
 

 

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  

Gioan B. Đinh Xuân Chiến, SVD 
 

Chương Trình Thánh Lễ & Các Bí Tích: 

*Thứ Ba - Thứ Sáu Hàng Tuần  
   - 7:00pm Thánh Lễ  
*Thứ Bảy:  
     - 7:00pm Thánh Lễ Vọng Chúa Nhật 
*Chúa Nhật: 
   - 8:30am  & 10:30am Thánh Lễ  Chúa Nhật 
   - 2:30pm Thánh Lễ Cho Các Em Thiếu Nhi   
                    (song ngữ) 
*Lễ Trọng và Lễ Buộc (nếu rơi vào trong tuần) 
   - 8:00pm Thánh Lễ 
*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.  Phải là thành viên 
của GX trước 6 tháng 
 - Cha mẹ và người đỡ đầu phải tham dự Work-
shop vào ngày Chủ Nhật thứ 2 mỗi tháng lúc 
9:00am. 
 - 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, email 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 hoặc đến Văn 

phòng trong giờ làm việc. ĐT 813-397-2019  

Chúa Nhật Lễ Lá 
CHÚC TỤNG ĐỨC VUA 

Con Thie n Chú a cha ng nhữ ng đa  chia se  pha  n 
ngữờ i, Nga i co n chia se  tha n pha  n cú a nhữ ng 
ngữờ i ye ú the . Tre n the  giờ i mo i nga y, co  bao 
Gie sú vo  to  i bi  ke t a n ba t co ng, bi  la m nhú c, bi  
khinh khi, bi  ha nh ha  va  đo i xữ  ta n te   cho đe n 
che t. Nga i va c tha nh gia  cú a ho , nhữ ho  va  vờ i 

ho . Chí nh ví  the  khi va c tha nh gia  theo cha n Ðữ c Gie sú, chú ng ta cú ng 
múo n chia se  tha nh gia  cú a ca  nha n loa i. Ðữ c Gie sú co n bi  đo ng đinh cho 
đe n ta  n the , nga y na o co n mo  t ngữờ i anh chi  em cú a Nga i chi ú kho n kho .  

Ði đa ng tha nh gia  vờ i Chú a trong mú a Chay giú p ta nha y ca m hờn vờ i 
tha nh gia  cú a tha nha n, va  nha  n ra mí nh co  tra ch nhie  m trữờ c mo i cúo  c 
kho  na n đang die n ra tre n toa n ca ú. Ðữ c Gie sú đa  xúo ng ta  n cú ng vữ c tha m 
cú a pha  n ngữờ i. Nga i múo n gieo hy vo ng cho nhữ ng ai tha t vo ng. Nga i đem 
la i y  nghí a cho nhữ ng kho  đaú vo  ly . Nga i đa  đo n nha  n ta t ca  vờ i tí nh ye ú 
thữ  tha, nhờ  đo  tha nh gia  nờ  hoa, vữ c tha m tra n tre  sữ c so ng.  

Khi chie m nga m cúo  c kho  na n cú a Chú a, to i tha y mí nh cha ng pha i la  ke  
đữ ng ngoa i cúo  c. To i tha y mí nh co  ne t cú a Giúđa, mo  t ngữờ i đữờ c cho n, 
đữờ c ye ú, đữờ c theo Tha y ra t ga n. Bao phe p la  đa  chữ ng kie n, bao lờ i va ng 
ngo c đa  đữờ c nghe. Ta t ca  vờ  tan khi Giúđa ba n Tha y ba ng nú  ho n gia  do i. 
To i tha y mí nh co  ne t gio ng Phe ro . O ng tữ  ha o ve  tí nh ye ú cú a mí nh đo i vờ i 
Tha y đe  ro i de  da ng cho i Tha y trữờ c mo  t co  đa y tờ . Tie ng ga  na o khie n 
Phe ro  chờ t tí nh. Á nh ma t thữ  tha na o cú a Tha y khie n Phe ro  oa  kho c. Va n 
co  nhữ ng tie ng ga  va  a nh ma t Chú a trong đờ i to i… To i tha y mí nh co  ne t 
gio ng Philato . O ng bi  tro i cha  t bờ i no i sờ : sờ  da n no i loa n, sờ  ma t chữ c. 
O ng bi  ma t tữ  do ví  a p lữ c cú a đa m đo ng the t ga o. O ng kho ng đú  ba n la nh 
đe  tha mo  t ngữờ i vo  to  i. To i cú ng tha y mí nh co  ne t gio ng He ro đe , to  mo , 
ha o hữ c, tro ng chờ  Ðữ c Gie sú la m phe p la . Những o ng maú cho ng tha t 
vo ng khi tha y Nga i la  ng thinh. O ng búo n ví  kho ng ga  p mo  t Gie sú nhữ o ng 
mong ữờ c.  

