
 

 

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.Chánh Xứ GX Việt Nam Thánh Giuse Tampa 
Rev. Gioan B. Đinh Xuân Chiến, SVD 

Chương Trình Thánh Lễ & Các Bí Tích: 

 
* Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu Hàng 
Tuần (Thứ Hai 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 Chánh Xứ trước 6 tháng 
 
*Sinh Hoạt TNTT sau Thánh Lễ 10:30AM CN 
*Các lớp giáo lý học online váo 2:30PM CN 
 

Ban Hội Đồng 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 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 

Tấm bánh tình yêu 

Tấm bánh, tình yêu gần gũi. 

Sao Chú a kho ng hoa  tha n la m vie n 
kim cương qúy  gia  ma  la i la m mo  t 
ta m ba nh? Ta m ba nh bì nh thươ ng, 
qúen thúo  c qúa . Tư  khi kinh te  pha t 
trie n, ba nh ca ng nga y ca ng xúo ng 
gia , bơ t đươ c qúy  tro ng. 

Túy bì nh thươ ng, nhưng ba nh va n la  lương thư c ca n thie t cho con 
ngươ i. Cú ng như khì  trơ i, như nươ c, ba nh đi va o sinh hoa t ha ng 
nga y cú a con ngươ i. Bì nh thươ ng la m nhưng kho ng co  kho ng 
đươ c. 

Chú a trơ  tha nh ta m ba nh đe  ga n gú i vơ i loa i ngươ i, đe  đi va o sinh 
hoa t đơ i thươ ng cú a con ngươ i. Con ngươ i co  the  đe n vơ i Chú a de  
da ng, kho ng e nga i, sơ  se  t. Chì  la  mo  t ta m ba nh vư a ta m tay mo i 
ngươ i. Chì  la  mo  t ta m ba nh sa n sa ng đa p ư ng nhú ca ú cú a con 
ngươ i. Tha  t khie m nhươ ng ma  đa y y  nhi . Tha  t đơn sơ nhưng cú ng 
tha  t sa ú xa vì  ta m ba nh no i le n tì nh ye ú tư  hie n. 

Tấm bánh, tình yêu tự hiến. 

Ba nh se  cha ng co n y  nghì a ne ú chì  đe  trưng ba y cho ngươ i ta 
chie m nga m. Ba nh chì  co  y  nghì a khi đươ c sư  dú ng. Đươ c sư  dú ng 
la  bi  be  ra, bi  nghie n na t, bi  tan bie n, bi  tie ú hoa . Vì  the , trơ  tha nh 
ta m ba nh la  cha p nha  n chi ú đaú đơ n, chi ú húy  hoa i. Đa y kho ng 
pha i la  mo  t cha p nha  n ba t đa c dì , vì  ta m ba nh bao giơ  cú ng mơ i 
mo c tie ú thú . 

Khi xưng mì nh la  ba nh bơ i trơ i, Chú a Gie sú ba y to  mo  t tì nh ye ú 
tha thie t, sa n sa ng chi ú nghie n na t, tan bie n, chi ú che t cho nha n 
loa i. Chú a chi ú che t cho ta đươ c so ng. Chú a chi ú húy  hoa i cho ta 
đươ c la nh la  n ca c thương tì ch. Chú a be  nho  đi cho ta đươ c lơ n 
ma nh. 

Ta m ba nh bi  tie ú hoa  đe  thư c hie  n mo  t tì nh ye ú hie  p tho ng. 

Tấm bánh, tình yêu hiệp thông. 

Chú a Gie sú tha thie t vơ i sư  hie  p tho ng. Ngươ i kho ng ngư ng mơ i 
go i con ngươ i đe n so ng tha n ma  t vơ i Ngươ i. Ngươ i tư  nha  n mì nh 
la  ca y nho va  mơ i go i mo i ngươ i ha y trơ  tha nh ca nh nho ga n ke t 
vơ i ca y nho. 

Ho m nay, Ngươ i co n chú  đo  ng trơ  tha nh ta m ba nh đe  hoa  va o 
tư ng gio ng ma ú, tư ng thơ  thi t cú a con ngươ i trong mo  t ke t hie  p 
sa ú xa. Ngươ i tư  tie ú húy  mì nh đe  trơ  tha nh thi t ma ú cú a con 
ngươ i. Kho ng co n sư  ke t hơ p na o sa ú xa kha ng khì t hơn nư a. 
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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 – 5:00 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 thơ  nail bie t la m đú  thư  hoa  c cha n tay nươ 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  

 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 



 

 

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 6/21 

Ý  Chúng: Cầu nguyện cho Vẻ đẹp của Hôn nhân 
Chú ng ta ha y ca ú ngúye  n cho 
như ng ngươ i tre  đang chúa n 
bi  ke t ho n vơ i sư  ho  trơ  cú a 
co  ng đo ng Kito  hư ú: ca ú cho 
ho  lơ n le n trong tì nh ye ú 
thương, vơ i lo ng qúa ng đa i, 

trúng tì n va  kie n nha n.  

