
 

 

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  
Cha Gioan B. Đinh Xuân Chiến, SVD 

Chương Trình Thánh Lễ & Các Bí Tích: 

*Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu Hàng 
Tuần (ngoại trừ  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 
   - 2:30pm Lễ Cho Các Em Thiếu Nhi (song ngữ) 
*Lễ Trọng và Lễ Buộc (nếu rơi vào trong tuần) 
   - 8:00pm Thánh Lễ 
*Giờ Chầu Thánh Thể: 
  Vào thứ Sáu Đầu Tháng lúc 6:00pm - 7pm 
*Giải Tội:  
Trước Các Thánh Lễ 30 phút và lấy hẹn với Cha Xứ 
*Rửa tội:  
Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ trước 1 
tháng để làm thủ tục giấy tờ. 
 - Cha mẹ và người đỡ đầu phải tham dự Work-
shop vào ngày Chủ Nhật thứ 2 mỗi tháng lúc 
12:30pm. 
 - Nghi thức Rửa Tội vào Chủ Nhật thứ 3 mỗi 
tháng ngay sau Thánh lễ 10:30am. 
*Hôn Phối:  
Xin liên lạc với LM Chánh Xứ phải trước 6 tháng 
*Xức Dầu Bệnh Nhân: 
  - Xin liên lạc với Cha Xứ bất kỳ giờ nào khi 
khẩn cấp. (Nếu gọi không gặp, xin để lại lời nhắn) 
*Giờ Mở Cửa Văn Phòng Giáo Xứ: 
   - Cổng Nhà Thờ  mở từ 8:00am—8:30pm 
   - Văn Phòng GX mở cửa từ thứ Hai đến thứ  
     Sáu: 12:30pm - 6:30pm 
   - Văn phòng sẽ đóng cửa Ngày lễ Buộc của  
     Giáo Phận & lễ lớn của Nước Mỹ. 
 

*Lưu ý: 
 

 Để công việc phục vụ và trách nhiệm của Cha Xứ 
cho mọi giáo dân được tốt đẹp, kính xin mọi 
người khi muốn lãnh nhận các Bí tích và các Nghi 
Thức như An Táng, Rửa Tội, Hôn phối, thì phải 
lên văn phòng GX lấy đơn và bàn thảo chi tiết. 
Cha xứ sẽ không giải quyết qua text hay qua 
phone. Riêng về Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân 
trong lúc khẩn cấp thì gọi cho Cha xứ bất cứ lúc 
nào cũng được. 
Mọi chi tiết xin gọi văn phòng GX hay đến Văn 
phòng trong giờ làm việc. 

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng—Năm C 

“Chúng tôi phải làm gì?” 

Tin Mừ ng hô m nay ke  chuye  n, lờ i cu a Giôan 
đa t ke t qua  cu  the  la  cô  nhie u ngừờ i phu c 
thie  n, sa n sa ng ca i đô i ne p sô ng cu . Nhie u 
ngừờ i đe n xin Giôan nhừ ng lờ i khuye n thie t 
thừ c: “Chu ng tô i pha i la m gì  đa y?”. Hô  xin nga i 

chì  da n ca ch pha i sô ng va  vie  c pha i la m.Tu y từ ng ngừờ i ma  Giôan 
khuye n ba ô vie  c la m cu  the : 

– Đô i vờ i da n chu ng: “Ai cô  hai a ô, ha y chô ngừờ i khô ng cô , ai cô  cu a a n 
cu ng ha y la m nhừ va  y”. 

– Đô i vờ i ngừờ i thu thue : “Ca c ngừời đừ ng đô i gì  qua  mừ c đa  a n đi nh 
chô ca c ngừời”. 

– Đô i vờ i ca c qua n nha n: “Đừ ng ừ c hie p ai, đừ ng ca ô gian ai, ca c ngừời 
ha y ba ng lô ng vờ i sô  lừờng cu a mì nh”. 

Ca c lờ i khuye n cu a Giôan khuye n khì ch mô i ngừờ i thừ c hie  n cô ng ba ng 
ba c a i va  sô ng chì nh trừ c. Cô ng ba ng la  sô ng đu ng lua  t pha p: “Đừ ng đô i 
hô i qua  mừ c a n đi nh”; Chì nh trừ c “Chờ  du ng vu  lừ c, cu ng đừ ng vu 
khô ng ma  tô ng tie n ngừờ i ta”; Ba c a i la  chia se : “Ai cô  hai a ô, thì  chia chô 
ngừờ i khô ng cô , ai cô  gì  a n, thì  cu ng la m nhừ va  y”. 

