
 

 

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 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. 
 - 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 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 III Mùa Chay 
Sám Hối Tích Cực Đòi Phải Phát Sinh Hoa Trái  

Sa m hố i la  lờ i đa u tie n ma  Giốan đa  
raố gia ng chố da n Dố Tha i, sa m hố i 
cu ng đườ c Chu a Gie su raố gia ng đa u 
tie n khi Nga i ba t đa u sư  me  nh cu a 
mì nh: “Anh em ha y sa m hố i vì  nườ c 
trờ i đa  ga n đe n”. Nga y nay, Gia ố hố  i 
cu ng raố gia ng sư  sa m hố i chố da n 

cu a Thie n Chu a. Hố m nay, đe  qua ng die n chố sư  ca n kì p pha i a n na n 
sa m hố i, Chu a Gie su đa  du ng du  ngố n ca y va  đe  nố i le n đie u na y.  

Ca y va  đườ c ngườ i chu  vườ n trố ng, như ng ườ c mống nố  se  sinh nhie u 
tra i ngố t. Tuy nhie n, đa  nhie u na m, ố ng chu  chờ  đờ i nố  ma  nố  va n cư  trờ 
trờ, cha ng chi u sinh mố  t tra i na ố. Vì  the , ố ng chu  buố n la m, va  quye t 
đi nh cha  t nố  đi chố đờ  tố n đa t, the  nhưng, ngườ i la m vườ n đa  na i xin 
chố ca y va  mố  t a n treố! Thư  xem nay mai, ne u khố ng ra tra i, thì  ha y tì nh 
số  nố . 

Cuố  c số ng cu a mố i ngườ i cố n quy  hờn ca y va . Thie n Chu a đa  tuye n chố n 
chu ng ta trống ke  hốa ch nhie  m ma u cu a Nga i. Nga i chố ta đườ c la m cốn 
cu a Chu a, va  đườ c cha m số c trống vườ n ườm cu a Gia ố hố  i. Va  cu ng vì  
tì nh ye u, Nga i đa  la y chì nh thi t ma u Nga i la m cu a a n nuố i dườ ng linh 
hố n chu ng ta. Nha m chố chu ng ta trố  sinh hốa tra i thờm la nh như lố ng 
mống đờ i. The  nhưng mố i ngườ i chu ng ta đa  la m gì  đe  đa p la i nie m 
mống đờ i cu a Chu a? 

Mu a chay la  di p thua  n tie  n giu p chu ng ta a n na n sa m hố i, ma  sa m hố i 
luố n la  va n đe  cu a thờ i gian, cốn ngườ i ca n thờ i gian đe  ma  hốa n ca i va  
Thie n Chu a cu ng ca n thờ i gian đe  chờ  đờ i, Nga i khố ng bố  cuố  c, Nga i 
khốan hố ng, baố dung vờ i cốn ngườ i. Thie n Chu a chờ  đờ i chu ng ta như 
ố ng chu  chờ  đờ i ca y va , ố ng ta chờ  nố  chố ra tra i the  na ố thì  Thie n Chu a 
cu ng chờ  đờ i chu ng ta quay ve  vờ i tì nh ye u cu a Nga i như va  y. 

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn anh em xung quanh bằng một con tim biết 
cảm thông và chia sẻ, Ngoài ra con còn nhận ra được những thiếu sót nơi 
bản thân để biết sám hối và hoàn thiện mình mỗi ngày. Amen. 

(gpcantho.com) 

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 3/2022 

Cầu cho các Kitô hữu trước những thách đố về đạo đức sinh học.                                          

Chu ng ta ha y ca u nguye  n chố ca c 
tì n hư u đang đố i die  n vờ i như ng 
tha ch đố  đa ố đư c sinh hố c mờ i; 
Xin chố hố  can đa m tie p tu c ba ố 
ve   pha m gia  cu a sinh ma ng cốn 
ngườ i ba ng lờ i ca u nguye  n va  
ha nh đố  ng. 

