 
* Thứ Sáu Đầu Tháng: 
     - 6:30pm Chầu Thánh Thể & Đọc Kinh L.C.T.X. 
     - 7:00pm Thánh Lễ 
* Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu Hàng 
Tuần: 
   - 7:00pm Thánh Lễ ngày thường 
 (Thứ Năm không có lễ) 
* Thứ Bảy:  
     - 6:30pm Lần hạt Mân Côi  
     - 7:00pm Thánh Lễ Vọng Chúa Nhật 
*Chúa Nhật: 
   - 8:30am Thánh Lễ 1 
   - 10:30am Thánh Lễ 2 
*Lễ Trọng và Lễ Buộc (nếu rơi vào trong tuần) 
   - 8:00pm Thánh Lễ 
* Giải Tội:  
Trước Các Thánh Lễ 30 phút và lấy hẹn với Lm. QN 
 
* Rửa tội:  
Xin liên lạc với Ông Nguyễn Ban (813-451-1510) trước 
1 tháng 
 
*Hôn Phối:  
Xin liên lạc với Lm. Quản Nhiệm trước 6 tháng 
 
*Sinh Hoạt TNTT sau Thánh Lễ 10:30AM CN 
*Các lớp giáo lý học online váo 2:30PM CN 
 

Các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành: 
 

1. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
    - Đoàn Trưởng:  Tr. Giuse Maria Nguyễn Quốc Anh 
Tú 

2. Đoàn Thanh Niên Công Giáo 
    - Đoàn Trưởng: A. Gioan Baotixita Trương Vũ  
 (cố vấn: A. Kía Ngô) 

3. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm 
    - Đoàn Trưởng: Giuse Nguyễn Xuân Hoa 

4. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 
   - Hội Trưởng: Annê Nguyễn Thu Thảo 

5. Các Ca Đoàn: 
   - CĐ Hồng Ân hát lễ thứ Bảy 7:00PM  
     Đoàn Trưởng: Nguyễn Thanh Ly  
   - CĐ Cecilia hát lễ C.N. 8:30 AM 
     Đoàn Trưởng:  Đoàn Tuấn 
   - CĐ Sao Mai hát lễ C.N. 10:30 AM 
     Đoàn Trưởng: Phùng Tuyết-Anh 
 

Chúa Nhật 2 Mùa Chay—B  

LÊN NÚI 

Tin Mừ ng Chú a Nha  t II Mú a Chay na m 
B, Tha nh Ma ccô  thúa  t la i ca ú chúye  n 
Chú a Gie sú đừa ba mô n đe   Phe rô , 
Giacô be  va  Giôan đi rie ng vớ i Ngừớ i le n 
ngô n nú i Tabôr. Đa y la  ba mô n đe   tha n 
tí n cú a Chú a. Ngừớ i ye ú hô  ca ch đa  c 
bie  t. Đie ú đô  chô tha y, Chú a Gie sú khi 
xúô ng tra n gian, Ngừớ i cú ng ra t ngừớ i. 
Ngừớ i ye ú mô i ngừớ i nhừng va n cô  
nhừ ng tí nh ca m đa  c bie  t chô mô  t sô  

ngừớ i. Ngừớ i bie n hí nh trừớ c ma  t ba mô n đe  . Á ô Ngừớ i trớ  ne n 
chô i lô i, tra ng tinh nhừ túye t, khô ng mô  t thớ  gia  t tre n tra n gian 
na ô cô  the  gia  t tra ng đe n the . Đô  la  mô  t khôa nh kha c ky  die  ú 
trông đớ i. Ba mô n đe   đa  ngớ nga n, nga n ngớ khi chừ ng kie n 
khôa ng kha c đô . Phe rô  đa  thô t le n “chúng con ở đây thật là hay”. 
O ng nô i ma  khô ng bie t mí nh nô i gí  ví  ta t ca  ca c ô ng đe ú hôa ng sớ . 
Qúa  thừ c, khô ng hay saô đừớ c khi đừớ c ớ  be n Chú a, đừớ c xem 
tha y Chú a. Ne ú cô  mô  t đie ú đe  ừớ c, tô i cú ng ừớ c đừớ c ớ  đô  cú ng 
vớ i ba mô n đe   đe  chừ ng kie n khôa nh kha c Chú a bie n hí nh. Chí  
mô  t la n va  chí  mô  t la n thô i, đừớ c tha y Chú a la  ma n ngúye  n la m 
rô i. 

