
 

 

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 

Cha Xứ GX. Việt Nam Thánh Giuse  

Lm. 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  
                  (CĐ Hồng Ân phụ trách) 
*Chúa Nhật: 
   - 8:30am—CĐ Cecilia phụ trách. 
   - 10:30am— CĐ Sao Mai phụ trách. 
   - 2:30pm Thánh Lễ Cho Các Em Thiếu Nhi   
                    (song ngữ, không có trong Mùa Hè) 
 

*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 Workshop 
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 hoặc 
liên lạc số văn phòng) 
 

*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 17 THƯỜNG NIÊN 

LẠY CHA CHÚNG CON 

Lời Chúa: Ngày kia, Chúa Giêsu cầu 
nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu 
nguyện xong, có một môn đệ thưa 
Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng 
con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn 
đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các 

con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. 
Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng 
ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng 
con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” [...]. 

Suy Niệm: Cha ng có  thụ  ta ó na ó da m gó i Thie n Chụ a la  Cha vì  đó  
la  kie ụ nó i pha m thượ ng, la  ha  tha p Thie n Chụ a va  da m na ng 
mì nh le n ngang ha ng vợ i Thie n Chụ a. The  nhưng, khi Chụ a Gie sụ 
đe n, Ngượ i đa  mợ  ra mó  t cụó  c ca ch ma ng: Ngượ i khó ng như ng 
da m gó i Thie n Chụ a la  “Cha” ma  có n da y cón ngượ i gó i Thie n 
Chụ a la  “Cha”. Vie  c Chụ a Gie sụ chó phe p cón ngượ i gó i Thie n 
Chụ a la  Cha có  mó  t gia  tri  ma c kha i qụan tró ng ve  tha n pha  n cụ a 
cón ngượ i: Cón ngượ i có  ngụó n gó c tha n linh, cón ngượ i la  cón ca i 
Thie n Chụ a tróng Chụ a Kitó . Ngóa i ra, tie ng “Cha” a y có n nha c nhợ  
mó i lie n he   ha ng ngang: chụ ng ta la  anh chi  em vợ i nhaụ tróng 
tượng qụan cón cụ ng mó  t Cha tre n trợ i. Ma c kha i cụ a Chụ a Gie sụ 
nha c nhợ : mó  t đa ng, giư a chụ ng ta vợ i Thie n Chụ a có  mó i tượng 
qụan tha n ma  t giư a cón vợ i Cha; đa ng kha c, giư a chụ ng ta vợ i tha 
nha n có  như ng mó i tượng qụan anh chi  em tha n tì nh, ne n pha i 
bie t nhợ  đe n nhaụ, qụan ta m đe n nhaụ va  ye ụ thượng nhaụ. 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, thật là hạnh phúc khi chúng con 
được gọi Thiên Chúa là Cha của chúng con và mọi người là anh chị 
em của nhau. Khi gọi Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị 
em, xin Chúa dạy cho chúng con biết yêu mến Chúa hết lòng hết trí 
khôn, mà quên mình phục vụ tha nhân như chính mình. Amen. 

(tgpsaigon.net) 

 Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 7/2022 

Cầu cho những người cao niên 

Chụ ng ta ca ụ ngụye  n chó như ng ngượ i 
caó nie n, như ng ngượ i đang na m giư  có  i 
ngụó n va  li ch sư  cụ a da n tó  c; móng ra ng 
kinh nghie  m va  sư  hie ụ bie t cụ a hó  giụ p 

chó giợ i tre  bie t hượ ng vó ng ve  tượng lai vợ i hy vó ng va  tra ch 
nhie  m. 

 Ngày 24 tháng 7 năm 2022     Năm 30 số  29 

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 

 

 Tuyển Thợ Nail Gấp ở New Tampa (33647) 
 

Cần tuyển nhiều thợ nail. Income và tips cao. Không 
khí làm việc vui vẻ, không tranh giành. Bao lương 

$800-$1200 tuỳ theo kinh nghiệm. 
 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Kevin (813) 391-5779  



 

 

Giáo Xứ Thông Báo:  
 

1. Hoa Tươi Trên Bàn Thờ:  GX cần hoa tươi để 
cắm trên bàn thờ , xin quý vị ủng hộ quỹ mua hoa. 
Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng GX.   
 

