
 

 

Giáo Xứ Việt Nam Thánh Giuse—Tampa 

St. Joseph Vietnamese Parish 

5601 Hanley Rd, Tampa, FL 33634  
813-397-2019 Office (813) 403-6519 (cell) 

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

Facebook: facebook.com/gxthanhgiusetampa 

Lm.Quản Nhiệm GX Việt Nam Thánh Giuse Tampa 
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. CX 
 
* 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: Anna Nguyễn Thanh Ly  
   - CĐ Cecilia hát lễ C.N. 8:30AM 
     Đoàn Trưởng:  Giuse Trịnh Hữu Thái 
   - CĐ Sao Mai hát lễ C.N. 10:30AM 
     Đoàn Trưởng: Maria Trần Thị Hoa 

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B 

Ở Lại Trong Thầy Để Sinh Hoa Trái  

Hô m nay Đức Gie su dùng hình 
ảnh ca y nhô đẻ nối vè hie ̣ u quả 
trông đời sống đức tin. Ca y nhô 
phải sinh hôa két trái. Muốn thu 
hôạch nhô, người ta phải cha m 
sốc nố hét sức cản tha ̣ n. Yéu tố 
quan trộng đẻ ca y nhô sinh hôa 

két trái là phải tỉa tha ̣ t kỹ. Mỗi na m nố phải được tỉa tha ̣ t sạch đẻ 
cố thẻ phát triẻn và giữ được sinh lực. Ca y nhô sẽ khô ng ra trái 
néu khô ng được cát tỉa tha ̣ t kỹ.  

Đức Gie su biét những người theô Ngài cũng giống va ̣ y. Mô ̣ t số 
người như những nhánh nhô sinh hôa két trái, nhưng cũng cố mô ̣ t 
số người như những nhánh nhô vô  dụng vì khô ng ra trái. Lời Chúa 
muốn nối đén những Kitô  hữu mà đời sống của hộ chỉ là hữu danh 
vô  thực, na ng thuyét bát hành, cố nối mà khô ng làm. Hộ như 
những nhánh nhô tôàn là lá, chác chán đời sống của hộ sẽ chảng ý 
nghĩa gì và sẽ đén ngày bị lôại bổ và qua ng vàô lửa. 

Đời sống đức tin của chúng ta chỉ thực sự cố ý nghĩa khi nố trổ 
sinh tha ̣ t nhièu hôa trái. Hôa trái của đức tin chính là mô ̣ t đời 
sống két hie ̣p với Chúa và ye u thương tha nha n, hay nối ngán gộn 
là mén Chúa ye u người. Mén Chúa được thẻ hie ̣n cụ thẻ qua vie ̣ c 
thờ phượng Chúa nhát là trông Thánh lẽ ngày Chúa Nha ̣ t và giữ 
những lời Chúa dạy, cụ thẻ nơi mười đièu ra n và tám mối phúc 
tha ̣ t. Ye u người được thẻ hie ̣n qua sự phục vụ những người xung 
quanh, giúp đỡ những người người nghèô khổ, cụ thẻ qua vie ̣ c 
sống 14 mối thương người: Chô kẻ đối a n, chô kẻ khát uống, chô 
kẻ rách rưới a n ma ̣ c, viéng kẻ tù rạc, chô khách đỗ nhà, chuô ̣ c kẻ 
làm tô i, chô n xác kẻ chét; láy lời lành mà khuye n người, mở da ̣ y 
kẻ me  muô ̣ i, an ủi kẻ a u lô, ra n bảô kẻ cố tô ̣ i, tha kẻ dẽ ta, nhịn kẻ 
mát lồng ta, càu chô kẻ sống và kẻ chét. 

Nhánh nhô chỉ cố thẻ sinh hôa két trái khi gán lièn với tha n nhô và 
chịu cát tỉa. Đời sống đức tin của chúng ta cũng va ̣ y, néu muốn 
sinh hôa trái thì phải gán lièn với Đức Gie su Kitô  là đàu và cháp 
nha ̣ n cát tỉa là sự hy sinh bổ mình hàng ngày qua những đam me  
nét xáu. 