Ne ú nhừ Chú a Nha  t I, Chú a mớ i tô i va ô sa ma c, thí  Chú a Nha  t II 
hô m nay, Chú a mớ i tô i le n nú i vớ i Ngừớ i. Sa ma c va  nú i caô đe ú la  
nhừ ng nới Chú a he n ga  p côn ngừớ i. Giừ a thie n nhie n từới đe p, 
Chú a ngô  lớ i vớ i côn ngừớ i. Đe  ga  p đừớ c Chú a, tô i cú ng pha i ra 
khô i ba n tha n đe  le n nú i vớ i Ngừớ i. 

Cô  mô  t la n, tô i cú ng vớ i mô  t nhô m Linh mú c đi le n nú i Ye n Từ . 
Đa y la  ngô n nú i caô 1068m sô vớ i mừ c nừớ c bie n, cô  ngô i Chú a 
Đô ng nô i tie ng, na m ớ  ranh giớ i cú a hai tí nh Ba c Giang va  Qúa ng 
Ninh. Dú  đa  cô  he   thô ng ca p treô nhừng dú kha ch va n pha i từ  leô 
le n mô  t qúa ng đừớ ng kha  da i. Trông nhô m cú a chú ng tô i, mô  t sô  
cha lớ n túô i xin đa ú ha ng ngay từ  đa ú. Mô  t sô  kha c leô đừớ c giừ a 
chừ ng thí  bô  cúô  c ví  bú ng tô qúa . Chí  cô  mô  t nhô m nhô  le n đừớ c 
tớ i đí nh nú i. Ngừớ i le n đí nh nú i đa ú tie n la  mô  t vi  linh mú c nhô  
nha t. Cô  le  nga i chí  khôa ng hớn 40 kg. 

Qúan sa t vi  linh mú c chinh phú c đí nh nú i đa ú tie n, tô i rú t ra đừớ c 
mô  t ba i hô c chô rie ng mí nh. Đe  leô le n mô  t ngô n nú i caô, tô i ca n 
pha i cô  nhừ ng ha nh trang ca n thie t. 

Thừ  nha t đô  la  mô  t niềm tin kie n vừ ng khô ng bô  cúô  c. Leô nú i 
đô i tô i pha i tô n nhie ú sừ c lừ c. Cô  nhừ ng đôa n đừớ ng nhie ú chô ng 
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Phở Việt Restaurant 
        Finest Vietnamese Cusine 

1202 W Brandon Blvd Brandon,  

FL 33511 (813) 643-8888 

Mon-Thu 11am - 9:30pm. Fri– Sat:11AM—11:00PM. Sun: 

11AM — 9:00PM 

 

8104 W Water Ave  
Tampa, FL 33615 

 
11965 Sheldon Rd Tampa, FL 33626 

[c] 408-707-9965 
[f] 813-907-1306 

[e] OhDeer93@gmail.com 

Valued Choice Pharmacy 
Compouding-Excellent Discount-FreeDelivery-Most Insurance Accepted 

Myhanh Tran, Pharm. D 
Thao Tran, Pharm, D 

________________________________________________________________ 
 

5537 Sheldon Road, Suite Y. Tampa, FL 33615 
Phone: 813-881-0600 
Fax: 813-881-0700 

Email: valuedchoice.pharmacy@gmail.com 

705 W. Waters Ave Tampa, FL 33604 
Tel: 813.935.7708 – 800.335.1110  

Fax: 813.935.7604 
Sun – Fri 9:00 – 6:00 Sat 9:30 – 5:00 
Nail Supply Uy Tín Nhất Tampa 

813-INJURY-3 (813) 465-8793 
Tiếng Việt: 321-217-7893 (Chị Thu Nancy) 

Cần Thợ Nail 
Ca n thớ  nail bie t la m đú  thừ  hôa  c cha n tay nừớ c. Fúll 

time hay part time.  

