
 

 

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 thứ 14 Thường Niên 

Không làm được phép lạ  

Đứ c Gie su gia ng da y ở  hộ  i 
đứở ng ta i que  nha . Pha n ứ ng cu a 
da n la ng la  he t sứ c nga c nhie n 
trứở c sứ  khộ n ngộan trộng lở i 
Nga i gia ng. 

Ne u hộ  cha n tha nh tì m kie m hộ  
cộ  the  nha  n ra khuộ n ma  t tha  t 
cu a ngứở i hộ  qua  quen. 

Tie c thay ngứở i la ng Nagiare th 
đa  khộ ng đu  vộ  tứ. Hộ  bi  a m a nh bở i qua  khứ  cu a Nga i, va  hộ  
khộ ng saộ ra khộ i nhứ ng đi nh kie n sa n cộ . 

“O ng ta khộ ng pha i la  ba c thở  saộ?” 

Mộ  t ba c thở  sộ ng ba ng độ i tay nhứ baộ ngứở i. Mộ  t ba c thở  trộng 
la ng, a m tha m va  khie m tộ n, sộ ng baộ na m ở  đa y khộ ng mộ  t chu t 
ha ộ quang. 

Hộ  cu ng bi  a m a nh bở i ca i hie  n ta i trứở c ma t: Ba  Maria va  ca c anh 
em, chi  em cu a ộ ng, ta t ca  va n đang sộ ng ra t độ i bì nh thứở ng, nhứ 
nhứ ng ngứở i la ng gie ng ga n gu i. 

Mộ  t qua  khứ  va  hie  n ta i nhứ the  đa  khie n hộ  va p pha m. 

Hộ  khộ ng tin Nga i la  mộ  t Ngộ n Sứ , la i ca ng khộ ng the  tin Nga i la  
Me sia, va  cha c cha n hộ  cha ng baộ giở  da m nghì  ra ng mì nh la  
ngứở i độ ng hứởng vở i Ngộ i Hai Cộn Thie n Chu a. 

Khộ ng cha c chu ng ta đa  kha  hởn ngứở i la ng Nagiare th. 

Hộ m nay chu ng ta va n cộ  the  bi  độ ng khung trộng mộ  t ca i nhì n 
na ộ độ  ve  Đứ c Kitộ , khie n chu ng ta chì  tha y mộ  t pha n khuộ n ma  t 
cu a Nga i. 

Cộ  nhứ ng ngứở i chu ng ta ra t quen, sộ ng sa t be n ta, nhứng chu ng 
ta cha ng hie u ma y ve  hộ . 

Nhứ ng gì  tộ i bie t ve  hộ  la  đu ng, nhứng khộ ng đu . 

Mộ i ngứở i la  mộ  t ma u nhie  m ca n kha m pha  suộ t đở i. 

Ca n pha i ra khộ i mì nh, ra khộ i ca i nhì n khộ  cứ ng đe  ga  p đứở c 
ma u nhie  m tha nha n, đe  tha y ngứở i kha c ba ng ca i nhì n luộ n luộ n 
mở i. 

Chu ng ta thứở ng nộ i đe n mộ  t Thie n Chu a tộa n na ng, nghì a la  
Đa ng la m đứở c mộ i sứ . Nhứng Đứ c Gie su ta i Nagiare th la i chộ ta 
tha y hì nh a nh mộ  t Thie n Chu a ye u đuộ i va  ba t lứ c. 

Nga i bộ  tay trứở c sứ  cứ ng lộ ng cu a cộn ngứở i. 

 Ngày 4 tháng 7 năm 2021     Năm 29 số  28 

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 thở  nail bie t la m đu  thứ  hộa  c cha n tay nứở 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 



 

 

trên thập tự. 

Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa 
sống như một con người. 

Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới 
hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối 
trong một Hội Thánh còn nhiều bất toàn. 

Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế 
gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con 
mắt đức tin. 

Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy 
Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. 

(gpcantho.com) 

 

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 7/21 

Ý  Chung: Cầu nguyện cho Tình 
bạn xã hội 
Chu ng ta ca u nguye  n ra ng, 
trộng nhứ ng tì nh huộ ng xung 
độ  t ve  xa  hộ  i, kinh te  va  chì nh 
tri , chu ng ta cộ  the  trở  tha nh 
nhứ ng kie n tru c sứ can đa m va  

nhie  t huye t cu a độ i thộa i va  tì nh ba n. 

