
 

 

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  

John Chiến Xuân Đinh, 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 phải 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  

CHỦ NHẬT VI PHỤC SINH 

Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 

“Đừ ng sợ ”. Đa y la  đie  p khú c đừợ c Chú a 
Gie sú nha c đi nha c la i ra t nhie ú la n. 
“Đừ ng sợ  nhừ ng ke  gie t đừợ c tha n xa c 
nhừng khô ng la m gì  đừợ c linh hô n anh 
em”. “Đừ ng sợ , ta đa  tha ng the  gian”…  

Nhừ ng lợ i Chú a nô i trông Tin mừ ng 
hô m nay na m trông bô i ca nh bừ a tie  c ly 

trừợ c khi đi thú  na n. Trông ba i die n từ  ra t da i a y, Chú a nha c đi nha c la i 
ve  ngúye n ly  cú a tì nh ye ú, la  ye ú tô  giú p ta tha ng vừợ t mô i sợ  ha i. 
Tha nh Phaôlô  cú ng đa  vie t: “Tì nh ye ú ma nh hợn sừ  che t”. Tì nh ye ú se  
giú p chú ng ta thừ c sừ  lừú la i trông Chú a, Đa ng ha ng sô ng, va  chì nh Chú a 
Gie sú đa  mợ i gô i: “Anh em ha y ợ  la i trông tì nh ye ú Tha y” (Ga 15,9) ba ng 
ca ch túa n giừ  nhừ ng đie ú Tha y trúye n da y” (c.10). Cú ng the , nga y hô m 
nay, Chú a cú ng kha ng đi nh ra ng ye ú me n Chú a chì nh la  túa n giừ  lợ i cú a 
Nga i (Ga 14,23). 

Sợ  ha i la  kinh nghie  m ma  chú ng ta va n thừợ ng hay cô . Ngừợ i tre  sợ  túô i 
gia  maú đe n. Thanh nie n khô e ma nh sợ  lú c be  nh ta  t hay ô m đaú. Đô i 
trai ga i ye ú nhaú say đa m sợ  nhừ ng gia y phú t a n a i ma  n nô ng vú t tan 
bie n. Ngừợ i gia ú sợ  se  đe n nga y kha nh kie  t… Nô i chúng, cô  múô n va n ly  
dô đe  pha i sợ  ha i. Khi đô i die  n trừợ c ca i che t, chì nh Chú a Gie sú cú ng sợ . 
Sừ  sợ  ha i da ng le n tô  t đô   đe n mừ c mô  hô i va  ma ú tôa t ra. Nga i sợ , vì  tô  i 
lô i cú a ca  tra n gian đang đe  na  ng tre n đô i vai Nga i va  cúô i cú ng da n đe n 
ca i che t nghie  t nga . Nhừng khi từ  cô i che t sô ng la i, Chú a Gie sú đa  trợ  
tha nh ngúye n ly  chô chú ng ta ve  sừ  bì nh an đe  thôa t vừợ t sợ  ha i. Khi 
hie  n ra vợ i ca c mô n đe   va ô nga y thừ  nha t trông túa n, Chú a đe n giừ a lú c 
ca c ô ng đang ngô i cô rú m la i vì  sợ  se  t. Chú a thô i hợi va ô ca c ô ng, ban 
Tha nh Tha n va  traô chú c bì nh an. Nga i cô n chô ca c mô n đe   tha y nhừ ng 
da ú chừ ng ve  cúô  c khô  na n nợi tha n xa c Nga i, va  đô  cú ng la  ve t tì ch ga y 
ne n sừ  sợ  ha i nợi ca c tô ng đô  trừợ c đa y. 

Đừ c Tha nh Cha Giôan Phaôlô  đe   nhi  đa  khợ i đa ú trie ú đa i Gia ô hôa ng 
cú a Nga i vợ i thô ng đie  p ‘Đừ ng sợ ’. Nga i nha c la i lợ i hie  ú trie  ú a y va  mợ i 
gô i chú ng ta, đa  c bie  t ca c ba n tre : “Đừ ng sợ . Ca c côn ha y mợ  ta m hô n đe  
chô Chú a Gie sú chie m ngừ ” (Open dôôr tô Christ). 