Xin liên lạc Anh Lenny: 727-251-3572  

Order Online 

www.ZukkuSushi.com 

     @ZUKKUSAN 

813.419.1315 

25916 Sierra Center Blvd 

Lutz, FL 33559 

Everyday 8:00 am - 8:00 pm 
Tuesday closed 

CHUYÊN GIA VỀ TAI NẠN XE CỘ 
& NGHỀ NGHIỆP 

Tham khảo miễn phí 

• Khám & điều trị 

toàn diện các tai 
nạn, 

• Nắn xương, chỉnh 

hình 

• Vật lý trị liệu, 

giảm đau nhức 

• Điều trị chứng 

đau cấp tính cơ 
bắp 

Chuyên Bán Ghế Massage Các 
Loại  

Giá Ưu Đãi Cho Cộng Đồng Việt Nam 

646-552-8509 
www.kawaiiproducts.com/massagechairs 

Xin Quý Vị Ủng Hộ Những Kinh Doanh Quảng Cáo 
Mọi chi tiết xin liên lạc 

Cell: 813-317-7180 Email: Lngo@gxthanhgiusetampa.org 

KIA’s Auto Repair 
1105 E 93rd Ave, Tampa, FL 33612 

813-833-5575 
Chuyên Sửa Chữa Các Loại Xe Với Nhiều Năm 

• Mua Nhà ở hoặc cho thuê 

• Refinance cho tiền lời thấp 

• Lần đầu mua nhà với credit kém 

Mọi chi tiết xin liên lạc Linh Ngo: 
Cell: 813.317.7180 

Email: Lngo@Lending1s.com 

Direct Lender 
Director of Business Devepment 
Serving: FL, CO, DC, MD, PA, NJ 

www.lending1s.com 

Alex Nguyen, Realtor 

Trân Nguyễn  
AGENCY 

Đầy đủ các loại bảo 
hiểm toàn tiểu bang 

Florida, có giá rẻ 
đặc biệt  

 
AUTO ́* HOME * 

BOAT * NAIL SA-
LON * RENTAL 

PROPERTY ́* IUL * 
LIABILITY * LIFE 

HEALTH * IRA 
ANNUITIES * LṸ 

LỤT ... 

1223 N Pine Hills Rd Orlando, FL 32808 
[e] tnguyen6@farmersagent.com 

[o] 407-557-8900 
[c] 813-380-2828 

KINH NGHIỆM - UY TÍN  

YOUR AD HERE 



 

 

Thừ  hai, đe  le n nú i, tô i ca n buông bỏ. Tô i ca n bô  la i 
nhừ ng ha nh trang cô ng ke nh khie n côn ngừớ i tô i ra 
na  ng ne . Bú ng ca ng tô ca ng khô  leô nú i. Bie t baô thừ  
trông cúô  c đớ i bú a va y tô i. Tham lúye n, sa n ha  n, si 
me  đô  la  nhừ ng thừ  nhừ múô n ke ô ghí  tô i xúô ng. 
Tô i ca n can đa m cha  t đừ t nhừ ng thừ  đô  đe  cô  the  
nhe  nha ng thanh thôa t. Ca ng nhe  nha ng, tô i ca ng de  
da ng bay caô. Cô  nhừ ng thô i qúen đa  a n sa ú va ô côn 
ngừớ i tô i. Múô n bô  đi qúa  la  đie ú khô ng he  de  da ng. 

Lạy Chúa, xin biến đổi con mỗi ngày. Xin cho con một 
niềm tin kiên vững vào Chúa. Xin cho con biết thành 
tâm sám hối mỗi ngày để loại bỏ đi những Virus độc 
hại vẫn thường xâm chiếm linh hồn con. Xin cho con 
biết chạy đến với Chúa mỗi ngày bởi vì: “Trước 
Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề. Ở bên Ngài, hoan 
lạc chẳng hề vơi” (Tv 16,11). 

Lm. Giúse Ta  Xúa n Hô a  

 

THÁNG BA—THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE  

Tha nh Giúse la  Bô n Ma ng va  
gừớng ma ú cú a ca c ngừớ i laô 
đô  ng va  ca c gia trừớ ng. Ngừớ i đa  
sô ng cúô  c đớ i laô đô  ng đe  núô i 
sô ng gia đí nh. Chí nh Chú a Gie sú, 
dú  la  Côn Dúy Nha t cú a Thie n 
Chú a, cú ng đừớ c gô i la  “côn cú a 
ba c thớ  mô  c”. Ví  the , nôi gừớng 
tha nh Giúse, ca c ngừớ i laô đô  ng 

va  ca c gia trừớ ng ha y hô c chô bie t gia  tri  cú a laô 
đô  ng: núô i sô ng ba n tha n va  gia đí nh, lie n ke t vớ i 
anh chi  em va  phú c vú  hô , thừ c thi ba c a i đí ch thừ c 
va  gô p cô ng va ô vie  c kie  n tôa n cô ng cúô  c sa ng ta ô 
cú a Thie n Chú a. 

 

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 3/2021 

Y  trúye n gia ô: Bí  tí ch Hô a Gia i. 