Tha nh Giôan ra t thừ c te  va  cô  nhừ ng gia i pha p thì ch ừ ng vờ i từ ng hôa n 
ca nh, từ ng ha ng ngừờ i. Giôan khô ng ba ô mô i ngừờ i ha y sô ng nhừ nga i 
hôa  c gia nha  p nhô m cu a nga i. Giôan khô ng ye u ca u ai pha i la m gì  kha c 
thừờ ng, cu ng khô ng đô i hô i hô  pha i đô i nghe  nghie  p hay đô i chô  ờ , 
nhừng nga i khuye n : du  ờ  hôa n ca nh na ô cu ng pha i bie t tha ng de p tì nh 
vi  ky , ba ng ca ch la m vie  c ba c a i, chia sờ t vờ i anh em mì nh, đô  la  ca ch 
sa m hô i tô t nha t. Giôan khuye n hô  pha i ba ng vie  c la m cu  the  mờ i trờ  
tha nh ngừờ i bie t ye u thừờng va  đa ng me n. 

“Chu ng tô i pha i la m gì ?” la  ca u hô i ma  mô i Kitô  hừ u pha i đa  t ra chô 
mì nh. Giôan đa  gờ i y  ba đie u: – mô  t cuô  c sô ng luô n bie t chia se ; – mô  t 
tha i đô   bie t an vui vờ i nhừ ng gì  hie  n cô ; – mô  t nô  lừ c khô ng đe  chô sừ  
dừ  va  gia  dô i thô ng tri . Ba đie u na y vừ a chung nhừng cu ng a p du ng 
rie ng chô từ ng đô i từờ ng tu y theô hôa n ca nh rie ng. Ne u tô i đe n vờ i Gi-
ôan, tô i se  nha  n đừờ c đe  nghi  na ô, va  từ  đô  cô  nhừ ng quye t ta m cu  the  
na ô tu y thuô  c va ô hôa n ca nh cu a rie ng tô i, đe  giu p tô i thay đô i đờ i sô ng 
ha u đô n Chu a đe n? 

(gpcantho.com) 

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 12/21 

 Ý  ca u nguye  n cuô i cu ng trông na m 2021, Đừ c 
Tha nh Cha ta  p trung va ô thừ a ta c vu , sừ  ma ng va  
ờn gô i cu a ca c gia ô ly  vie n, ca m ờn hô  đa  nhie  t 
tì nh truye n đa t đừ c tin, va  khuye n khì ch hô  lôan 
ba ô Tin Mừ ng ba ng chì nh đờ i sô ng, vờ i nhừ ng 
ngô n ngừ  mờ i va  theô nhừ ng ca ch thừ c mờ i.  

 Ngày 12 tháng 12 năm 2021     Năm 29 số  50 

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 thờ  nail bie t la m đu  thừ  hôa  c cha n tay nừờ 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 

Các cơ sở thương mại muốn bảo trợ/quảng cáo: 
Xin liên lạc Xuân Lê 

Cell: 229-726-0034 Email: xuan.le@stjvntampa.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 



 

 

Lịch Phụng Vụ trong Tuần 

12/12:  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng—Năm C 
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1:  Tha ô Nguye n 
  Ba i 2: Kim Nguye  t 
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Hôa Tra n 
  Ba i 2: Thu y Nguye n 
 2:30pm—Tha nh Le  chô Thie u Nhi (sông ngừ ) 
         (Thánh Lễ trong tuần do Hội CBMCG phụ trách) 
13/12: Thừ  Hai—Th. Lucia, đô ng trinh, tđ  
14/12: Thừ  Ba—Th. Giôan Tha nh Gia , LmTs  
15/12: Thừ  Từ 
16/12: Thừ  Na m 
17/12: Thừ  Sa u 
18/12: Thừ  Ba y 
 7:00pm—Tha nh Le  vô ng CN 
  Ba i 1: Ly  Tra n 
  Ba i 2: Tra n L. Phừờng 
19/12:  Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng—Năm C 
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1: Le   Chi 
  Ba i 2: Le  Va n Qua n 
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Nguye n K. Va n 
  Ba i 2: Huy nh Phừờng 
 2:30pm—Tha nh Le  chô Thie u Nhi (sông ngừ ) 

-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 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn tháng 12 
 

• 19/12: Mừng 50 năm thụ phong LM của Cha Cố 
Inhaxiô Nguyền Ngọc Tước—4:00pm: Thánh Lễ  

