
 

 

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 Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu Hàng 
Tuần (Thứ Năm không có lễ): 
   - 7:00pm Thánh Lễ ngày thường  
* Thứ Bảy:  
     - 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 
 

Ban Hội Đông Giáo Xứ: 
Chủ tịch: Ô. Giuse Trần Công Lý 
Phó Chủ tịch Nội Vụ: A. Phanxicô Đoàn Tuấn 
Phó Chủ tịch Ngoại Vụ: A. Gioan Nguyễn Anh Thi 
Ủy viên: C. Anna Phùng Tuyết Anh 
Ủy viên: A. Philiphê Trịnh Hữu Khánh 
Ủy viên: A. Giuse Nguyễn Trực Cường 
 

Các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành: 

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

2. Đoàn Thanh Niên Công Giáo 
    - Đoàn Trưởng: A. Phêrô Maria Kía Ngô 
  
3. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm 
    - Đoàn Trưởng: Giuse Maria Mai Đức Hiếu 

4. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 
   - Hội Trưởng: Maria Nguyễn Thị Bông 

5. Các Ca Đoàn: 
   - CĐ Hồng Ân hát lễ thứ Bảy 7:00PM  
     Đoàn Trưởng: Nguyễn Thanh Ly  
   - CĐ Cecilia hát lễ C.N. 8:30AM 
     Đoàn Trưởng:  Trịnh Hữu Thái 
   - CĐ Sao Mai hát lễ C.N. 10:30AM 
     Đoàn Trưởng: Trần Thị Hoa 

Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót 

Sai đi 

Sau khi số ng la i, Chu a Gie su đa  hie  n ra vớ i 
ca c mố n đe  , khố ng pha i chỉ  đe  an u i va  cu ng 
cố  nie m tin cu a ca c ố ng sau nhữ ng gia y phu t 
kinh hốa ng cu a cuố  c thữớng khố , ma  cố n 
traố ban chố ca c ố ng mố  t qua  ta  ng va  mố  t sữ  
ma ng. Va  y qua  ta  ng a y la  gỉ ? Sữ  ma ng a y la  
gỉ ? 

Quà tặng ấy trước hết là niềm vui. Đa y 
khố ng pha i la  mố  t nie m vui de  da i, hớ i hớ t, 
những la  mố  t nie m vui sa u sa c, đa m tha m ma  

ngữớ i ta chỉ  cố  the  đa t đữớ c, sau khi đa  va t va  khố  nhố c la m mố  t 
đie u tố t. Nố  giố ng nhữ nie m vui cu a mố  t ngữớ i trố ng lu a khi mu a 
ga  t đe n, nie m vui cu a mố  t ba  me  lu c sinh cốn. 

Tiếp đến quà tặng ấy là sự bình an. Đa y chỉ nh la  ke t qua  cu a 
mố  t cuố  c chie n đa y cam gố vớ i tố  i a c, đe  rố i sau cu ng đa  đữớ c hốa  
gia i vớ i Thie n Chu a, cu ng nhữ vớ i anh em. 

Sau hết quà tặng ấy còn là chính Chúa Thánh Thần nhữ lớ i 
Nga i đa  pha n: Ca c cốn ha y nha  n la y Chu a Tha nh Tha n. The  những, 
ca c ố ng nha  n la y Chu a Tha nh Tha n cu ng nhữ mố  t số  quye n ha nh 
kha c nữ a, khố ng pha i đe  hữớ ng thu  mố  t mỉ nh, ma  cố n pha i chia 
se  vớ i anh em ha u chu tốa n sữ  ma ng đa  đữớ c traố phố  đố  la  sai đi. 