Xin Chú a ban chô chú ng ta đô i 
mớ i mô  t ca ch sa ú xa vie  c la nh 
nha  n Bí  tí ch Hô a Gia i, đe  la nh 
nha  n trô n ve n lô ng Chú a xô t 

thừớng. 

 

CẦU NGUYỆN cho các Anh Chị Em Đau Bệnh  
Ngúye  n xin Chú a ban bí nh an cú a 
Nga i đe n nhừ ng ô ng, ba  trông 
Cô  ng đôa n dừớ i đa y đe  mông ô ng, 
ba  sớ m đừớ c bí nh phú c trông ba n 
tay qúan phô ng va  ye ú thừớng cú a 
Thie n Chú a: O ng Giôan Baôtixita 

Lịch Phụng Vụ trong Tuần 

28/2:  Chúa Nhật 2 Mùa Chay—B  
 8:30am—Tha nh Le  1 
  Ba i 1:  Ca Đôa n Cecilia 
  Ba i 2: O . Le  Va n Qúa n 
 10:30am—Tha nh Le  2 
  Ba i 1:  Á. Pha m Thanh Phông 
  Ba i 2:  Á. Ly  Tra n 
(Thánh Lễ trong tuần do Đoàn LMTT phụ trách)
1/3:  Thừ  Hai 
2/3:  Thừ  Ba 
3/3:  Thừ  Từ—Tha nh Katharine Drexel, tn 
4/3:  Thừ  Na m—Tha nh Caximia 
5/3:  Thừ  Sa ú Đa ú Tha ng (kie ng thi t) 
6/3:  Thừ  Ba y Đa ú Tha ng 
 7:00pm—Tha nh Le  vô ng CN 
  Ba i 1: C. Tra n Lam Phừớng 
  Ba i 2: C. Ngúye n Lie n Hừớng 
7/3:  Chúa Nhật 3 Mùa Chay—B  
 8:30am—Tha nh Le  1 
  Ba i 1:  Ca Đôa n Cecilia 
  Ba i 2: O . Le  Va n Qúa n 
 10:30am—Tha nh Le  2 
  Ba i 1:  Á. Pha m Thanh Phông 
  Ba i 2:  Á. Ly  Tra n 

--Các gia đình có người thân đau bệnh muốn rước 
Mình Thánh Chúa tại gia, xin liên lạc trước Chúa 
Nhật với Ô. Hoa số 813-299-4777 hoặc A. Dũng số 
813-943-8812 

gai khô ng de  đi. Tô i de  da ng bô  giừ a chừ ng. Tô i cú ng 
cô  the  tha y mô  t ca i gí  đô  tre n đừớ ng lô i cúô n khie n 
tô i xaô la ng. Tô i ca n pha i ma ô hie m, pha i ra khô i ba n 
tha n đe  cô  mô  t cú  nha y cú a nie m tin, nhừ nie m tin 
cú a cú  Ábraham trông ba i đô c 1 (St 22, 1-18 ). Thie n 
Chú a đô i Ábraham pha i hie n te  chí nh côn mô  t ye ú 
da ú cú a mí nh la  Isaac chô Nga i. Đa y la  đie ú vừớ t qúa  
lúa n thừớ ng đa ô ly . Khô ng cô  mô  t ne n lúa n ly  na ô 
chô phe p cha gie t côn. Đô  la  mô  t tô  i a c khô ng the  
dúng thừ . Ví  the  ma  ha nh đô  ng cú a Ábraham chí  cô  
the  hie ú đừớ c trông vie n ca nh ô ng túye  t đô i tin 
từớ ng va ô Thie n Chú a. O ng tin Thie n Chú a cô  the  tra  
la i sừ  sô ng chô Isaac va  ô ng va n se  la  tô  phú  cú a mô  t 
da n đô ng đa ô. Trông ta c pha m “Kinh ha i va  rún 
sớ ” (Crainte et Tremblement), Sôren Kierkegaard đa  
vie t nhừ ng dô ng vô  cú ng túye  t vớ i đe  die n ta  nie m 
tin cú a Ábraham “Tôi nghiêng mình bảy lần trước quý 
danh Ngài và tôi nghiêng mình bảy mươi lần trước 
hành động đó của Ngài”. Ábraham đa  trớ  tha nh cha 
cú a nhừ ng ngừớ i cô  nie m tin la  the . 