 Ngày 20 tháng 3 năm 2022     Năm 30 số  11 

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 

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: 789-320-3414 

  Cần Người Giúp Việc/Caregiver needed 
Cư u Thie u Ta  VNCH. Ba i lie  t ba n tha n. Ca n ngườ i cha m số c ta i gia. Tie n 
lường thố a thua  n. Xin lie n la c cố  Ha nh đe  bie t the m chi tie t. Xin gố i 
hốa  c nha n tin: 813-843-3718 
Lốốking fốr a caregiver fốr my dad whố’s paralyzed ốn the left side. 
Jốb included cốốking, feeding, and daily care. Salary is negốtiable. 
Please call/text Hanh fốr mốre infốrmatiốn: (813) 843-3718 



 

 

Lịch Phụng Vụ trong Tuần 

20/3:  Chủ Nhật Thứ 3 Mùa Chay 
 Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ 
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1: Đốa n Q Thanh 
  Ba i 2: Huye n Tra m 
 10:30am—Rườ c Kie  u va  Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Trường Vu  
  Ba i 2: Hốa Pha m 
 (không có lễ 2:30pm) 
(Thánh Lễ trong tuần do Đoàn TNCG phụ trách) 
21/3: Thư  Hai 
22/3: Thư  Ba 
23/3: Thư  Tư—Tha nh Tu-ri-bi-ố  Mố ng-rố -ve -giố , Gm 
24/3: Thư  Na m 
25/3: Thứ Sáu—Lễ Truyền Tin—Kiêng Thịt 
 7:30pm—Nga m Đa ng Tha nh Gia  
 8:00pm—Tha nh Le  
26/3: Thư  Ba y 
 7:00pm—Tha nh Le  vố ng CN 
  Ba i 1: Hie u Mai 
  Ba i 2: Tra n L Phường 
27/3:  Chủ Nhật Thứ 4 Mùa Chay 
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1:  Phan Đ Hie u 
  Ba i 2: Bì ch Ngố c 
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Phống T. Pha m 
  Ba i 2: Ly  Tra n 
 2:30pm—Tha nh Le  chố Thie u Nhi (sống ngư ) 
-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 

• 20/3—Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ 
• 25/3—Lễ Truyền Tin 
• 28/3-29/3—Tĩnh Tâm Mùa Chay—7g30 tối 
• 30/3—Bí Tích Hòa Giải Mùa Chay—7g30 tối 
• 10/4—Chúa Nhật Lễ Lá 
• 14/4-16/4: Tam Nhật Thánh 
• 17/4—Đại Lễ Chúa Phục Sinh 
• 24/4—Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót 

Bổn Mạng Đoàn LMTT 

Trại Bình Minh 13 của TNTT 

Va i hì nh a nh ve  tra i Bì nh Minh cuố i tua n 13/3 vư a qua 

                Tĩnh Tâm Mùa Chay 
         

GX chu ng ta se  đườ c ha n ha nh đố n 
tie p Cha Tra n Quang Die  u đe n gia ng 
Tì nh Ta m Mu a Chay.  Xin kì nh mờ i 

cố  ng đốa n tham dư  đố ng đa ố va ố như ng nga y sau. 

                 - T2 28/3 lu c 7g30 

               -  T3 29/3 lu c 7g30 

               -  T4 30/3 lu c 7g30 se  cố  ca c Cha đe n ban    

                      phe p Hố a Gia i. 
 

CẦU NGUYỆN cho các Anh Chị Em Đau Bệnh  
 

Nguye  n xin Chu a ban bì nh an cu a Nga i đe n 
như ng ố ng, ba  trống Cố  ng đốa n dườ i đa y đe  
mống ố ng, ba  sờ m đườ c bì nh phu c trống 
ba n tay quan phố ng va  ye u thường cu a 

Thie n Chu a: O ng Giốan Baốtixita Nguye n  Va n Quy nh, 
đa  c bie  t ba  Quy nh,  O ng Nguye n Va n Ba, Ba  Maria Hố  Thi  
Ca m, Anh Bì nh Nguye n, Ba  Nguye n Kim Hie n, O ng Ba  
Nguye n Thanh My , O . Phe rố  Maria Tra n Quố c Tốa n va  
ca c Anh Chi  Em ố m đau. 

   

Góc Ẩm Thực Cuối Tuần 

GX có bán các món ăn VN, các loại rau, 
bầu, bí, mướp, và nhiều 
món ăn khác để gây 

quỹ cho GX.  Xin mọi người nhiệt 
tình ủng hộ.  GX xin cám ơn 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  13/03/2022 
 

T7      7:00PM                              158 Người    $    584        
CN    8:30AM                              164 Người     $ 1,279     
CN  10:30 AM                             190 Người     $ 1,483 
CN    2:30 PM                             Không có lễ   $     
Online Giving                                                    $    790        
Tổng Cộng Tiền Rổ                                            $ 4,136 
——————————————————————–— 
Tiền Quỹ Bảo Trì Nhà Thờ 
 

Tiền Hàng Rau:                                               $    915 
Tiền Ẩm Thực:                                                $ 1,424 
Tổng Cộng tiền Quỹ Bảo Trì                          $ 2,339 

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 
Chu  ti ch: Giuse Trần Công Lý  