Đu ng the , ca c tố ng đố  nga y xữa cu ng nhữ Gia ố Hố  i nga y nay đa  
nha  n đữớ c sứ mạng đi tới với con người để cứu vớt họ. Tra i 
qua dố ng thớ i gian, ca c tố ng đố  cu ng nhữ Gia ố Hố  i khố ng ngữ ng 
đi kha p the  giớ i, ga  p gớ  cốn ngữớ i thuố  c mố i chu ng tố  c, thuố  c mố i 
ngố n ngữ , thuố  c mố i ne n va n minh cu ng nhữ thuố  c mố i the  che  
chỉ nh tri , đe  minh chữ ng ra ng Đữ c Kitố  đa  phu c sinh. Nga i đang 
số ng va  Nga i la  Đa ng cữ u đố  . Gia ố Hố  i cố  ga ng xốa  bố  khốa ng ca ch 
giữ a Phu c Â m va  nha n lốa i, giữ a Đữ c Kitố  va  cốn ngữớ i, đố ng thớ i 
cố  ga ng hie  n die  n vớ i mố i ngữớ i, đe  qua ha nh đố  ng cu a mỉ nh, 
ngữớ i ta se  ca m tha y cố  Đữ c Kitố  hie  n die  n vớ i hố . 

Dố đố  mố  t ca u hố i quan trố ng ca n pha i đữớ c đa  t ra chố mố i ngữớ i 
chu ng ta, đố  la : Qua đời sống, cũng như qua hành động, liệu 
chúng ta có ra sức làm cho Đức Kitô hiện diện với những 
người đang cùng sống chung với chúng ta hay khong? Liệu 
chúng ta có đem tinh thần của Ngài vào trong môi trường 
chúng ta đang sống và trong những sinh hoạt chúng ta đang 
thực hiện hay không? Vậy chúng ta rao giảng Đức Kitô phục 
sinh bằng những cách nào? Dỉ  nhie n khố ng pha i chỉ  ba ng lớ i 
nố i, ma  hớn the  nữ a, ca ch hữ u hie  u hớn ca  đố  la  la m chữ ng ba 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 đu  thữ  hốa  c cha n tay nữớ c. Full 

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  

 Viet Insurance & Financial 
 
Orlando Office 
1918 Woodward St 
Orlando, FL 32803 
 
PHONE: 407-615-4618 
Cell/Viber:  407-579-0191 
Fax:            321-251-4784 
Email:  buivuhuy@gmail.com 
 

NPN (National Producer 
Number): 10958103 



 

 

CẦU NGUYỆN cho các Anh Chị Em Đau Bệnh  
Nguye  n xin Chu a ban bỉ nh an cu a 
Nga i đe n nhữ ng ố ng, ba  trống 
Cố  ng đốa n dữớ i đa y đe  mống 
ố ng, ba  sớ m đữớ c bỉ nh phu c 
trống ba n tay quan phố ng va  ye u 
thữớng cu a Thie n Chu a: O ng Gi-

ốan Baốtixita Nguye n Va n Quy nh,  O ng Ba  Nguye n 
Va n Ba, O ng Giuse Nguye n Huy, Ba  Maria Hố  Thi  
Ca m, Ânh Bỉ nh Nguye n, O ng Ba  Nguye n Kim Hie n, 
O ng Ba  Nguye n Thanh My , Ba  Maria Bu i Thi  Tha n, 
Ânh Nguye n Trữ c Cữớ ng. 
 
Giáo Xứ Thánh Giuse mừng trọng thể Lễ Chúa 
Phục Sinh 2021 

Cha QN la m phe p Lữ a va  đố t Ne n Phu c Sinh. 

Rữớ c Ne n Phu c Sinh va  Cố ng bố  Tin Mữ ng Chu a 
Số ng La i 

Cu ng trống 
di p na y 5 anh 
chi  em ta n 
tố ng đa  đữớ c 
la nh nha  n Bỉ  
Tỉ ch Tha nh 
Ta y va  ca c 

phe p Bỉ  Tỉ ch kha c. 