• 20-22/12: Tĩnh Tâm Mùa Vọng 
• 24/12: Canh Thức Giáng Sinh 

7:30pm Hoạt cảnh/Diễn Nguyện  
• 25/12—Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 

 9:00am: Thánh Lễ (lễ duy nhất buổi sáng) 
• 26/12—Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất 

• 31/12—Vọng Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa  

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 

Đe  chua n bi  ta m hô n đô n Chu a Gia ng 

Sinh, LM Tra n Quang Die  u se  giu p GX 
chu ng ta qua 3 nga y tì nh ta m Mu a Vô ng 

ba t đa u từ  7:30pm va ô tô i thừ  hai 20/12, 

thừ  ba 21/12 va  thừ  từ 22/12. Rie ng tô i 
thừ  Từ se  cô  ca c cha ngô i tô a ban bì  tì ch 

hô a gia i. Xin kì nh mờ i Cô  ng đôa n tham dừ  đô ng đu . 

 

19/12: Thánh Lễ & Tiệc Tri Ân 
Vờ i ta m tì nh ta  ờn Thie n Chu a va  tri 
a n cô ng sừ c cu a Cha Cố Inhaxio 
Nguyễn Ngọc Tước đa  sa ng la  p va  
ga y dừ ng ne n Cô  ng Đôa n Cô ng Gia ô 
Vie  t Nam Tha nh Giuse.  Gia ô Xừ  xin 
kì nh mờ i quy  ô ng ba  anh chi  em đe n 
tham dừ  Tha nh Le  Ta  Ơn  nha n di p mừ ng Kim Kha nh Linh 
Mu c cu a Cha Cô  va ô Chu a Nha  t 19 tha ng 12 na m 2021 lu c 4 
giờ  chie u.  Sau tha nh le  xin mờ i quy  vi  ghe  hô  i trừờ ng cu a Gia ô 
Xừ  tham dừ  bừ a tie  c tha n hừ u vờ i Cha Cô .  Kì nh xin quy  vi  
phu c đa p te n & sô  ngừờ i muô n tham dừ  trừờ c CN nga y 12 
tha ng 12, xin nha n hôa  c gô i sô : (813) 751-5708. 
 

CẦU NGUYỆN cho các Anh Chị Em Đau Bệnh  

Nguye  n xin Chu a ban bì nh an cu a Nga i đe n 
nhừ ng ô ng, ba  trông Cô  ng đôa n dừờ i đa y đe  
mông ô ng, ba  sờ m đừờ c bì nh phu c trông ba n 
tay quan phô ng va  ye u thừờng cu a Thie n 
Chu a: O ng Giôan Baôtixita Nguye n  Va n 
Quy nh,  O ng Ba  Nguye n Va n Ba, Ba  Maria Hô  
Thi  Ca m, Anh Bì nh Nguye n, O ng Ba  Nguye n 

Kim Hie n, O ng Ba  Nguye n Thanh My , O . Phe rô  Maria Tra n 
Quô c Tôa n. 
 

Góc Ẩm Thực Cuối Tuần này 

Ban A m Thừ c cô  ba n Phở Bò, ca c lôa i rau, 
ba u bì , mừờ p, ga ô Sô c Tra ng va  nhie u mô n 
a n kha c đe  ga y quy  chô 
Gia ô Xừ . Xin mô i ngừờ i 
nhie  t tì nh u ng hô  .   Gia ô 
xừ  xin ca m ờn AC Lộc—
Như na u phờ  & ca c gia 

đì nh đa  u ng hô   rau cu ng ca c anh chi  em 
trông Ban A m Thừ c đa  bô  cô ng sừ c na u 
nừờ ng ca c mô n kha c va  phu c vu .    

 

Báo Cáo Tài Chánh - Chúa Nhật 05/12/2021 
 

T7      7:00PM                           132  Người $ 1,508 
CN    8:30AM 176 Người $ 2,294 
CN  10:30 AM 241 Người $ 1,946 
CN    2:30 PM                           117 Người       $    234 
Online Giving                                                    $    665                  
Tổng Cộng Tiền Rổ                                           $ 6,647 
—————————————————————— 
Tiền Quỹ Bảo Trì Nhà Thờ 
Tiền Hàng Rau:  $ 1,300 
Tiền Ẩm Thực:  $1,335 
Tổng Cộng tiền Quỹ Bảo Trì                            $ 2,635 

Cơ Cấu  Sinh Hoạt của  Giáo Xứ 
 

Ban Tài Chánh 
Trưởng Ban: Catarina Lê Thanh Xuân 
Thư ký:           Antôn Huỳnh Phương 
Thành viên:  Maria Trần Kim Nguyệt, Maria-Goretti Trần Huyền 
Thủ quỹ:       Maria Vũ Minh Thu 
Kế toán:       KimAnh Nguyễn (kiểm tra tài chánh & giữ Sổ sách) 

