
 

 

Giáo Xứ Việt Nam Thánh Giuse -Tampa 

St. Joseph Vietnamese Parish 

5601 Hanley Rd, Tampa, FL 33634  
Phone# (813) 397-2019 Office, (813) 403-6519 (cell) 

Email: st.joseph@stjvntampa.org 
Website: gxthanhgiusetampa.org 

Cha Xứ G.X. Việt Nam Thánh Giuse  

Lm. John Chiến Xuân Đinh, SVD 
 

Chương Trình Thánh Lễ & Các Bí Tích: 

*Thứ Ba, Tư, Năm và thứ Sáu: 
   - 7:00pm Thánh Lễ Ngày Thường 
*Thứ Bảy:  
   - 7:00pm Thánh Lễ Vọng Chúa Nhật  
*Chúa Nhật: 
   -  8:30am - Lễ Nhất 
   - 10:30am - Lễ Hai 
   - 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 & 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.   
  - Cha mẹ & 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  Cha 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 G.X. 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.  

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023 
 

Kính chúc quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em một  
Năm Mới vui khỏe và tràn đầy Ân sủng của Thiên Chúa. 

 

THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI 
 

Lời Chúa: Khi ấy, các mục tủ hối hả ra 
đi đến thành Bêlem. Đến nơi, họ gặp 
thấy bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài 
Nhi mới sinh đặt nằm trong máng cỏ. 
Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã 

báo về Hài Nhi này. Tất cả những người nghe đều ngạc nhiên 
về những điều mà các mục tử kể lại cho họ. Còn bà Maria thì 
ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. 
Những người chăn chiên ra về, họ tung hô ca tụng Thiên Chúa 
về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã 
báo cho họ. 
 

Suy niệm: Ke t thú c Túa n Ba t nha  t le  Gia ng Sinh, Ho  i Tha nh 
cử  ha nh le  Đử c Maria la  Me  Thie n Chú a. Vớ i sử  va ng phú c 
cú a đử c tin, Me  Maria đa  sinh ha  Chú a Gie sú. Chú a Gie sú la  
Thie n Chú a la m ngửớ i ne n Me  Maria xử ng đa ng đửớ c go i la  
Me  Thie n Chú a. Me  Maria cú ng la  Me  cú a Ho  i Tha nh, Me  cú a 
chú ng ta. Chú ng ta ha nh phú c vì  co  Đử c Maria la  Me . Ho m 
nay cú ng la  nga y đa ú na m dửớng li ch, chú ng ta ha y da ng 
tro n na m mớ i na y nới ba n tay tử  ma ú cú a Me , xin Me  che 
chớ  gì n giử  gia đì nh mì nh. 

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh, 

chúng con xin Mẹ hãy là Mẹ của gia đình chúng con. Xin Mẹ 

luôn chở che và chèo lái con thuyền gia đình chúng con trên 

con đường đức tin và làm chứng cho Chúa. 

(tgpsaigon.net) 

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 1/2023   

Cầu cho các nhà giáo dục 
Chú ng ta ha y ca ú ngúye  n đe  ca c nha  gia o dú c 
trớ  ne n chử ng nha n đa ng tin ca  y, bie t da y ve  
tì nh húynh đe   hớn la  o c ganh đúa, cú ng nhử 
bie t ửú tie n giú p đớ  nhử ng ai nho  be  nha t va  de  
bi  to n thửớng nha t. 

 Ngày 1 tháng 1 năm 2023  Năm  số  1 

 
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  

Alex Nguyen, Realtor 

 

Viet Insurance & Financial 
 
Orlando Office 
1918 Woodward St 
Orlando, FL 32803 
 
PHONE: 407-615-4618 

8104 W Water Ave  
Tampa, FL 33615 

(813) 249-2222 

Phở Việt Restaurant 
        Finest Vietnamese Cusine 

1202 W Brandon Blvd Brandon,  

FL 33511 (813) 643-8888 

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

 

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 

   

 

Thuy D Muray, CLU Agent 
11588 Fountainhead Drive 

Tampa, FL 33626 
Cell: 813-690-4683 

thuy@tampasfagent.com 
Chúng tôi cung cấp các hợp đồng bảo hiểm về Xe, 

Nhà, Nhân thọ, Nhà thương, Y tế 
Like a good neighbor, State Farm is there! 