Sau ngày 30 tháng tư na m 1975, ĐHY Phanxicô  Nguyẽn Va n 
Thua ̣ n bị bát tù giam mười ba na m vì bị nghi ngờ hôạt đô ̣ ng chính 
trị. Nhà của ngài là mô ̣ t phồng bie ̣ t giam chô phép người ta chỉ cố 
thẻ đi ba bước tới lui vè bát kỳ hướng nàô. Tuy nhie n, trông 
những na m tháng khố kha n khô ng thẻ tưởng tượng đố, ngài luô n 
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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 
Càn thợ nail biét làm đủ thứ hôa ̣ c cha n tay nước. 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 



 

 

Kẻ lại hôàn cảnh khố kha n khác nghie ̣ t này ĐHY 
Phanxicô  chô biét chỉ nhờ két hợp ma ̣ t thiét với 
Chúa ngài mới cố thẻ sống sốt. 

Càng gán bố với Chúa chúng ta sẽ càng hút được 
na ng lực từ nơi Chúa đẻ ca y nhô đức tin của chúng 
ta sẽ trổ sinh tha ̣ t nhièu hôa trái. 

Xin Chúa qua lời chuyẻn càu của Mẹ Maria, bô ng hôa 
đẹp nhát trông tháng Na m này ban ơn giúp sức chô 
mỗi người chúng ta cố mô ̣ t đời sống gán bố với 
Chúa đẻ mội nơi mội lúc và mội vie ̣ c của chúng ta 
đèu quy hướng vè Chúa. Từ đố chúng ta sẽ được trổ 
sinh hôa trái là mô ̣ t đời sống vui tươi, bình an và bác 
ái. 

(gpcanthô.côm) 

 

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 5/21 

Y  Chung: Cầu nguyện 
cho Thế giới Tài chính 
Chúng ta hãy càu nguye ̣ n ràng 
những người phụ trách tài 
chính sẽ làm vie ̣ c với các chính 
phủ đẻ đièu chỉnh lĩnh vực tài 

chính và bảô ve ̣  cô ng da n khổi những nguy hiẻm của 
nố. 

 

CẦU NGUYỆN cho các Anh Chị Em Đau Bệnh  
Nguye ̣n xin Chúa ban bình an 
của Ngài đén những ô ng, bà 
trông Cô ̣ ng đôàn dưới đa y đẻ 
mông ô ng, bà sớm được bình 
phục trông bàn tay quan phồng 
và ye u thương của Thie n Chúa: 

O ng Giôan Baôtixita Nguyẽn Va n Quỳnh,  O ng Bà 
Nguyẽn Va n Ba, O ng Giuse Nguyẽn Huy, Bà Maria 
Hồ Thị Cảm, Anh Bình Nguyẽn, O ng Bà Nguyẽn Kim 
Hièn, O ng Bà Nguyẽn Thanh Mỹ, Bà Maria Bùi Thị 
Thản, Anh Nguyẽn Trực Cường. 
 

Lịch Sử Tháng Hoa—Tháng Đức Mẹ 

Vàô những thé kỉ đàu, hàng na m, 
khi tháng Na m vè, người Rô ma 
tô n kính sự thức giác sau mùa 
đô ng dài của thie n nhie n bàng 
những cuô ̣ c tổ chức gội là những 
ngày lẽ tô n kính Hôa là Nữ thàn 
mùa Xua n. 

Các tín hữu Cô ng giáô trông các 
xứ đạô đã thánh hốa ta ̣ p tục tre n. Hộ tổ chức những 
cuô ̣ c rước kie ̣ u hôa và càu nguye ̣n chô mùa màng 

Lịch Phụng Vụ trong Tuần 

2/5:  Chúa Nhật V Phục Sinh 
  8:30am—Thánh Lẽ 1 
  Bài 1: C. Le ̣  Chi 
  Bài 2: C. Bích Ngộc 
 10:30am—Thánh Lẽ 2 
  Bài 1: A. Tú Nguyẽn 
  Bài 2: C. Kim Uye n 
(Thánh Lễ trong tuần do Đoàn TNTT phụ trách) 
3/5:  Thứ Hai—Thánh Philiphe  và Giacô be , Tô ng 
Đồ  
4/5:  Thứ Ba 
5/5:  Thứ Tư 
6/5:  Thứ Na m 
7/5:  Thứ Sáu 
8/5:  Thứ Bảy 
    7:00pm—Thánh Lẽ vộng CN 
  Bài 1: Tràn Lan Phương  
  Bài 2: C. Nguyẽn L Hương  
9/5:  Chúa Nhật VI Phục Sinh 
 Lễ Thánh Hiến Nhà Thờ do ĐGM Gregory 
 chủ tế (không có lễ 8:30am)   
 10:00am—Thánh Lẽ 
  Bài 1: A. Lý Tràn 
  Bài 2: C. Tuyét Anh 