2. Tuyển Ca Viên –Ca Đoàn Hồng Ân: 
Ca đoàn Hồng Ân phụ trách hát thánh lễ chiều thứ 7 hằng tuần, Ca 
đoàn xin tha thiết mời quý anh chị tham gia để cùng nhau dâng lời 
ca tiếng hát chúc tụng Chúa trong Thánh Lễ. Mọi chi tiết xin liên 
lạc ca trưởng: Chị Ly Nguyễn hoặc đoàn trưởng Chị Quyên Hoàng. 
     

3) Phong Bì Tiền Rổ: 
     Nếu quý vị chưa có phong bì được gửi về nhà mỗi tháng, xin 
liên lạc văn phòng GX.  Khi dùng phong bì với số danh bạ của 
riêng mỗi gia đình, GX & Địa Phận sẽ biết quý vị là thành viên 
tham gia các sinh hoạt như một phần tử.  Đó cũng là cách Địa Phận 
& GX nhận biết sự tham gia tích cực của quý vị.  Số tiền quý vị 
dâng tặng hằng tuần luôn được cho vô hệ thống Parishsoft của Địa 
Phận. 
 

4) Lãnh Nhận Các Bí Tích: 
 

    Như đã được ghi ở trang đầu Bản tin.  Xin quý vị liên lạc Văn 
phòng GX trước thời hạn. Rửa tội: trước 1 tháng, Hôn Phối: trước 
6 tháng.  Các khóa học: xin liên lạc khi có nhu cầu vì GX cần thời 
gian để xắp xếp cho chu đáo. 

 

5)Quảng Cáo Trên Bản Tin Của Giáo Xứ  
 
GX kêu mời các Cơ sở Thương mại, đặc biệt là giáo dân của GX, 
hãy tham gia đăng quảng cáo trên bản tin của GX.  Đây cũng là 
cách quý vị giúp thêm kinh phí cho bản tin thêm phong phú, có 
thêm những chương mục học hỏi về giáo lý, đức tin & Kinh Thánh.  
Đồng thời, cũng giúp GX phổ biến thông tin các sinh hoạt của GX 
& các Hội Đoàn trong GX.  Mọi chi tiết, xin liên lạc Cô Xuân hoặc 
văn phòng GX. 
 
 

Qui tắc cho các Linh Mục và Phó Tế thăm viếng hay muốn 
tham dự các Nghi thức trong các Giáo xứ trong Giáo Phận 
 

 Để tránh những hiểu lầm và thắc mắc, chúng tôi xin tóm lược thể 
lệ của Giáo phận St Petersburg đối với các cha khách khi đến thăm 
các gia đình trong Giáo phận phải theo qui luật có hiệu lực từ tháng 
9 năm 2018. Có thể xem bản tiếng Anh đầy đủ ở đây: https://
www.dosp.org/wp-content/uploads/9_Clearance-guidelines-and-
form-Clergy-Sept-2018.pdf 

 Tất cả các linh mục và phó tế đến giáo phận 
để thực hiện bất kỳ chức vụ linh mục nào như 
rửa tội, lễ cưới, đám tang hoặc công tác mục 
vụ phải có giấy chứng nhận đang ở trong tình 
trạng tốt (good standing) và được thông qua 
bởi Giáo phận hoặc Bề trên của họ trước khi 
đến Giáo phận St.Petersburg. 
 Họ cũng phải có sự chấp thuận bằng văn 
bản của Cha xứ hoặc cha Quản nhiệm nơi 
thăm viếng và cử hành các Nghi thức Phụng 
vụ. Văn phòng Giáo phận (Chancellor’s Of-
fice) phải được thông báo  về việc họ sẽ đến và 

mục đích của chuyến thăm ít nhất hai (2) tuần trước khi sự kiện 
diễn ra. 
 Ngay cả khi linh mục hoặc phó tế đã từng ở trong giáo phận 
trước đó, vị linh mục hoặc phó tế đó vẫn phải trình thư chứng nhận 
của Giám Mục/ Bề Trên nơi họ đang thi hành sứ vụ cho Văn Phòng 
Giáo Phận và Cha Xứ tại GX.  Văn Phòng Giáo Phận sẽ không 
chấp nhận nếu lá thư đó do chính đương sự viết.  Các điều khoản 
này đã được Giáo Hội ban hành trong Giáo Luật số 903.    