Ca n ngửớ i phú  be p trong tie m ba nh. Fúll & 
Part Time. Kho ng ca n kinh nghie  m 

Kho ng khì  vúi ve , nhe  nha ng. 
Tie  m ga n USF Tampa 

 
Xin liên lạc: 813-734-0015 

Thang Tran, DC 
Tan Tran, DC 

Rau Câu Điêu Khắc 
8019 N. Armenia Ave 

Tampa, Fl 33604 

Liên lạc chị Phi: 
407-530-9654 

Linh Ngo 
Mortgage Broker 

 

813-317-7180 
NMLS#2043953 

www.an2lending.com 
 

Tận Tâm - Kinh Nghiệm  
Nhanh Chóng - Uy Tín 
Luôn Giữ Confidential  

Chúng tôi chuyên cho vay: 
 

Mua nhà ở cho gia đình 

Mua nhà ở cho thuê / commercial 

Tín dụng kém 

Cần tiền hổ trợ mua nhà 

Không chứng minh income  

Người Việt Nam đầu tư ở Mỹ 



 

 

Giáo Xứ Xin Thông Báo:  
 

1. Lời kêu gọi của Cha xứ xin đóng góp trả số tiền nợ. 
 

Để cùng chung tay đóng góp trả số tiền nợ $800,000.00 (tám trăm 

ngàn) mà giáo xứ đã mượn của Giáo phận để mua Nhà thờ và Cơ sở 
cho giáo xứ.  Số tiền này giáo xứ hứa sẽ trả xong trong năm 
2025.  Khi giáo xứ mua Nhà thờ và Cơ sở mới thì giáo xứ chỉ có 
275 gia đình ghi danh nên lúc đó Cha xứ xin mỗi gia đình ủng hộ 
đóng góp $3000.00 (ba ngàn đô) trong 5 năm.  Nhưng hiện giờ giáo 
xứ chỉ mới có 264 gia đình hứa và đang trả từng tháng rất đều đặn, 
và trong đó đã có gần 197 gia đình đã hứa đóng góp xong. 
 

Vậy để Giáo xứ tránh trả tiền lời và tiền vốn cho Địa phận, Cha xứ 
tha thiết xin các gia đình đã ghi danh hay chưa ghi danh vào Giáo 
xứ rộng rãi đóng góp tiền hứa này để Giáo xứ sớm trả hết số tiền 
nợ này. Chắc chắn, nếu Giáo xứ không trả hết số tiền mượn này 
trong thời gian hứa, thì trong tương lai Giáo phận sẽ không cho 
phép Giáo xứ mình xây cất hay tu sửa những dự án lớn.  Vả lại 
Giáo xứ mình còn rất nhiều công trình và dự án cần làm để đáp 
ứng nhu cầu mục vụ cho giáo dân của Giáo xứ. Hiện giờ giáo xứ 
đã có 542 gia đình đã ghi danh vào Giáo xứ và chắc chắn giáo xứ 
mỗi ngày càng lớn mạnh về số người thì Giáo xứ cũng cần có một 
ngôi Nhà thờ mới và Cơ sở thuận tiện để đáp ứng các sinh hoạt cho 
các Hội Đoàn, đặt biệt cho Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo 
xứ. 
 

Nguyện xin Chúa là Tình yêu và là Cội Nguồn của mọi sự thiện 
hảo, chúc lành và rộng ban muôn ơn lành trên trời dưới đất cho 
Giáo xứ, đặc biệt cho tất cả mọi người Ân Nhân và những người có 
tấm lòng thiện hảo. 
 

2. Hoa Tươi Trang Trí Cung Thánh &  Bàn Thờ:   
G.X. cần hoa tươi để trang trí trên Cung thánh, xin quý vị rộng rãi 
ủng hộ quỹ mua hoa. Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng G.X.   
 

3.  Xin bỏ Tiền Rổ vào phong bì: 
Để giúp văn phòng G.X. và văn phòng tài chánh của Địa phận làm 
ngân sách tài chánh và sổ sách hằng năm cho thuận tiện và rõ ràng, 
xin quý vị cố gắng bỏ tiền vào phòng bì có số danh bạ để đóng góp 
cho GX. Nếu gia đình quý vị nào chưa có phong bì hay không nhận 
được phong bì gửi về nhà mỗi tháng thì xin liên lạc văn phòng 
G.X.  Khi dùng phong bì với số danh bạ của mỗi gia đình, GX & 
Địa Phận sẽ biết quý vị là thành viên tham gia các sinh hoạt trong 
G.X.  Đó cũng là cách Địa Phận & G.X. nhận biết sự đóng góp tích 
cực của quý vị.  Số tiền quý vị dâng tặng hằng tuần luôn được cho 
vô hệ thống Parishsoft của Địa Phận. 
 