Vì  the , thôa t khô i sợ  ha i khô ng pha i la  mô  t lie  ú pha p mang tì nh ta m ly , 
nhừng la  mô  t tha i đô   cú a đừ c tin, ca m sa ú nie m tin va ô ma ú nhie  m Đừ c 
Gie sú đa ng đa  che t va  đa  sô ng la i. 

(gpcantho.com) 

 Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 
5/2022Cầu cho giới trẻ được đầy niềm tin 
Chú ng ta ca ú ngúye  n chô ta t ca  nhừ ng ngừợ i tre , cô  

the  sô ng mô  t cúô  c sô ng trô n ve n hôa n ha ô; theô gừợng Đừ c Maria, bie t 
la ng nghe, súy nie  m va  pha n đi nh vợ i lô ng can đa m, da t da ô đừ c tin đe  
đừa ra ha nh đô  ng da n tha n phú c vú . 

 Ngày 22 tháng 5 năm 2022     Năm 30 số  20 

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 

   

Xin ủng hộ các cơ sở thương mại đã đăng quảng cáo bảo trợ cho 
Giao Xứ Thánh Giuse 



 

 

Giáo Xứ Thông Báo:  
 

Hoa Tươi Trên Bàn Thờ:  Mùa chay đã qua, GH đang sống 
trong mùa Phục Sinh, mùa hân hoan vui mừng. GX cần hoa 
tươi để cắm trên bàn thờ , xin quý vị ủng hồ quỹ mua hoa, 
đặc biệt trong mùa Phục Sinh.  Mọi chi tiết xin liên lạc văn 
phòng GX.   
 

Cần  Lãnh Nhận Các Bí Tích:  Là người Công Giáo, mỗi 
người chúng ta được tháp nhập vào gia đình Thiên Chúa, làm 
con của Giáo Hội.  Vì thế, mỗi gia đình khi đăng ký vào GX, 
trở nên thành viên của GX và được hưởng quyền lợi khi có 
nhu cầu lãnh nhận các Bí Tích cũng như những thủ tục liên 
quan đến đời sống đức tin.  Bên cạnh quyền lợi, chúng ta 
cũng có trách nhiệm xây dựng GX bằng cách đóng góp công 
sức và tài chánh qua việc bỏ tiền rổ hằng tuần.  GX chúng ta 
đã & đang bắt đầu hình thành như một phần tử của Giáo 
phận, vì thế các quy định cũng phải theo các điều luật của 
Đức Giám Mục sở tại.  Khi quý vị hoặc con em quý vị có nhu 
cầu lãnh nhận các Bí Tích: Rửa Tội, XTRLLD, Thêm Sức, 
hoặc Hôn Phối, GX đã có lịch trình tuần tự mỗi tháng hoặc 
mỗi khóa, được thông báo trên trang đầu của bản tin mỗi 
tuần.   Để giúp Cha Xứ và GX phục vụ quý vị một cách chu 
đáo, xin quý vị lưu ý các điều lệ đã được quy định, trừ trường 
hợp khẩn cấp của Bí Tích Xức Dầu. 
 
 Thông Báo: 

    Ngày 22/5—Bế Giảng Niên Khóa 2021-2022 

• Na m hô c 2021-2022 se  ke t thú c va ô nga y 22 tha ng 5 na m 
2022.   Gia ô Xừ  xin ca m ợn ta t ca  qúy  phú  húynh đa  cô  ng 
ta c vợ i BGD va  Tha y Cô  Gia ô trông na m qúa va  đa  giú p ca c 
em tie n trie n hợn trông nie m tin sô ng đa ô cú ng nhừ gì n giừ  
ngô n ngừ  me  đe  cú a mì nh. Chú c ca c em mô  t mú a he  vúi ve  
va  dô i da ô sừ c khô e. 

**  Xin quý phụ huynh lưu ý kể từ Chúa Nhật 29 tháng 5 và suốt  
       mùa hè sẽ không có lễ Thiếu Nhi lúc 2:30 pm.   
 

• Giáo Dục Đức Tin:  Cha me  la  tha y da  y đa ú tie n va  cha me  
cô  tra ch nhie  m chì nh trông vie  c núô i dừợ ng va  da y đừ c tin 
chô côn em cú a mì nh.  Vì  the , Cha Xừ  mông ca c ba  c phú  
húynh da nh thợ i gian da y gia ô ly  chô ca c em, đa  c bie  t trông 
mú a he  khi ca c em khô ng đe n trừợ ng. 