Ngúye n Va n Qúy nh,  O ng Ba  Ngúye n Va n Ba, O ng 
Giúse Ngúye n Húy, Ba  Maria Hô  Thi  Ca m, Ánh Bí nh 
Ngúye n, O ng Ba  Ngúye n Kim Hie n, O ng Ba  Ngúye n 
Thanh My , Ba  Maria Bú i Thi  Tha n. 
 
Đi Đàng Thánh Giá Mùa Chay 

Trông Mú a Chay, mô i thừ  sa ú se  
cô  đi đa ng Tha nh Gia  va ô lú c 
6g30 tô i trừớ c Tha nh Le . Xin kí nh 
mớ i ta t ca  qúy  vi  tham dừ  đô ng 
đú .  

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn con đường thánh giá 
để cứu chuộc nhân loại. Bước vào Mùa Chay, cùng 
với Giáo hội, chúng con đi lại con đường thương khó 
của Chúa năm xưa. Xin Chúa giúp con nhận ra mình 
là ai, để con có thể trở về và sống đẹp lòng Chúa 
trong Mùa Chay này. Amen.  
 
Tĩnh Tâm Mùa Chay 28-30/3/2021  

Cha Đinh Nghi , Dô ng 
Đaminh ớ  be n Hôústôn se  
đe n giú p GX cú a chú ng ta 
3 nga y Tí nh Ta m Mú a 
Chay. Nga i se  đe n gia ng 
ba t đa ú:  
- Chie ú Chú a Nha  t Le  La  

28/3 lú c 7:30pm. 
- Chie ú thừ  Hai 29/3 lú c 7:30pm  
- Chie ú thừ  Ba 30/3  lú c 7:30pm  
Tô i thừ  Từ 31/3 ca c Cha se  đe n gia i tô  i chô Gia ô xừ  
ba t đa ú từ  7:30pm. 
 
Quỹ Mua Nhà Thờ 

Theô ba ô ca ô cú a đi a pha  n 

nga y 29/1, qúy  đa  nha  n 

đừớ c: 
Tô ng cô  ng hừ a va  ú ng hô  

 $1,213,120.00 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn tháng 3 
• Trong mùa đại dịch, từ thứ 2,3,4,6 mỗi tuần, 

sẽ có Thánh Lễ lúc 7g tối tại Nhà Thờ.  

• Thánh Lễ 8g30 sáng CN sẽ được livestream 
trên trang Facebook của giáo xứ  

• Trong mùa Chay, mỗi thứ 6 sẽ có ngắm Đàng 
Thánh Giá vào lúc 6g30 tối  

• 28-30/3/2021: Tĩnh Tâm Mùa Chay  
• 31/3: Giải Tội Mùa Chay bắt đầu từ 7g30  

Đa  nha  n đừớ c:   $831,728.79 
Sô  gia đí nh:  510 

Sô  gđ hừ a:  410 
Đa  đô ng:  296 

Cô n la i:  114 
Sô  tie n hừ a trúng bí nh: $2,958.83 

Cha QN tha thiết kêu gọi gia đình nào chưa nhận 
được phiếu hứa, xin liên lạc với Cha hoặc Ban 
Tài Chánh sau các Thánh Lễ. Xin chân thành cám 
ơn. 

 

Góc TNTT:  

Lenten Wheel 

Em se  la m gí  
trông Mú a Chay 
Tha nh? Scan the 
QR côde fôr Len-
ten Wheel. 

 

 

Vaccination Project 

TNTT đang tie n ha nh ke  hôa ch 
giú p ca c vi  caô nie n trông Gia ô Xừ  
ghi danh đe  chí ch ngừ a Côvid. Saú 
ca c Tha nh Le  CN, TNTT se  giú p 
qúy  vi  ghi danh. Xin lie n la c vớ i 
ca c Trừớ ng TNTT hôa  c scan va ô 
hí nh na y đe  ghi danh.  

 

 

 

Góc Ẩm Thực Cuối Tuần 

Ban Á m Thừ c 
se  ba n Hủ 
Tíu Hải Sản 
va  Bánh 
Cuốn cúô i 
túa n na y đe  
ga y qúy  chô 

GX. Xin qúy  vi  nhie  t tí nh ú ng hô   

Báo Cáo Tài Chánh—Chúa Nhật 21/2/21 
T7 7pm: 74 người $565 
CN 8:30am: 170 người $1,263 
CN 10:30am: 131 người $1,590 
Bán Thức Ăn: $1,160 
Hàng Rau Ủng Hộ $752 
(Gđ ÔB Hoa, Gđ C.Triều) 