Những cúo  c kho  na n cú ng co  nhữ ng đie m sa ng. Simon va c đờ  tha  p gia  Ðữ c 
Gie sú, ca c ba  theo saú than kho c. Khúo n ma  t rữ c rờ  hờn ca  la i la  ngữờ i 
tro  m la nh. Mo  t ngữờ i bi  đo ng đinh tin va o mo  t ngữờ i bi  đo ng đinh kha c. 
Ánh tin Ðữ c Gie sú vo  to  i va  anh xin Nga i nhờ  đe n anh. Lo ng tin khie n anh 
trờ  ne n ngữờ i đữờ c hữờ ng ờn cữ ú đo  : “Hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên thiên 
đàng” 

(gpcantho.com) 

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 4/2022 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhân viên y tế. 

Chú ng ta ha y ca ú ngúye  n cho ca c nha n vie n y 
te , đe  vie  c giú p đờ  ca c be  nh nha n va  nhữ ng 
ngữờ i cao túo i cú a ho , đữờ c chí nh phú  va  
co  ng đoa n đi a phữờng giú p đờ , ca ch rie ng ta i 
ca c qúo c gia đang pha t trie n. 

 Ngày 10 tháng 4 năm 2022     Năm 30 số  14 

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 

(813) 249-2222 
 

 
11965 Sheldon Rd Tampa, FL 

33626 

[c] 408-707-9965 
[f] 813-907-1306 

[e] OhDeer93@gmail.com 

iữ Đúng Lời Hứa 

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 

Các cơ sở thương mại muốn bảo trợ/quảng cáo: 
Xin liên lạc Xuân Lê 229-726-0034 

KIA’s Auto Repair 
1105 E 93rd Ave, Tampa, 

FL 33612 
813-833-5575 

Chuyên Sửa Chữa Các Loại 
Xe Với Nhiều Năm Kinh 

Nghiệm 

• 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 

 

Viet Insurance & 
Financial 
 
Orlando Office 
1918 Woodward St 
Orlando, FL 32803 

Everyday 8:00 am - 8:00 pm 
Tuesday closed 

Cần nhiều thợ nail Nam nữ  chân 
tay nước hoặc biết làm mọi thứ. 
Thợ giỏi có thể bao lương từ $900 
đến $1,100 6 ngày/tuần. chủ 
không làm nên chỉ ngồi chia turn. 
Khu Mỹ trắng tip rất hậu chỗ làm 
rất hoà đồng và vui vẻ.  

Địa Chỉ: 10760 SR-54 W Trinity, FL 34655, Tel: 785-320-3414 

  Cần Người Giúp Việc/Caregiver needed 
Cữ ú Thie ú Ta  VNCH. Ba i lie  t ba n tha n. Ca n ngữờ i cha m so c ta i gia. Tie n 
lữờng tho a thúa  n. Xin lie n la c co  Ha nh đe  bie t the m chi tie t. Xin go i 
hoa  c nha n tin: 813-843-3718 
Looking for a caregiver for my dad who’s paralyzed on the left side. 
Job inclúded cooking, feeding, and daily care. Salary is negotiable. 
Please call/text Hanh for more information: (813) 843-3718 



 

 

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. GX sẽ khai giảng lớp Giáo lý Hôn Nhân vào ngày 24 tháng 4 
lúc 9:00am, và sẽ kéo dài khoảng 5 buổi vào sáng Chúa Nhật. 
 