Sa ng nga y Le  Chu a Phu c Sinh, 
sau Tha nh Le  10:30, ca c em đa  
đi lữớ m trữ ng (Easter Egg Hunt) 
dố Đốa n 
TNTT tố  
chữ c va  
sau đố  

tốa n the  mố i ngữớ i đa  du ng 
bữ a  tha n ma  t trống buố i 
picnic party vớ i BBQ, ca c 

Lịch Phụng Vụ trong Tuần 

11/4:  Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót  
 Bổn Mạng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm 
 8:30am—Tha nh Le  1 
  Ba i 1: C. Le   Chi 
  Ba i 2: C. Đốa n Trang 
 10:30am—Tha nh Le  2 
  Ba i 1: Â. Mai Đữ c Hie u 
  Ba i 2: Â. Pha m Thanh Phống 
(Thánh Lễ trong tuần do Đoàn LMTT phụ trách) 
12/4:  Thữ  Hai 
13/4:  Thữ  Ba 
14/4:  Thữ  Tữ 
15/4:  Thữ  Na m 
16/4:  Thữ  Sa u 
17/4:  Thữ  Ba y 
 7:00pm—Tha nh Le  vố ng CN 
  Ba i 1: C. Lie n Hữớng Nguye n 
  Ba i 2: C. Tra n Lam Phữớng 
18/4:  Chúa Nhật III Phục Sinh  
 8:30am—Tha nh Le  1 
  Ba i 1: C. Michelle Phan 
  Ba i 2: Â. Bu i Â nh Vie t 
 10:30am—Tha nh Le  2 
  Ba i 1: Â. Trữớng Vu  
  Ba i 2: C. Nguye n Kha nh Va 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 

chỉ nh cuố  c số ng va  ha nh đố  ng. Bớ i vỉ  gữớng sa ng va  
vie  c la m cu a cuố  c số ng baố giớ  cu ng cố  tỉ nh ca ch ha p 
da n va  lố i cuố n đố i vớ i nhữ ng ngữớ i xung quanh. 

Xin gớ i la i nới đa y tữ tữớ ng cu a Đữ c Tha nh Cha Pha-
ốlố  VI trống Tố ng hua n ve  vie  c Lốan ba ố Tin Mữ ng, 
nga i vie t nhữ sau: Đố i vớ i Gia ố Hố  i, phữớng the  Phu c 
Â m hốa  thữ  nha t va n la  làm chứng bằng một đời 
sống Kitô hữu đích thực, tữ c la  số ng phố  tha c chố 
Thie n Chu a, đố ng thớ i cu ng la  hie n tha n chố anh em 
ba ng mố  t lố ng nhie  t tha nh khố ng giớ i ha n. 
(gpcanthố.cốm) 

 

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 4/2021 

Ý  Chung: Cầu nguyện cho Các 
quyền cơ bản 
Chu ng ta ca u nguye  n chố nhữ ng 
ngữớ i lie u ma ng số ng đe  đa u tranh 
chố ca c quye n cớ ba n dữớ i ca c che  
đố   đố  c ta i, chuye n che  va  ngay ca  

trống ca c ne n da n chu  đang ga  p khu ng hốa ng. 

mố n a n 
ha p da n va  
tra i ca y 
tra ng 
mie  ng. 

 

 

Chúc Mừng Tân Tòng 

Trống nie m vui chung 
cu a tốa n the  Hố  i tha nh 
Cố ng Gia ố hốa n vu , gia ố 
xữ  Tha nh Giuse Vie  t 
Nam Tampa ha n ha nh 
đố n tie p: 

1. Chị Maria Võ Minh Nguyệt 

2. Anh Giuse Trần Gia Nhứt 

3. Chị Lucia Lê Nguyên Hoàng Anh 

4. Chị Amanda Bothong Chanthanivong 

5. Anh Giuse Lưng Văn Từ 

đữớ c chỉ nh thữ c trớ  tha nh ngữớ i Kitố  hữ u, trớ  
tha nh cốn ca i Thie n Chu a qua vie  c la nh nha  n ca c Bỉ  
Tỉ ch Khai Ta m trống Tha nh Le  Vố ng Phu c Sinh nga y 
3/4 na m 2021. 