 

Ban Hội Đồng Mục Vụ: 
Chủ tịch: Giuse Trần Công Lý  

(đại diện Cha Xứ & đặc trách Giáo lý Hôn Nhân & Truyền Thông) 
Phó Chủ tịch Nội Vụ: Phanxicô Đoàn Tuấn  

(đặc trách Âm thanh, Ánh Sáng & Văn Nghệ, thành viên B.B.T.) 
Phó Chủ tịch Ngoại Vụ: Gioan Nguyễn Anh Thi  

(đặc trách Ban Giáo Dục & thành viên Ban Cố Vấn Xây Dựng) 
Ủy viên: I. Anna Phùng Tuyết Anh  

(đặc trách Các Hội Đoàn C.G.T.H., Ban Phụng Vụ & Văn Nghê) 
Ủy viên: II. Philiphê Trịnh Hữu Khánh  

(đặc trách Ban Ẩm Thực & Văn Nghệ, thành viên Ban Bảo Trì Nhà T.) 
Ủy viên: III. Giuse Nguyễn Trực Cường  

(đặc trách Khánh Tiết & Trưởng Ban Bảo Trì Nhà Thờ & Cơ Sở) 
Ủy viên: IV. Maria Vũ Minh Thu (Thủ quỹ của Giáo xứ) 

 

Các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành: 

1. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể - Thánh Giuse Thợ 
    - Đoàn Trưởng:  Tr. Giuse Maria Nguyễn Anh Tú 
2. Đoàn Thanh Niên Công Giáo - Thánh Phanxicô 
    - Đoàn Trưởng: Phêrô Maria Ngô Kía  
3. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm - LCTX 
    - Đoàn Trưởng: Giuse Maria Mai Đức Hiếu 
4. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo - Thánh Monica 
   - Hội Trưởng: Maria Nguyễn Thị Bông 
5. Các Ca Đoàn: 
  - Le  Chie u thừ  Ba y 7:00PM  - Hô ng A n (le  Bô n Ma ng Gia Đ. T. G.) 
     Ca Trưởng: Anna Nguyễn Thanh Ly  
  - Le  Sa ng CN 8:30: Cecilia (le  Tha nh Nừ  Cecilia) 
    Ca Trưởng: Giuse Trịnh Hữu Hà 
 - Le  Sa ng CN 10:30: Saô Mai (le  Bô n Ma ng Đừ c Me  Le n Trờ i) 
   Ca Trưởng: Philiphê Trịnh Hữu Khánh 
 

Ban Phụng Vụ 
 - Trừờ ng Ban: Inhaxiô Phạm Thanh Phong 
 - Phu  Tra ch Ban Đô c Sa ch Tha nh: Anna Phùng Tuyết Anh 
 - Phu  Tra ch Ban Thừ a Ta c Vie n Tha nh The :  Anna Nguyễn Thảo Nguyên 

 - Phu  Tra ch Lô Ba n Tha nh: Maria Nguyễn Thị Hường 
 - Phu  tra ch Ban Giu p Le : Vincente Linh Ngô. Phu  ta : Brian Nguyễn  
 - Phu  tra ch Ban T.T.V.T.T. Be  nh Nha n: Giuse Nguyễn Văn Dũng 
 - Phu  tra ch Ban Usher: Phêrô Maria Ngô Kía 
 

Ban Ẩm Thực 
Trừờ ng Ban: Philiphê Trịnh Hữu Khánh, phối hợp với các  
                         Thành Viên Phụ Trách Chính:  
Maria Trần Thị Như Mai; Maria Nguyễn Kim Liên, Maria Nguyễn Thị 
Bông; Maria Vũ Minh Thu, Têrêsa Ngô Thanh Triều, anh Tiến Đinh, 
Việt Nguyễn, Việt Ngô và các Chị Em Thiện Nguyện Viên 
 

Ban Giáo Dục 
Trưởng Ban G.D.: Giuse Nguye n Quô c Nam 
Trưởng Ban Giáo Lý: Teresa Đô  Minh Thy 
Trưởng Ban Việt Ngữ: Teresa Nguye n Kha nh-Va n 
Phụ Trách Sinh hoạt ĐTNTT: Tr. Giuse Maria Nguye n Anh Tu  
Trưởng Ban Phụ Huynh & thành viên B.X.D. : Giuse Nguye n Đừ c Anh 

Giáo Xứ Thông Báo: 
 

1. Giáo xứ còn ít phần đất ở Nghĩa Địa (Garden of Memories 
- Tampa) dành riêng cho giáo dân của Giáo xứ Việt Nam 
Thánh Giuse, nếu giáo dân trong Gx. cần thì xin liên với văn 
phòng Gx. 