 

CẦU NGUYỆN cho các Anh Chị Em Đau Bệnh  
Ngúye  n xin Chú a ban bì nh an cú a 
Nga i đe n như ng o ng, ba  trong 
Co  ng đoa n dươ i đa y đe  mong 
o ng, ba  sơ m đươ c bì nh phú c 
trong ba n tay qúan pho ng va  ye ú 
thương cú a Thie n Chú a: O ng Gi-
oan Baotixita Ngúye n Va n Qúy nh,  

O ng Ba  Ngúye n Va n Ba, O ng Giúse Ngúye n Húy, Ba  
Maria Ho  Thi  Ca m, Anh Bì nh Ngúye n, O ng Ba  
Ngúye n Kim Hie n, O ng Ba  Ngúye n Thanh My , Ba  Ma-
ria Bú i Thi  Tha n. 
 
 

Ghi Danh cho các lớp Việt Ngữ, TNTT và Giáo Lý 
niên khóa 2021-2022 

• Da nh cho ca c em tư  7 túo i trơ  le n. 

• Se  ho c ta i nha  thơ  (in-person classrooms). 

• Le   phì  $ 150/em (kho ng ke  tie n đo ng phú c TNTT 
va  tie n a n trưa). Xin no  p le   phì  (tie n ma  t hay 
check) va o búo i ho c đa ú tie n. Ne ú tra  ba ng 
check, xin ghi: “St. Joseph Vietnamese Parish". 

• Cha Qúa n Nhie  m khúye n khì ch ca c em ne n ghi 
danh ca  3 chương trì nh (VN, TNTT, GL). Hy vo ng 
ca c em se  tie n trie n hơn trong gia o ly  ca n ba n va  
ngo n ngư  Vie  t Nam. (Ne ú vì  ly  do gì  kho ng tham 
dư  đươ c ca  3 chương trì nh, xin cho bie t trong 
pha n Qúestions/Comments) 

• Ghi danh se  ba t đa ú va o nga y 16 tha ng 5 na m 
2021 va  cha m dư t va o nga y 1 tha ng 8 na m 2021. 

Mo i tha c ma c xin lie n la c 
vơ i ca c Húynh Trươ ng 
TNTT ta i cúo i Nha  thơ  
saú Tha nh Le  10:30 sa ng. 

Xin scan code QR be n 
ca nh đe  ghi danh. 

 

 

Lịch Phụng Vụ trong Tuần 

6/6:  Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 
 (Corpus Christi) 
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1: Đoa n H Tra m 
  Ba i 2: O . Le  Va n Qúa n  
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Savanah Ngúye n 
  Ba i 2: Nha  Uye n 
(Thánh Lễ trong tuần do Đoàn TNTT phụ trách) 
7/6:  Thư  Hai 
8/6:  Thư  Ba 
9/6:  Thư  Tư—Th. Ê phrem, Pho  te , tsht  
10/6:  Thư  Na m 
11/6:  Thứ Sáu—Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ trọng 
12/6:  Thư  Ba y—Tra i Tim Vo  Nhie m Đư c Me  
  7:00pm—Tha nh Le  vo ng CN 
  Ba i 1: Hie ú Mai 
  Ba i 2: Ngúye n T. Lúa  t 
13/6:  Chúa nhật 11 Thường Niên  
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1: Ngúye n T Tha o 
  Ba i 2: O . Le  Bì ch Ngo c  
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Hoa Tra n 
  Ba i 2: Ngúye n Kim Ngúye  t 

--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 

Ta m ba nh gơ i le n mo  t ba n tie  c ta i đo  anh em qúa y 
qúa n trong tì nh thương, chia se  lương thư c va  chia 
se  ta m tì nh. Kho ng co n gì  đep hơn. Chì nh Chú a Kito  
tư  hie n mì nh đe  qúy tú  chú ng ta. Chì nh Chú a Kito  bi  
be  ra đe  cho tì nh húynh đe   nha n loa i đươ c ma  n ma  
tha m thie t. 

Ýe ú me n Bì  tì ch Tha nh The  la  gì  ne ú kho ng pha i la  
trơ  ne n hie n la nh khie m nhươ ng, so ng ga n gú i vơ i 
như ng ngươ i nho  be  nghe o he n? 

Cư  ha nh Bì  tì ch Tha nh The  la  gì  ne ú kho ng pha i la  
cha p nhan hao mo n, qúe n mì nh, thie  t tho i vì  Chú a va  
vì  anh em? 

So ng Bì  tì ch Tha nh The  la  gì  ne ú kho ng pha i la  xa y 
dư ng tì nh đoa n ke t, tì nh húynh đe   vơ i như ng ngươ i 
so ng qúanh ta, trong mo i mo i trươ ng cúo  c so ng? 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ tình yêu vô 
biên của Chúa. Con chúc tụng ngợi khen Chúa 
muôn đời. Amen. 