4. Phong Bì Tiền Rổ hằng tuần:  Rất nhiều người trong GX 
chúng ta đóng góp mỗi tuần nhưng lại không dùng phong bì.  Vì 
thể GX không thể biết được quý vị là giáo dân tham gia tích cực 
vào những hoạt động của GX.  Đó là sự thiệt thòi của quý vị mặc 
dù quý vị có thể rộng rãi đóng góp.   Vì mỗi gia đình khi đăng ký 
vào GX, sẽ nhận được phong bì có số danh bộ.  Xin Quý vị cố 
gắng bỏ tiền vào phong bì khi đi tham dự thánh lễ hằng tuần vì số 
tiền quý vị bỏ vào phong bì sẽ được vào tài khoản của địa phận và 
khi quý vị hoặc con em có nhu cầu xin lãnh nhận các Bí Tích thì 
qúy vị sẽ nhận được sự ưu đãi với lệ phí như một giáo dân tích cực 
của GX. 
 

5. GX hân hoan thông báo & chúc mừng các dự tòng sẽ được lãnh 
nhận 3 Bí Tích khai tâm (Rửa Tội, Thêm Sức & Thánh Thể) trong 
đêm vọng Phục Sinh.  Xin quí OBACE cầu nguyện nhiều cho quý 
anh chị em dự tòng biết lớn lên trong 
đức tin & lòng mến mỗi ngày. 
 

     - Anh Huỳnh Sinh 
     - Anh Lê Khang 
     - Anh Nguyễn Phước Nguyên 
     - Anh Nguyễn Trọng Triết 
     - Anh Hồ Quang Trí 
 

6. Áltar Server of the Year: Em Kaden Khổng:  
        

    Giáo Xứ xin chúc mừng em Kaden 
Khổng đã được bầu chọn là Người Giúp 
Lễ Xuất Sắc Trong Năm (Altar Server of 
the Year) của GX.  Xin thành thật chúc 
mừng em và chia vui cùng gia đình. 

 
 

 

Chương trình Phụng Vụ Tuần Thánh 
 

10/4: Chúa Nhật Lễ Lá:  
        Se  co  La m Phe p La  va  Rữờ c La  trữờ c mo i Tha nh Le  tữ  Đa i 
Đữ c Me  Lavang va o Nha  Thờ  

12/4: Thánh Lễ Truyền Dầu  lú c 11g ta i Nha  Thờ  Cha nh To a   

        cú a đi a pha  n. 

14/4: Thứ Năm Tuần Thánh—Lễ Tiệc Ly 
 8:00pm—Tha nh Le  Tie  c Ly ta i Ho  i Trúo ng. Saú Tha nh Le  
se  kie  ú Mí nh Tha nh Chú a sang Nha  Ta m trong Nha  Thờ . Saú đo  
se  co  Cha ú Tha nh The  Canh Thữ c: 
 9:45pm—Gia o Xữ  cha ú chúng 

Lịch Phụng Vụ trong Tuần 

10/4:  Chủ Nhật Lễ Lá 
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1:  Tri nh Tha i 
  Ba i 2: Ngúye n K.Ngúye  t 
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Tra n T Loan 
  Ba i 2: Kho ng T Kie ú 
 2:30pm—Tha nh Le  cho Thie ú Nhi (song ngữ ) 
(Thánh Lễ trong tuần do Hội CBMCG phụ trách) 
11/4: Thữ  Hai 
12/4: Thữ  Ba—Tha nh Le  Trúye n Da ú ta i 
  Nha  Thờ  Cha nh To a cú a Đi a Pha  n 
13/4: Thữ  Tữ 
14/4: Thứ Năm Tuần Thánh—Lễ Tiệc Ly 
 8:00pm—Tha nh Le  ta i Ho  i Trữờ ng 
15/4: Thứ Sáu Tuần Thánh-Ăn Chay Kiêng Thịt 
 5:30pm – Đi Đa ng Tha nh Gia  ngoa i trờ i 
16/4: Thứ Bảy—Vọng Lễ Chúa Phục Sinh 
 8:00pm—Tha nh Le  ta i Ho  i Trúo ng 
17/4:  Chủ Nhật Đại Lễ Chúa Phục Sinh 
 10:00am—Tha nh Le  (dúy nha t) ta i Ho  i Trữờ ng 
  Ba i 1: Phữờng Húy nh 
  Ba i 2: Húye n Đo  
-Các gia đình có người thân đau bệnh muốn rước 
Mình Thánh Chúa tại tư gia, xin liên lạc trước Chúa 
Nhật với A. Dũng số 813-943-8812 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn tháng 3 & 4 