Lịch Phụng Vụ trong Tuần 

24/7:  Chúa nhật 17 Thường Niên  
  Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi  
  8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1:  Tha ó Ngụye n 
  Ba i 2: Đóa n Qụang Thanh 
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Pha m Thanh Phóng 
  Ba i 2: Ly  Tra n 
 (Thánh Lễ trong tuần do Đoàn LMTT phụ trách) 
25/7: Thư  Hai—Th. Giacó be  Tie n, Tó ng đó   
26/7: Thư  Ba—Th. Gióakim va  Th. Anna, sóng tha n cụ a 
Đư c Me   
27/7: Thư  Tư  
28/7 Thư  Na m 
29/7: Thư  Sa ụ—Th. Martha, Maria va  Lazaró   
30/7: Thư  Ba y—Th. Phe ró  Kim Ngó n, gm-ts 
 7:00pm—Tha nh Le   
  Ba i 1: Ly  Tra n 
  Ba i 2: Ngụye n Thi  Lụa  t 
31/7:  Chúa nhật 18 Thường Niên  
 8:30am—Tha nh Le  I 
  Ba i 1:  Đóa n H Tra m 
  Ba i 2: Linh Ngụye n 
 10:30am—Tha nh Le  II 
  Ba i 1: Hóa Tra n 
  Ba i 2: Thụ y Ngụye n 
 
** 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 

       Châm Ngôn Thánh Nhân         

 “Làm theo thánh ý của Chúa chưa đủ, mà phải làm 
một cánh vui vẻ và nhiệt tình“ 

Th. Phanxico de Sales 
 

“Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo. 
Tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và 

thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được 
tiếng than thở của tha nhân”  

Th. Augustinô.  

“Chúa không cần việc làm của chúng ta. 
Ngài chỉ muốn tình yêu thúc đẩy những việc làm ấy”  

T. Terexa Avila.  

“Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tin tưởng, nếu chúng 
ta tin tưởng, chúng ta sẽ yêu thương, nếu chúng ta yêu 

thương, chúng ta sẽ phục vụ” 

Mẹ Terexa Calcutta 

Tri Ân Qúy Ân Nhân—Thank You, Donors! 
GX xin hết lòng tri ân quý ân nhân đã đóng góp cho Giáo Xứ.  

Xin Thiên Chúa trả công bội hậu trên quý vị và gia đình. 

-C.Thuy Murray Insurance Agency—$500.00 

-GĐ AC Hà & Thảo — $1,000.00 

-GĐ AC Hường & Liêm —$100.00 (ủng hộ thêm quỹ mua nhà thờ) 

-GĐ AC Dũng A. Trần—$300.00 (ủng hộ thêm quỹ mua nhà thờ) 

 

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, Bà Nguyễn 
Thanh Mỹ, Ô. Phêrô Maria Trần Quốc Toản và các Anh 
Chị Em ốm đau. 

 

Bí Quyết Của Hôn Nhân Bền Vững 

Đó không gì khác mà chính là cầu 
nguyện—Cầu nguyện dẫn đôi vợ chồng cùng 

nhau đi vào một đời sống thiêng liêng của 
một cặp đôi. Một đời sống thiêng liêng cùng 
nhau sẽ cho các bạn những giá trị, những xác 

tín chung sâu xa tự trong lòng để cả hai vợ 
chồng lái con thuyền hôn nhân - gia đình 

cùng theo một hướng và trong mọi hoàn cảnh.  Cầu nguyện giúp 
mỗi người chúng ta nhìn thấy chính mình rõ hơn với đôi mắt của 
Thiên Chúa, ngược lại, nếu thiếu cầu nguyện, chúng ta chỉ nhìn 

thấy những xấu xa, khuyết điểm của nhau. 

 

Góc Ẩm Thực Cuối Tuần 
 

  GX cuối tuần này có 
bán Bún Nem Nướng, 
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 Bà Mẹ Cống Giáo, đã phụ trách phần ẩm thực, 
các gia đình đã ủng hộ rau, cùng các anh chị em trong 
Ban Ẩm Thực đã bỏ công sức chuẩn bị các món khác 
& phục vụ.  

 

Báo Cáo Tài Chánh - Chúa Nhật  17/07/2022 
   

T7     7:00  PM                               161  Người         $    762  
CN   8:30  AM                               204  Người         $  1,913 
CN  10:30 AM                               250  Người         $  1,894 
CN   2:30  PM             Không có trong Mùa Hè 
Online Giving                                                            $  1,080 
Tổng Cộng Tiền Rổ                                                   $  5,649 
——————————————————————–—–— 
Tiền Quỹ Bảo Trì Nhà Thờ và Cơ Sở 
 

Tiền Hàng Rau:                                                         $   1,000 
Tiền Ẩm Thực:                                                          $     863 
Tổng Cộng tiền Quỹ Bảo Trì                                     $  1,863 

 
 

Ý Lễ Cầu Nguyện trong các Thánh Lễ tuần này: 
 

Lễ 8:30AM 

1)1GĐ Xin tạ ơn Chúa, cầu cho các linh hồn, và cho gia 
đình được đoàn tụ. 
 