Ca u chu c chố ca c anh chi  mố i nga y mố  t trớ  ne n 
đố ng hỉ nh đố ng da ng vớ i Chu a Gie su Phu c Sinh. Tữ  
nay, ta t ca  chu ng ta la  anh chi  em mố  t nha  trống đa i 
gia đỉ nh Thie n Chu a, cốn ca i cu a mố  t Cha tre n trớ i, 
la  nhữ ng ngữớ i em cu a Chu a Kitố  va  cu ng thuố  c ve  
Hố  i Tha nh cu a Ngữớ i. 

Xin Tha nh Tha  t Chu c Mữ ng! 

 

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng Lễ Bổn Mạng 

Nga y 11/4, Chu a Nha  t II Phu c Sinh cu ng la  Chu a 
Nha  t Lố ng Chu a Thữớng Xố t la  Le  Bố n Ma ng cu a 
Đốa n Lie n Minh Tha nh Ta m cu a Gia ố Xữ .  

Phống tra ố Lie n Minh Tha nh Ta m, da nh rie ng chố 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn tháng 4&5 
• Thánh Lễ 8g30am CN sẽ được livestream 

trên trang Facebook của giáo xứ  
• 11/4: Lễ Lòng Chúa Thương Xót 

Bổn Mạng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm 
• 1/5: Lễ Thánh Giuse Thợ 

Bổn Mạng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
• 9/5: Lễ Thánh Hiến Nhà Thờ mới 

nam giớ i, đữớ c cha Ed-
ward Hamốn, dố ng Te n, 
sa ng la  p na m 1883 ta i Can-
ada, la y tinh tha n ca u 
nguye  n va  sữ  nhie  t tha nh 
cu a hố  i Tố ng Đố  Ca u 
Nguye  n la m ne n ta ng chố 
phống tra ố. Rie ng ta i Gia ố 
Xữ  Tha nh Giuse, Cha QN 
đa  tha nh la  p Đốa n LMTT 
va ố di p Le  Chu a Ki-tố  Vua 
na m 2008. Tha ng 3 na m 
2021 vữ a qua, Đốa n đa  
ba u Ban Tri  Sữ  mớ i chố 

nhie  m ky  2021 gố m: 

-Đốa n Trữớ ng: Ânh Giuse Ma-
ria Mai Đữ c Hie u 
-Phố  Nố  i Vu : Ânh Inhaxiố  
Pha m Thanh Phống 
-Phố  Ngốa i Vu : O ng Đố minicố  
Pha m Ngố c Kỉ nh 
-Phố  Nghie n Hua n: Ânh Giuse 
Nguye n Va n Du ng 
-Thu  Quy : Ânh Phe rố  Tri nh 
Quố c Du ng 

Trống di p na y, Cha QN se  la m 
Le  Tuye n Hữ a chố Ta n Ban Tri  Sữ . Xin Cố  ng Đốa n 
hớ p lớ i ca u nguye  n chố Đốa n đữớ c nhie u ớn Chu a, 
luố n ha ng say phu c vu  va  la m sa ng danh Chu a trống 
mố i nới mố i lu c. Đốa n cu ng xin tha n mớ i ca c trữớ ng 
gia va  phu nha n tham dữ  buố i tie  c tha n ma  t sau 
Tha nh Le  10:30 đe  cu ng nhau mữ ng Le  Lố ng Chu a 
Thữớng Xố t. 

 

Góc Ẩm Thực cuối tuần 

Ban Â m Thữ c se  ba n mố n a n đa  c 
bie  t va  ga ố Số c Tra ng trống cuố i 
tua n na y đe  ga y quy  chố Gia ố Xữ . 
Xin quy  cố  ng đốa n nhie  t tỉ nh u ng 
hố  . 

Báo Cáo Tài Chánh—Chúa Nhật 4/4/21 
 
T5 Tuần Thánh 278 người $1,176 
T6 Tuần Thánh 178 người $892 
T7 Vọng PS 353 người $2,582 
CN 8:30am: 178 người $1,499 
CN 10:30am: 360 người $2,634 
 