• 10/4 - Chúa Nhật Lễ Lá 
• 14/4—Thứ Năm Tuần Thánh—Lễ Tiệc Ly 
• 15/4—Thứ Sáu Tuần Thánh 
• 16/4—Vọng Lễ Chúa Phục Sinh 
• 17/4 - Đại Lễ Chúa Phục Sinh (lễ duy nhất) 
• 24/4 - Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót 

Bo n Ma ng Đoa n Lie n Minh Tha nh Ta m 

 10:15pm—Đoa n TNTT 
 10:45pm—Ho  i CBMCG va  Đoa n LMTT 
 11:15pm—Đoa n TNCG 

15/4: Thứ Sáu Tuần Thánh 
 Luật buộc Ăn Chay Kiêng thịt 
 5:30pm—Đi Đa ng Tha nh Gia  tro ng the  ngoa i trờ i 
 Tie p theo la  Nghi thữ c Súy To n Tha nh Gia  trong HT. 

16/4: Lễ Vọng Phục Sinh 
 8:00pm—Đo t lữ a va  la m phe p Ne n Phú c Sinh trữờ c 
cữ a Ho  i Trữờ ng, tie p theo la  Tha nh Le  vo ng Phúc Sinh 

17/4: Đại Lễ Mừng Chúa Sống Lại (lễ duy nhất) 

 10:00am—Tha nh Le  Phú c Sinh ta i Ho  i Trữờ ng, saú 
đo  se  co  Easter Egg Húnting cho ca c em thie ú nhi. 

 

CẦU NGUYỆN cho các Anh Chị Em 
Đau Bệnh  

 

  Nguyện xin Chúa ban bình an của Ngài 
đến những ông, bà trong Cộng đoàn dưới 
đây để mong ông, bà sớm được bình 
phục trong bàn tay quan phòng và yêu 

thương của Thiên Chúa: Ông Gioan Baotixita Nguyễn  
Văn Quỳnh, đặc biệt bà Quỳnh,  Ông Nguyễn Văn Ba, 
Bà Maria Hồ Thị Cẩm, Anh Bình Nguyễn, Bà Nguyễn 
Kim Hiền, Ông Bà Nguyễn Thanh Mỹ, Ô. Phêrô Maria 
Trần Quốc Toản và các Anh Chị Em ốm đau. 
 

 

 

Góc Ẩm Thực Cuối Tuần 
 

  GX có bán Phở Bò, các món ăn VN, 
các loại rau, bầu, bí, mướp, gạo Sóc 
Trăng, và nhiều món ăn khác để gây 
quỹ cho GX.  Xin mọi người nhiệt tình 

ủng hộ.  GX xin cám ơn chị 
Lan Pham  đã nấu phở, các 
gia đình đã ủng hộ rau cùng 
các anh chị em trong Ban Ẩm 
Thực đã bỏ công sức nấu 
nướng các món khác & phục 
vụ.  

 

Báo Cáo Tài Chánh - Chúa Nhật  03/04/2022 
 
T7      7:00PM                                 99 Người          $    742        
CN    8:30AM                               148 Người          $  1,464   
CN  10:30 AM                              221 Người          $  1,909 
CN    2:30 PM                               122 Người          $     235 
Online Giving                                                           $       25 
 Tổng Cộng Tiền Rổ                                                 $  4,375 
——————————————————————–— 
Tiền Quỹ Bảo Trì Nhà Thờ và Cơ Sở 
 
Tiền Hàng Rau:                                                         $     500 
Tiền Ẩm Thực:                                                          $  1,640 
Tổng Cộng tiền Quỹ Bảo Trì                                    $  2,140 

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 
Chú  ti ch: Giuse Trần Công Lý  

(đại diện Cha Xứ & đặc trách Giáo lý Hôn Nhân & Truyền Thông) 
Pho  Chú  ti ch No  i Vú : Phanxicô Đoàn Tuấn  

(đặc trách Âm thanh, Ánh Sáng & Văn Nghệ, thành viên B.B.T.) 
Pho  Chú  ti ch Ngoa i Vú : Gioan Nguyễn Anh Thi  