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 

Thay đổi về Thánh Lễ trong tuần 

Xin co  ng đoa n lưú y , ba t 
đa ú tư  tha ng 6, se  co  
tha nh le  7g chie ú mo i 
nga y tư  thư  3—thư  6, 
kho ng co  le  chie ú thư  2. 
Mo i thư  6 đa ú tha ng se  co  
Cha ú Tha nh The  va  đo c 

kinh Lo ng Chú a Thương Xo t tư  6g30. 
 
Chúc Mừng Các Em được lãnh nhận Bí Tích 
Thêm Sức 

Gia o Xư  xin chú c mư ng 
4 em đa  đươ c la nh nha  n 
Bì  Tì ch The m Sư c trong 
Tha nh Le  do ĐGM Greg-
ory Parkes chú  te  va o 
nga y Chú a Nha  t nga y 30 
tha ng 5 na m 2021 ta i GX 
Ca c Tha nh Tư  Đa o VN: 

1.  Monica Thao Mi Pham 
2. Gioan Baotixita Sherwin Q. Tran  
3. Giuse Peter Tai Dinh  
4. Giuse Trieu Thien Do  

Chú ng ta ha y cú ng nhaú ca m ta  Chú a Tha nh Tha n 
đa  đo  tra n ba y ơn cú a Nga i va o lo ng ca c em. Gia o Xư  
cú ng cha n tha nh ca m ơn ca c Tha y Co  Gia o Ly  va  ca c 
phú  húynh thie  n ngúye  n đa  giú p chúa n bi  ta m ho n 

ca c em đe  la nh nha  n sư  
tro n ve n cú a ca c ơn 
Chú a Tha nh Tha n. Xin 
ta t ca  mo i ngươ i trong 
Gia o Xư  tie p tú c ca ú 
ngúye  n đe  ca c em so ng 
vơ i Đư c Tin trươ ng 
tha nh nhơ  bie t ca ú 

ngúye  n vơ i Chú a Tha nh Tha n va  sư  dú ng ca c ơn 
Nga i ban.  

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn tháng 6 

• Bắt đầu từ tháng 6, sẽ có lễ chiều mỗi ngày 
từ thứ 3—thứ 6, không có lễ chiều thứ 2 

• 6/6: Lễ Mình Máu Thánh Chúa—Lễ Trọng  
• 11/6: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu—Lễ Trọng 
• 20/6: Ngày Hiền Phụ—Father’s Day 
• 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả  

Lễ Trọng— Quan thầy Cha Chánh xứ  
• 29/6: Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 

Xin chung tay dọn dẹp khu lớp học 

Đe  chúa n bi  cho vie  c khai 
gia ng lơ p ho c cho ca c em 
va o tha ng 8, Cha QN ke ú go i 
ca c Ho  i Đoa n va  gia o da n 
mo i cúo i túa n chúng tay do n 
de p khú lơ p ho c. Ca n pha i 
do n de p kho chư a đo  
(containers) va  sa p xe p la i 
ba n ghe , chú i rư a sa n, pho ng 

ve   sinh v.v. Xin lie n la c vơ i A. Thi (813-334-9865) 
đe  bie t the m chi tie t 

 

Thánh Lễ Chúa Nhật 8:30 

Vì  so  ghe  trong Nha  Thơ  co  
giơ i ha n va  so  ngươ i tham dư  
Tha nh Le  8g30 CN qúa  đo ng, 
xin qúy  co  ng đoa n vì  lo ng ba c 
a i, ne ú co  the  đươ c, thú xe p 
tham dư  Tha nh Le  7g chie ú 
thư  7 hoa  c Tha nh Le  10g30 

sa ng CN, đe  nhươ ng cho  cho như ng ngươ i ca n tham 
dư  Tha nh Le  8g30 sa ng CN. Xin tha nh tha  t ca m ơn. 

 

Đức Giáo Hoàng tweet nhân Lễ Corpus Christi. 

Nga y 4/6 ĐGH Phanxico  đa  
tweet: “Trong tha ng Sa ú na y, 
đươ c da nh rie ng cho Tra i Tim 

Chú a Kito  mo  t ca ch đa  c bie  t, chú ng ta co  the  la  p la i 
lơ i ca ú ngúye  n đơn gia n na y: “La y Chú a Gie -sú, xin 
ha y la m cho tra i tim con ne n gio ng vơ i tra i tim 
Chú a”. Ba ng ca ch na y, tra i tim cú a chú ng ta tư  tư  
nhưng cha c cha n se  trơ  ne n kie n nha n hơn, ro  ng 
lươ ng hơn, nha n tư  hơn …” 

 

Ban A m Thư c co  ba n Bánh Mì Thịt, 
ga o So c Tra ng va  nhie ú mo n a n 
kha c đe  ga y 
qúy  cho Gia o 
Xư . Xin mo i 
ngươ i nhie  t 
tì nh ú ng ho  . 

Báo Cáo Tài Chánh—Chúa Nhật 30/5/21 
 
T7 7:00pm 118 $817 
CN 8:30am: 146 $1,075 
CN 10:30am: 161 $1,339 
Hàng Rau: $1,015 
Thức Ăn: $1,282 