2. Để đáp ứng nhu cầu của Giáo xứ và của giáo dân, GX sẽ 
cho thuê Hội trường để giáo dân và người Công giáo có nơi 
tổ chức các buổi tiệc cho gia đình như Đám Cưới/Hỏi, Sinh 
Nhật, Ra Trường, hay mừng Thượng thọ. Vậy nếu quý vị nào 
muốn mướn, xin liên lạc Trưởng Xuân (229-726-0034) để 
biết thêm chi tiết. 

3. Giáo xứ rất cần người phụ giúp nấu 1 món chính cho Ban 
Ẩm Thực như Bún Mọc/Riêu/Măng Vịt hay bất cứ món gì 
cũng được để gây qũy cho Giáo xứ, trả nợ và Bảo tồn Nhà 
thờ và Cơ sở của Gx. 

4. Giáo xứ có  giờ đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 
3:00 chiều vào mỗi ngày thứ Hai hằng tuần.  Kính mời 
A.C.E. đến cầu nguyện và làm đẹp Nhà Chúa. 

5. GX đã khai giảng lớp Giáo lý Tân Tòng & Dự Bị Hôn 
Nhân vào ngày 7 tháng 11 lúc 12:30 PM và các lớp này sẽ 
tiếp tục vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng.   

6. Giáo xứ cần hoa tươi dâng trên Cung thánh trong các 
Thánh lễ cuối tuần. Xin quý vị ủng hộ đặc biệt lễ Giáng Sinh 
năm nay. Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng Giáo xứ.  
 

  ** Giáo Xứ xin cám ơn các ân nhân đã ủng hộ cho quỹ mua hoa: Thịnh 
Hoàng $50, Cô Tư Linh Lyon $40 & AC Jennifer Nguyễn & Andy Trần 
đã ủng hộ mua thêm hoa & bỏ thời gian cắm hoa hằng tuần. 

 

 

Giáo Xứ xin Tri Ân Các Quý Gia Đình   
đã ủng hộ Quỹ Bảo Trì Nhà Thờ trong tuần này: 

 

1. GĐ AC Bạch & Kim Nguyễn $2,000 (12/8/21) 
2. Savannah & Sadilla $100 (12/8/21) 
3. Linh Vu $2,000 (12/8/21) 
 
Hang Đá Giáng Sinh 2021 

Trông nhừ ng nga y qua, khô ng ai tờ i Nha  Thờ  ma  khô ng chu  y  
tờ i Hang đa  Gia ng Sinh vờ i nhừ ng a nh đe n la p la nh rừ c rờ , vờ i 
cô ng cha ô va  nhừ ng chuô i đe n “ha t mừa” (raindrôp) tre n 
nhừ ng ca y sô i va  Từờ ng Đa i Đừ c Me  La Vang. Đa y la  cô ng trì nh 
cu a Đôa n Thanh Nie n Cô ng gia ô cu a GX va  nhie u anh chi  em 

kha c đa  la m vie  c que n mì nh đe  la m ne n mô  t Hang Đa  rừ c rờ  đe  
nha c nhờ  mô i ngừờ i ha y sừ a sôa n hang đa  ta mhô n mì nh đe  
mừ ng đô n Chu a Ha i Đô ng. Xin cha n tha nh ca m ờn Đôa n TNCG. 

Ý Lễ Cầu Nguyện trong các Thánh Lễ tuần này: 
 

• GĐ Chị Ngọc Nga xin cầu cho LH Giuse & Maria. 

• 1 người xin lễ cho Stephano Benjamin Nguyễn mới qua đời. 

• 1 người xin cho các linh hồn, thân nhân & cầu bình an. 

• 1 GĐ xin lễ giỗ cho linh hồn Gioan Baotixita Đỗ Đaminh  

• Chị Thuận xin lễ: L.H. Bartômê-ô & Tạ Ơn 1 năm an lành 

• GĐ. Tuyết-Anh xin lễ giỗ: L.H. Maria 

• GĐ/AC Cường & ACE xin lễ giỗ:L.H. Maria Nguyễn T. Cậy 
 

* (Xin liên lạc với văn phòng GX trước thứ Sáu để xin lễ) 