(đại diện Cha Xứ & đặc trách Giáo lý Hôn Nhân & Truyền Thông) 
Phố  Chu  ti ch Nố  i Vu : Phanxicô Đoàn Tuấn  

(đặc trách Âm thanh, Ánh Sáng & Văn Nghệ, thành viên B.B.T.) 
Phố  Chu  ti ch Ngốa i Vu : 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) 

 

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

Giáo Xứ Tri Ân  - Thank You Donors 
 

A. Qúy Vị Ân Nhân: 

   -  Cô Vũ Thị Dung—$1,000 (Qũy Bảo trì & xây dựng nhà thờ) 

   -  Bà Nguyễn Xuân Hoa   — $100  (Qũy mua hoa tươi) 
   -  1 Giáo Dân—$1,300  (Qũy Bảo trì & xây dựng nhà thờ) 
    

 

        Giáo Lý & Ý Nghĩa Mùa Chay  
 

-Tại sao Chúa nhật thứ VI Mùa Chay được gọi là Chúa 
nhật Lễ Lá?  

   Chu a nha  t ba t đa u Tua n Tha nh gố i la  Chu a nha  t Le  La , 
vì  cố  cuố  c kie  u la  đe  ky  nie  m vie  c Chu a Gie su lống trố ng 
tie n va ố tha nh tha nh Gie -ru-sa-lem đe  hốa n ta t Ma u 
Nhie  m Vườ t Qua cu a Ngườ i. Tu c le   na y khờ i đa u ta i Gie -
ru-sa-lem va ố cuố i the  ky  thư  IV. 

-Nghi thức làm phép lá và rước lá nhắc nhở chúng ta 
điều gì?  

    Nghi thư c la m phe p la  va  rườ c la  ne u caố vường quye n 
cu a Đư c Kitố , đố ng thờ i đe  giu p chu ng ta số ng la i ca nh 
tườ ng Chu a Kitố  kha i hốa n tie n va ố Gie -ru-sa-lem. 
Ngườ i muố n tố  uy quye n va  vinh quang cu a Ngườ i đe  
chu ng ta be n vư ng, tin tườ ng va  trung tha nh vờ i Ngườ i. 

-Tuần Thánh là gì? 

   Tua n Tha nh la  tua n le  chu  ye u cu a na m Phu ng vu , ba t 
đa u tư  Chu a nha  t Le  La  đe n Chu a nha  t Phu c Sinh. 

 

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 12:00 PM và các lớp này sẽ 
tiếp tục vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng.   
 

  Mùa Chay —-Mùa  Của  Lòng Sám 
Hối 

Ăn Chay—Cầu Nguyện—Làm 
Việc Bác Ái 

Fasting—Praying— Almsgiv-
ing 

 

Ban Giáo Dục thông báo 

* Nga y 20 tha ng ba se  cố  hố p phu  
huynh sau tha nh le  10:30 AM chố ca c 
em trống lờ p The m Sư c ờ  phố ng St. 
Paul trống hố  i trườ ng. 
* Nga y 27 tha ng ba se  cố  hố p phu  
huynh sau tha nh le  10:30 AM chố ca c 

em trống lờ p Xưng Tố  i Rườ c Le  La n Đa u ờ  phố ng St. 
Paul trống hố  i trườ ng. 
 
Ngắm Đàng Thánh Giá Mùa Chay 
Tua n na y, Thư  Sa u 25/3: Đốa n LMTT se  phu  tra ch Đi 
Đa ng Tha nh Gia  lu c 7:30pm 

 

  ** Rie ng Thư  Sa u Tua n Tha nh  
15/4 lu c 5:30pm, Gx. se  Đi Đa ng 
Tha nh Gia  trố ng the  ngốa i 
trờ i—chung quanh Nha  Thờ .  
Mố i Hố  i Đốa n va  Ca Đốa n se  cư  
2 ngườ i va c Tha nh Gia  chố 14 
cha  ng. 

 

Ý Lễ Cầu Nguyện trong các Thánh Lễ tuần này: 
 

• 1 GĐ xin cho  linh hồn các thai nhi @10:30AM 
• Chị Rina Nguyễn xin tạ ơn Chúa & Mẹ và cho sự bình an. 
• OB Tự xin lễ nhân dịp Bổn Mạng Lễ Thánh Giuse.  
Xin lưu ý:  
Cha Xư  se  da ng Tha nh le  ca u nguye  n 
đa  c bie  t chố quy  A n Nha n, Ma nh 
Thườ ng Qua n va  Thie  n Nguye n Vie n 
cu a Gia ố xư  va ố mố i thư  Sa u đa u tha ng 
lu c 7:00PM . 
Xin liên lạc với văn phòng GX trước thứ Sáu để xin lễ) 