 

    Tri Ân Các Ân Nhân—Thank You, Donors! 
 

• Cô  Dúng ú ng hô   qúy  múa hôa—$100.00 

• Mô  t vi  a n danh ú ng hô   qúy  múa hôa—$55.00 

• Anh Cô ng Hôa ng ú ng hô   qúy  múa hôa—$100.00 

 

 

 

 

 
 

Lịch Phụng Vụ trong Tuần 

22/5:  Chủ Nhật VI Phục Sinh 
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1: Tha ô Ngúye n 
  Ba i 2: Linh Ngúye n 
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Pha m T Phông 
  Ba i 2: Hie ú Mai 
 2:30pm—Tha nh Le  chô Thie ú Nhi (sông ngừ ) 
(Thánh Lễ trong tuần do Đoàn LMTT phụ trách) 
23/5: Thừ  Hai 
24/5: Thừ  Ba 
25/5: Thừ  Từ—Th. Be đa, Lm, tsht; Th. Gregôriô VII, Gh; Th. 
Maria Mađalena Pazzi, tn  
26/5: Thừ  Na m—Th. Philip Neri  
27/5: Thừ  Sa ú— Th. Aúgústinô  Cantúariô , gm  
28/5: Thừ  Ba y 
 7:00pm—Tha nh Le  Vô ng CN 
  Ba i 1: Ngúye n L Hừợng 
  Ba i 2: Tra n L Phừợng 
29/5:  Lễ Chúa Thăng Thiên 
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1:  Đôa n Tra m 
  Ba i 2: A nh Vie t 
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Túye t Anh 
  Ba i 2: Húye n Đô  
 2:30pm—Tha nh Le  chô Thie ú Nhi (sông ngừ ) 
-Các gia đình có người thân đau bệnh muốn rước Mình 
Thánh Chúa tại tư gia, xin liên lạc trước Chúa Nhật với A. 
Giuse Dũng số 813-943-8812 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn tháng 5 & 6 

• 22/5—Bế Giảng niên khóa 2021-2022 
• 29/5—Lễ Chúa Thăng Thiên 
• 5/6—Lễ Chúa Thánh Thần Hiện 

Xuống 
• 12/6—Lễ Chúa Ba Ngôi 

Sổ Gia Đình Công Giáo 
Khi đăng ký vào GX, mỗi  gia đình sẽ nhận được sổ gia 
đình có số phong bì và số danh bạ của Địa Phận.  Số phong 
bì là để địa phận và văn phòng GX lưu giữ thông tin & số 
tiền quý vị đóng góp hằng tuần.  Hơn thế nữa, khi quý vị 
hoặc con em quý vị cần lãnh các Bí Tích, GX & địa phận sẽ 
dựa vào số phong bì để nhận biết quý vị thuộc GX nào, vì 
thế xin quý vị luôn giữ sổ gia đình một cách chu đáo.  Văn 
phòng GX còn giữ một số sổ gia đình của quý vị chưa đến 
lấy.  Xin quý vị có tên sau đây sắp xếp thời gian ghé văn 
phòng GX lấy về. 

AC Don Nguyễn, AC Dennis Do, AC Pham Kieu Phong, C. 
An Nguyễn,  AC Nguyễn Phùng Hùng, C. Vũ Kim Yến, 
AC. Đỗ Thanh Liêm, AC Hiền & Nancy Nguyễn, AC Đặng 
Văn Nhứt, C. Lưu Phương Đan, AC Nguyễn Tấn Sĩ, AC 
Nguyễn Lê Dũng, GĐ Nguyễn Xuân Hưởng. 