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

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

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

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

 

———————————————————————————————————————— 

Tri Ân Qúy Ân Nhân—Thank You Donors!    
1) OB Nguyễn Xuân Hoa ủng hộ quỹ   

        mua hoa—$100.00 

2)  AC Nguyễn Ánh &Marylynn—    

       ủng hộ quỹ bảo trì nhà thờ $1,000.00 

 

 Giáo Lý & Ý Nghĩa Mùa Chay  
Phụng vụ chiều thứ Năm Tuần 

Thánh, Giáo Hội tưởng niệm 
những biến cố gì? 

Trữờ c he t la  tữờ ng nie  m bữ a 
Tie  c Ly cú a Chú a Gie sú, vie  c Nga i 
thie t la  p Bí  tí ch Tha nh The  va  
chữ c Linh mú c, cú ng nhữ nghi 
thữ c rữ a cha n, bie ú tữờ ng tí nh 
ye ú phú c vú  cú a Đữ c Kito . Qúa nghi thữ c na y, Gia o Ho  i múo n nha c 
nhờ  chú ng ta pha i noi gữờng Đữ c Kito  trong tinh tha n phú c vú : 
"Phú c vú  ví  ye ú thữờng".  

Kinh Thánh cho ta biết tâm trạng của Chúa Giêsu trong vườn 
Ghết-xê-ma-ni thế nào? 

Trong vữờ n Ghe t-se -ma-ni, Chú a Gie sú ca m tha y sờ  se  t, búo n ra ú va  
xao xúye n. Ngữờ i đa  xin Chú a Cha cho kho i qúa giờ  đaú kho , kho i 
pha i úo ng che n đa ng na y. Túy nhie n, da ú sờ  ha i, Ngữờ i cú ng sa n 
sa ng che t, ne ú đo  la  Tha nh y  Chú a Cha: "nhưng xin đừng theo ý Con, 
mà xin theo ý Cha".  

Trọng tâm của việc cử hành chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh là 
gì? Tại sao? 

Tro ng ta m cú a vie  c cữ  ha nh chie ú thữ  Sa ú Túa n Tha nh la  nghi thữ c 
súy to n va  kí nh thờ  Tha nh Gia , ví  nhờ  Tha nh Gia  ma  ờn cữ ú đo   đữờ c 
ban cho chú ng ta.  

Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo Hội muốn chúng ta làm gì? 
Nga y thữ  Ba y Túa n Tha nh, Gia o Ho  i mờ i go i chú ng ta cú ng vờ i Me  
Maria ca ú ngúye  n be n Mo  Chú a, cú ng Ngữờ i súy nga m ca c đaú kho , 
ca i che t va  vie  c mai ta ng cú a Chú a Gie sú trong nie m hy vo ng va  tin 

tữờ ng. 

 

Ý Cầu Nguyện trong các Thánh Lễ tuần này: 
 

• Chị Rina Nguyễn Cầu cho linh hồn Anna Nguyễn Thị Vui (Thứ 

Ba 12/4/2022) 
  

Lễ 10:30AM     

• 1 GĐ xin cho những người chưa nhận biết Chúa được trở về & 
cầu cho thế giới an bình.   

• GĐ Chị Mỹ Châu Xin cho bố là Gioan Nguyễn Tiến Hương & 
mẹ nhân ngày giỗ là Maria Nguyễn Thị Huệ.  

• GĐ AC Hân Nguyễn Xin cho linh hồn Tadeo giỗ 6 năm, Mar-
tha, Gioan Baotixita, cầu bình an cho GĐ & thế giới.   

• Chị Liên Nguyễn Cầu cho lình hồn Teresa Quy Phạm. 
 

Xin lưu ý:  
Cha Xữ  se  da ng Tha nh le  ca ú ngúye  n đa  c bie  t cho qúy  Á n Nha n, Ma nh 
Thữờ ng Qúa n va  Thie  n Ngúye n Vie n cú a Gia o xữ  va o mo i thữ  Sa ú đa ú 

tha ng lú c 7:00PM . 
Xin liên lạc với văn phòng GX trước thứ Sáu để xin lễ) 