 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. 

 

Xin liên lạc với văn phòng GX trước thứ Sáu để xin lễ. 

 

            Ghi Danh Cho Niên Khóa 2022-2023 
 

  Kính thưa Quý Phụ Huynh, 
 

Xin quý phụ huynh ghi danh học Việt Ngữ, TNTT và Giáo Lý cho 
con em mình trước ngày 30 tháng sáu.  Sau ngày này lệ phí sẽ tăng 
lên. 

1. Điều Kiện Ghi Danh:  7 tuổi trở lên. 

2. Lệ Phí & Thời Hạn:  $ 150 / em trước ngày June 30 -2022   

   Đăng Ký Trễ:  $200 / em sau ngày June 30, 2022 

   ** Không kể tiền đồng phục TNTT và tiền ăn trưa. 

3. Ăn Trưa: $180 / em nguyên năm (30 tuần). 

4. Xin nộp lệ phí (tiền mặt hay check) vào buổi học đầu tiên hoặc 
văn phòng Giáo Xứ.  Nếu trả bằng check, xin ghi:   

              “St. Joseph Vietnamese Parish". 

5. Cha Xứ khuyến khích các em nên ghi danh cả 3 chương trình 
(VN, TNTT, GL). Hy vọng các em sẽ tiến triễn hơn trong giáo lý 
căn bản và ngôn ngữ Việt Nam. (Nếu vì lý do gì không tham dự 
được cả 3 chương trình, xin cho biết trong phần Questions/
comments. ) 

24/7: Cử hành Thánh lễ và thăm viếng người già neo đơn 
 Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống 
và Giáo phận Roma đã đưa ra 
hướng dẫn cử hành Ngày Thế giới 
Cao Niên cho người cao tuổi lần 
thứ hai, vào Chúa Nhật ngày 
24/7/2022, có chủ đề: "Trong tuổi 
già, vẫn sinh hoa kết quả". 
Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống 
đề nghị hai cách thế các giáo phận 

trên toàn thế giới có thể tham dự cử hành Ngày này: cử hành một 
Thánh lễ hoặc thăm viếng người già neo đơn. Trên trang web của mình, 
Bộ cung cấp các tài liệu cũng như những gợi ý mục vụ và phụng vụ để 
giúp các giáo phận cử hành Ngày này, đặc biệt là thăm viếng và đồng 
hành với người già neo đơn. 
Giáo hội cũng ban ơn Toàn xá cho các tín hữu thực hiện việc này trong 
những ngày gần với ngày 24/7, vì như Đức Thánh Cha khẳng định 
trong Sứ điệp Ngày Ông bà và Người cao tuổi năm nay: "thăm viếng 
người già neo đơn là công việc của lòng thương xót trong thời đại 
chúng ta." 
Trong thư gửi các cha xứ của giáo phận Roma và những người già ở 
Roma, Đức Hồng y De Donatis nhắc rằng vào mùa hè, nhiều người già 
cảm thấy bị bỏ rơi hơn. Do đó, "thật là tốt khi vào dịp này, nghĩ về một 
giây phút đơn giản và ý nghĩa đối với người già." Ngài mời gọi thăm 
viếng người già tại tư gia hay trong các nhà dưỡng lão. 
Quan tâm đến người cao tuổi 
Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự 
sống, nhận định rằng "Với Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, 
Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta ý thức về tầm quan trọng của người 
già trong đời sống xã hội và cộng đoàn của chúng ta và do đó không cử 
hành nó riêng rẽ nhưng theo cấu trúc." 
Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi được Đức Thánh Cha thiết 
lập vào năm 2021 và được cử hành hàng năm vào Chúa Nhật thứ tư của 
tháng 7, năm nay vào ngày 24/7. 
Vào ngày 24/7 Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm Canada. 
Theo chương trình, ngài sẽ viếng đền thờ thánh Anna và gặp gỡ người 
già và giới trẻ tại trường tiểu học ở Iqaluit. Chăm sóc người già và việc 
đối thoại giữa họ và các thế hệ trẻ hơn là quan tâm không ngừng của 
Đức Thánh Cha.  
Hồng Thủy - Vatican News  

 