 

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  Bánh Hỏi Nem Nướng, 
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 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  15/05/2022 
 

T7     7:00  PM                               105  Người         $     651   
CN   8:30  AM                               191  Người         $  1,397 
CN  10:30 AM                               141  Người         $  1,158 
CN    2:30 PM                                305  Người         $  1,706 
Online Giving                                                            $    440 
Tổng Cộng Tiền Rổ                                                   $ 5,352 
——————————————————————–— 
Tiền Quỹ Bảo Trì Nhà Thờ và Cơ Sở 
 
Tiền Hàng Rau:                                                         $     900 
Tiền Ẩm Thực:                                                          $  1,132 
Tổng Cộng tiền Quỹ Bảo Trì                                     $  2,032
  

 

Ghi Danh Niên khóa 2022-
2023 cho Việt Ngữ, 

TNTT và Giáo Lý 
 

**Ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 năm và 
chấm dứt vào ngày 22 tháng 8 năm 2022** 

  
*  Da nh chô ca c em 7 túô i trợ  le n. 
*  Le   phì  $ 150 / em (khô ng ke  tie n đô ng phú c TNTT va  
tie n a n trừa). Xin nô  p le   phì  (tie n ma  t hay check) va ô 
búô i hô c đa ú tie n hôa  c va n phô ng Gia ô Xừ .  Ne ú tra  ba ng 
check, xin ghi: “St. Jôseph Vietnamese Parish". 
*  Dừ  tì nh tie n a n trừa ngúye n na m $180/hô c sinh (30 
túa n). 
*  Cha xừ  khúye n khì ch ca c em ne n ghi danh ca  3 chừợng 
trì nh (VN, TNTT, GL). Hy vô ng ca c em se  tie n trie n hợn 
trông gia ô ly  ca n ba n va  ngô n ngừ  Vie  t Nam. (Ne ú vì  ly  
dô gì  khô ng tham dừ  đừợ c ca  3 chừợng trì nh, xin chô 
bie t trông pha n Qúestiôns/Cômments). 
Xin scan QR côde đa y đe  ghi 
danh. 
https://
signup.stjvntampa.org/
school 
Mô i tha c ma c xin lie n la c vợ i 
ca c tha y cô  va  húynh trừợ ng 
ta i va n phô ng Ban Gia ô Dú c 
trông hô  i trừợ ng saú ca c 
Tha nh Le  Chú a Nha  t. 
 
 

                        Hân Hoan Chúc Mừng         
 
 

Gia ô Xừ  xin chú c mừ ng ta t ca  ca c côn em trông GX tô t 
nghie  p Trúng Hô c (High Schôôl) va  Đa i Hô c (Côllege) 
na m nay.   Me n chú c ca c em tha nh cô ng tre n bừợ c đừợ ng 
từợng lai trông cô ng vie  c la m cú a mì nh. Xin Chú a Phú c 
Sinh gì n giừ  ca c em va  ban sừ c ma nh tre n ca c em. 

 
       Trung Học                               Đại Học 

 
       Kyle Khổng                         Lex Nguyễn  
        Vivian Vũ                        Kim Uyên Phạm  
       Christine Tạ                       Steven Nguyễn  
      Audrey Đặng                        Brian Nguyễn  
     Matthew Trần                          Kelley Vinh 
       Austin Trần 
 
 

                    

 

Ý Cầu Nguyện trong các Thánh Lễ tuần này: 
Lễ 7:00PM 

1) GĐ xin cầu cho L.h Giuse Phạm Ngọc Chi. 
2) Chị Cúc Lê xin tạ ơn Đức Mẹ cho gia đình. 
Lễ 8:30AM 
1) GĐ xin cho L.h Phêrô Nguyễn Đức Dũng nhân dịp giỗ 100 

ngày. 
2) Chị Linh Nguyễn xin lễ giỗ cho L.h Giuse 
 

Lễ 10:30AM     
1) Chị Gina Nguyễn xin sự bình an cho gia tộc. 
2) GX xin lễ cho L.h Giuse Phạm Ngọc Chi. 
Lễ 2:30PM 
1) GĐ Chị Nga xin cho các linh hồn & cầu bình an. 
 

Xin lưu ý:  
Cha Xứ sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho quý Ân 
Nhân, Mạnh Thường Quân và Thiện Nguyên Viên của Giáo 
xứ vào mỗi thứ Sáu đầu tháng lúc 7:00PM. 