--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 

càu nguye ̣n tha thiét với Chúa: “Chúa ơi, xin giúp côn 
biét dùng thời gian này đẻ két hợp với Chúa hơn.” 
Ngài đã ta ̣ n dụng hôàn cảnh tồi te ̣  này và sử dụng nố 
như mô ̣ t thời gian đẻ gia ta ng đời sống thie ng lie ng: 
càu nguye ̣n, sống màu nhie ̣m tự hủy và két hợp với 
Chúa. Ma ̣ c dù chỉ cố thẻ giaô tiép với các tù nha n 
đồng cảnh ngô ̣  của mình bàng cách gỗ vàô bức tường 
của phồng giam, nhưng ngài cùng với các tù nha n 
khác đã cố gáng hộc the m tiéng Nga. Đièu tuye ̣ t vời 
hơn cả là ĐHY đã giúp chô những người bạn tù của 
mình giữ vững được lồng tin và nièm vui qua khiéu 
hài hước của ngài, đẻ hộ cố thẻ vượt qua hôàn cảnh 
nghie ̣ t ngã. Thời gian sau, tình trạng nhà tù được cải 
thie ̣n, ĐHY cố thẻ tiép xúc với các giám ngục. Lúc đàu 
ngài dạy hộ ngôại ngữ rồi ta ̣ n dụng cơ hô ̣ i, ngài cồn 
giới thie ̣ u với hộ vè đạô, và vè Chúa Gie su nữa. Và 
nhièu người bát đàu ye u mén ngài. Những trải 
nghie ̣m na m tháng laô tù được ngài kẻ lại trông ta ̣ p 
sách Na m chiéc bánh và hai côn cá, được nhièu 
người tre n thé giới biét đén. 

phông phú. Người ta đi cát các cành ca y xanh tươi 
đang nở hôa, đưa vè trang hôàng trông các nhà thờ 
và đa ̣ c bie ̣ t các bàn thờ da ng kính Đức Mẹ.  

Đén thé kỷ 14, linh mục Henri Suzô dồng Đaminh, 
vàô ngày đàu tháng 5, đã da ng le n Đức Mẹ những 
vie ̣ c tô n kính đa ̣ c bie ̣ t và láy hôa trang hôàng tượng 
Đức Mẹ. 

Thánh Philipe đe ̣  Ne ri, cũng vàô ngày 1 tháng 5, 
thích ta ̣ p hộp các trẻ em lại chung quanh bàn thờ 
Đức Mẹ cùng các bô ng hôa mùa xua n. 

Đàu thé kỷ 17, tại Napôli, nước Y , trông thánh 
đường kính thánh Clara của các nữ tu Dồng Phan-
xicô , tháng Đức Mẹ được cử hành cô ng cô ̣ ng: Mỗi 
chièu đèu cố hát kính Đức Mẹ, ban phép lành Mình 
Thánh. Từ ngày đố, tháng Đức Mẹ nhanh chống lan 
rô ̣ ng kháp các xứ đạô. 

Na m 1654, cha Nadasi, dồng Te n, xuát bản ta ̣ p sách 
nhổ khuye n mời giáô hữu dành rie ng mỗi na m mô ̣ t 
tháng đẻ tô n kính Đức Mẹ Chúa Trời. Đàu thé kỷ 19, 
hét mội xứ trông Giáô hô ̣ i đèu lông trộng kính tháng 
Đức Mẹ.  

Đức Giáô hôàng Piô  12, trông Thô ng đie ̣p “Đáng 
Trung gian Thie n Chúa”, chô “vie ̣ c tô n kính Đức Mẹ 
trông tháng Na m là vie ̣ c đạô đức được the m vàô 
nghi thức Phụng vụ, được Giáô hô ̣ i cô ng nha ̣ n và cổ 
vỗ”. 