 

CẦU NGUYỆN cho các Anh Chị Em Đau Bệnh  
Nguye  n xin Chu a ban bì nh an cu a 
Nga i đe n nhứ ng ộ ng, ba  trộng 
Cộ  ng độa n dứở i đa y đe  mộng 
ộ ng, ba  sở m đứở c bì nh phu c 
trộng ba n tay quan phộ ng va  ye u 
thứởng cu a Thie n Chu a: O ng Gi-

ộan Baộtixita Nguye n Va n Quy nh,  O ng Ba  Nguye n 
Va n Ba, O ng Giuse Nguye n Huy, Ba  Maria Hộ  Thi  
Ca m, Anh Bì 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. 
 

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

• Da nh chộ ca c em tứ  7 tuộ i trở  le n. 

• Se  hộ c ta i nha  thở  (in-persộn classrộộms). 

• Le   phì  $ 150/em (khộ ng ke  tie n độ ng phu c TNTT 
va  tie n a n trứa). Xin nộ  p le   phì  (tie n ma  t hay 
check) va ộ buộ i hộ c đa u tie n. Ne u tra  ba ng 
check, xin ghi: “St. Jộseph Vietnamese Parish". 

• Cha Qua n Nhie  m khuye n khì ch ca c em ne n ghi 
danh ca  3 chứởng trì nh (VN, TNTT, GL). Hy vộ ng 
ca c em se  tie n trie n hởn trộng gia ộ ly  ca n ba n va  
ngộ n ngứ  Vie  t Nam. (Ne u vì  ly  dộ gì  khộ ng tham 
dứ  đứở c ca  3 chứởng trì nh, xin chộ bie t trộng 

Lịch Phụng Vụ trong Tuần 

4/7:  Chúa nhật 14 Thường Niên  
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1: Tha i Tri nh 
  Ba i 2: Bì ch Ngộ c  
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Kim Uye n 
  Ba i 2: Nha  Uye n 
(Thánh Lễ trong tuần do Đoàn TNTT phụ trách) 
5/7:  Thứ  Hai—Th. Anthộny Zaccaria, lm 
    Th. Elizabeth Bộ -đa ộ-nha, tu sì   
6/7:  Tha nh Maria Gộretti, tntđ   
7/7:  Thứ  Tứ 
8/7:  Thứ  Na m 
9/7:  Thứ  Sa u—Th. Augustine Zhaộ Rộng, lm va  
    ca c ba n, tđ  
10/7:  Thứ  Ba y 
  7:00pm—Tha nh Le  vộ ng CN 
  Ba i 1: Hie u Mai 
  Ba i 2: Tra n L Phứởng 
11/7:  Chúa nhật 15 Thường Niên  
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1:  Nguye n T Tha ộ 
  Ba i 2: Độa n H Tra m  
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Nguye n K Nguye  t 
  Ba i 2: Hộa Tra n 

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

Đứ c Gie su đa  khộ ng the  la m đứở c phe p la  na ộ ở  độ . 

The  mở i hay cộn ngứở i cộ  kha  na ng ca n trở  Thie n 
Chu a, cộ  the  du ng chì nh tứ  dộ Nga i ban đe  khứở c tứ  
Nga i. 

Phe p la  la  qua  ta  ng ca n đứở c độ n nha  n vở i lộ ng tin. 

Phe p la  khộ ng pha i la  phu  phe p a p đa  t tre n ngứở i 
nha  n. 

Cộ  baộ đie u la  lu ng Thie n Chu a đi nh la m chộ đở i ta, 
ma  Nga i khộ ng la m đứở c, vì  khộ ng đứở c la m. 

Ne n tha nh la  đe  chộ Nga i ye u thứởng ta, đe  chộ Nga i 
tứ  dộ hộa t độ  ng trộng đở i ta. Lu c độ  đở i ta se  trở  ne n 
mộ  t ky  cộ ng cu a Thie n Chu a, va  nhở  Nga i, ta cộ  the  
la m đứở c nhứ ng ky  cộ ng. 

Lạy Chúa Giêsu, 

Dân làng Nagiaréth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là 
một ông thợ thủ công. 

Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo 

pha n Questiộns/Cộmments) 

• Ghi danh đa  ba t đa u 
va  se  cha m dứ t va ộ 
nga y 1 tha ng 8 na m 
2021. 

Mộ i tha c ma c xin lie n la c 
vở i ca c Huynh Trứở ng 
TNTT ta i cuộ i Nha  thở  
sau Tha nh Le  10:30 sa ng. 

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

 

Xin chung tay dọn dẹp khu lớp học 

Đe  chua n bi  chộ vie  c khai 
gia ng lở p hộ c chộ ca c em va ộ 
tha ng 8, Cha QN ke u gộ i ca c 
Hộ  i Độa n va  gia ộ da n mộ i 
cuộ i tua n chung tay dộ n de p 
khu lở p hộ c. Ca n pha i dộ n 
de p khộ chứ a độ  (cộntainers) 
va  sa p xe p la i ba n ghe , chu i 
rứ a sa n, phộ ng ve   sinh v.v. 