Đức Giáô hôàng Phaôlô  VI, trông Thô ng đie ̣p Tháng 
Na m, số 1 viét: “Tháng Na m là Tháng mà lồng đạô 
đức của giáô da n đã kính da ng cách rie ng chô Đức 
Mẹ. Đố là dịp đẻ bày tổ nièm tin và lồng kính mén 
mà người Cô ng giáô kháp nơi tre n thé giới cố đối 
với Đức Mẹ Nữ Vương Thie n đàng.” 

Được biét ở Cha u A u hôa ̣ c nhièu nơi khác, hộ cố 
da ng hôa chô Đức Mẹ, nhưng khô ng cố múa hát đẻ 
da ng hôa như ở Vie ̣ t Nam.  

 Nguye ̣n xin Chúa chúc lành chô mỗi người trông 
tháng Hôa này!  

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn tháng 4&5 

• Thánh Lễ 8:30am CN sẽ được livestream 
trên trang Facebook của giáo xứ  

• 9/5: Lễ Thánh Hiến Nhà Thờ mới 
(không có lễ 8:30am) 

 Thánh Lễ 10g sáng do ĐGM Gregory chủ tế 
• 16/5: Lễ Chúa Thăng Thiên  
• 23/5: Lễ Hiện Xuống  
• 30/5: Lễ Chúa Ba Ngôi  

Lễ Thánh Hiến Nhà Thờ 

Chỉ cồn 1 tuàn nữa, GX chúng 
ta sẽ được ha n hạnh đốn tiép 
Đức Cha Gregôry Parkes, Giám 
Mục địa pha ̣ n và ngài  sẽ chủ té 
lẽ Thánh Hién Bàn Thờ và Nhà 
Thờ mới.  

Buổi lẽ sẽ cố sự hie ̣n die ̣n của 
nhièu LM trông địa pha ̣n cũng 

như quý vị đại die ̣n cô ̣ ng đồng và các tô n giáô bạn. 
Vì tình hình dịch be ̣nh vãn cồn la y lan, số chỗ trông 
Nhà thờ mới rát giới hạn và sẽ dành chô khách mời, 
tuy nhie n Thánh Lẽ sẽ được trực tiép truyèn hình 
be n hô ̣ i trường đẻ tôàn thẻ giáô da n cố thẻ tham dự.  

Sau Thánh Lẽ Thánh Hién 10:00am sẽ cố Va n Nghe ̣  
và Tie ̣ c Mừng. Vì đa y là dịp vui lớn và trộng đại 
trông lịch sử Giáô Xứ, kính mời quý cô ̣ ng đôàn tham 
dự đô ng đảô. Vì BTC càn biét chính xác số người đẻ 
sáp xép chỗ và đa ̣ t phàn tie ̣ c, xin quý vị nàô chưa 
hồi đáp, lie n lạc với Ban Tiép Ta n tại cuối Nhà Thờ 
sau các Thánh Lẽ. 

Ngôài ra, vì cồn rát nhièu cô ng 
vie ̣ c linh tinh, BTC cũng càn rát 
nhièu người tình nguye ̣n 
(vôlunteer) trông những cuối 
tuàn 2/5, và 9/5 trông các kha u 
Dựng sa n kháu, Dựng cờ và Trang 
trí, Tiép Ta n và Dộn dẹp sau buổi 
lẽ. Xin các đôàn thẻ và giáô da n mỗi người mô ̣ t tay 
giúp buổi lẽ được thành cô ng tốt đẹp. Xin láy đơn 
ghi danh tình nguye ̣n (Vôlunteer Fôrm) tại cuối Nhà 
Thờ, đièn te n và trả lại chô BTC. 

 

Góc Ẩm Thực cuối tuần 

Ban A m 
Thực sẽ 
bán Bánh 
Mì trông 
cuối tuàn 
này đẻ ga y 
quỹ chô 

Giáô Xứ. Xin quý cô ̣ ng đôàn nhie ̣ t tình ủng hô ̣ .  

Báo Cáo Tài Chánh—Chúa Nhật 25/4/21 
 
T7 7:00pm 72 người $624 
CN 8:30am: 241 người $1,747 
CN 10:30am: 168 người $1,376 
Hàng Rau ủng hộ  $1,104 
Thức Ăn  $1,313 