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

 

ĐTC ban ơn Toàn xá nhân Ngày Thế giới Ông bà 
và Người Cao tuổi CN 25/7/2021 

Trộng thộ ng ca ộ hộ m thứ  
Ba 22/6/2021, Tộ a A n gia i 
Tộ i caộ gia i thì ch ra ng “đe  
ta ng cứở ng lộ ng su ng kì nh 
cu a ca c tì n hứ u va  đe  cứ u 
rộ i ca c linh hộ n,” ca c ộ ng 

ba , ngứở i gia  va  ca c tì n hứ u se  cộ  the  đứở c Ơn Tộa n 
xa  va ộ Nga y The  giở i O ng Ba  va  Ngứở i Caộ tuộ i la n 
thứ  nha t, se  đứở c tộ  chứ c va ộ nga y  CN 25/7/2021.  

Ơn Tộa n xa  se  đứở c ban chộ ca c ộ ng ba  nộ  i ngộa i, 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn tháng 7, 8 

• 25/7: Ngày Thế giới Ông bà và Người 
Cao tuổi  

• 6/8: Lễ Chúa Hiển Dung—Lễ trọng 
• 15/8: Lễ Đức Mẹ Lên Trời, Bổn mạng 

CĐ Sao Mai 
• 27/8: Lễ Thánh Monica—Bổn mạng 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 

ngứở i caộ nie n, cu ng nhứ ca c tì n hứ u tham dứ  
Tha nh le  dộ Đứ c Tha nh Cha cứ  ha nh va ộ Nga y The  
giở i O ng ba  va  Ngứở i Caộ tuộ i va ộ nga y 25/7, hộa  c 
ca c Tha nh le  kha c đứở c cứ  ha nh tre n tộa n the  giở i, 
vở i ca c đie u kie n thộ ng thứở ng la  xứng tộ  i, rứở c le  
va  ca u nguye  n theộ y  Đứ c Gia ộ hộa ng.  

Ơn Tộa n xa  cu ng đứở c ban va ộ cu ng nga y na y chộ 
ca c tì n hứ u da nh thở i gian thì ch đa ng đe  tha m vie ng 
nhứ ng ngứở i gia  ye u đang ga  p khộ  kha n hộa  c hộa n 
na n, be  nh ta  t hay bi  bộ  rởi. 

Hộ ng Thu y - Vatican News 
 
Địa phận St Petersburg mừng sinh nhật 53 tuổi. 

Nga y 17/6/1968, Đứ c GH Phaộlộ  VI 
đa  ky  sa c le  nh tha nh la  p Gia ộ pha  n St 
Petersburg va  bộ  nhie  m Đứ c GM 
Charles B. McLaughlin la  gia m mu c 
tie n khở i cu a gia ộ pha  n. Hie  n nay,  đi a 
pha  n cộ  461,209 gia ộ da n, baộ gộ m 74 
gia ộ xứ , 5 cộ  ng độa n, 46 trứở ng hộ c 

va  nha  tre , 6 trứở ng trung hộ c, 2 trứở ng đa i hộ c, va  
nhie u cở quan phu c vu  xa  hộ  i, y te  va  mu c vu  phu c 
vu  5 qua  n: Hillsbộrộugh, Pinellas, Pascộ, Hernandộ 
va  Citrus. Tha nh Le  đứở c cứ  ha nh vở i 12 ngộ n ngứ , 
Danh sa ch 5 Đứ c GM cu a đi a pha  n: 

1. Charles Bộrrộmeộ McLaughlin (1968-1978) 
2. William Thộmas Larkin (1979-1988) 
3. Jộhn Clement Favalộra (1989-1994) 
4. Rộbert Nugent Lynch (1995-2016) 
5. Gregộry Lawrence Parkes (2017 đe n nay). 

 

Góc Ẩm Thực Cuối Tuần 

Ban A m Thứ c cộ  ba n Thịt Heo 
Rừng, ca c lộa i rau, ba u bì , 
mứở p, ga ộ Sộ c Tra ng va  nhie u 
mộ n 
a n 
kha c 
đe  
ga y 

quy  chộ Gia ộ Xứ . Xin mộ i 
ngứở i nhie  t tì nh u ng hộ  . 

Báo Cáo Tài Chánh—Chúa Nhật 27/6/21 
 
24/6 54 $179 
T7 7:00pm 99 $580 
CN 8:30am: 220 $1,645 
CN 10:30am: 180 $1,368 
Hàng Rau: $650 
Thức Ăn: $1,114 