4. Lịch Họp Của Các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành 
 

- Đoàn TNCG  -  Họp tối Thứ Bảy tuần thứ 3 lúc 8:00 PM 
- Đoàn TNTT   -  Họp hai tháng 1 lần vào Chúa Nhật đầu tháng lúc  
                             3:30 PM 
- Hội CBMCG  - Họp tối Thứ Bảy tuần thứ 2 lúc 8:00 PM 
- Đoàn LMTT  -  Họp sáng Chúa Nhật tuần thứ 4 lúc 9:00 AM 
- Hội Đồng Mục Vụ GX  -  Họp tối thứ sáu tuần thứ nhất lúc  
                            8:00 PM 
- Lớp Tân Tòng  - Học mỗi Chúa Nhật lúc 9:00AM (xin liên lạc   
                              với VPGX)* 
- Lớp Rửa Tội  - Học Sáng Chúa 
Nhật tuần thứ 2 mỗi tháng 
 
 

*Mọi chi tiết, xin liên lạc văn 
phòng GX. 

Lịch Phụng Vụ trong Tuần 

1/1:  Lễ Mẹ Thiên Chúa 

 New Year's Day, Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới  

 8:30am  - Thánh Lễ I 

  Bài 1: Tuấn Đoàn 

  Bài 2: Bích Ngọc 

 10:30am - Thánh Lễ II 

  Bài 1: Lý Trần 

  Bài 2: Hoa Trần 

 2:30pm - không có Thánh Lễ cho Thiếu Nhi  

 (Thánh Lễ trong tuần do CĐ Sao Mai phụ trách đọc Lời Chúa) 

2/1: Thứ Hai—Th. Basilio Cả và Gregorio, GmTs  

3/1: Thứ Ba—Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu  

4/1: Thứ Tư—Th. Elizabeth Seton  

5/1: Thứ Năm—Th. Gioan Neumann  

6/1: Thứ Sáu—St. Andre Bessette, ts  

7/1: Thứ Bảy—Th. Raymond Penyafort, lm  

 7:00pm - Thánh Lễ  

  Bài 1: Hiếu Mai 

  Bài 2: Trần L Phương 

8/1:  Lễ Chúa Hiển Linh  

 8:30am  - Thánh Lễ I 

  Bài 1: Lệ Chi 

  Bài 2: Linh Nguyễn 

 10:30am - Thánh Lễ II 

  Bài 1: Thúy Nguyễn 

  Bài 2: Kiều Khổng 

 2:30pm - Thánh Lễ cho Thiếu Nhi  

 (Thánh Lễ trong tuần do CBMCG phụ trách đọc Lời Chúa) 

Lịch Phụng Vụ tháng 1 & 2/2023 
• 01/01: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 

  Tết Dương Lịch 

• 08/01: Lễ Hiển Linh 

• 09/01: Lễ Chúa Giêsu Chịu phép rửa 

• 22/01: Tết Nguyên Đán 

• 22/02: Thứ Tư Lễ Tro 

GIÁO XƯ TRI ÂN  - THANK YOU, DONORS! 

Gia o xử  cha n tha nh tri a n đe n qúy  a n nha n đa  va  đang tie p tú c 
ú ng ho   G.X.  Xin Thie n Chú a chú c la nh tre n qúy  vi  & gia qúye n. 
 -  1 Vi  Ẩ n Danh  -  $ 5.00 (Qú y múa hoa) 
 -  GĐ OB Ngúye n Hử ú  - $ 100.00 (Qú y múa hoa) 
 -  ẨC Trì  & Nga  -  $ 500.00 (Qú y múa nha  Thớ ) 
 -  ẨC Hoa ng Va n Co ng - $ 1,000.00 (Qú y múa nha  Thớ ) 
 -  ẨC Nha n & Túye t Ẩnh  -  $ 500.00 (Qú y múa nha  Thớ ) 
-  Chi  Thú Nga Tra n—$500 (Qúy  ú ng ho   múa Nha  thớ ) 
 -  ẨC Dú ng & Hửớng  -  $ 600.00 (Qú y múa nha  Thớ ) 
 -   ẨC Ẩndy & Jennifer  - ú ng ho   mo  t pha n tie n hoa & ca m hoa 
 

 ** GX xin cha n tha nh tri a n đe n ca c anh chi  em thie  n ngúye  n 
vie n đa  va  co n đe n do p de p, tửớ i ca y, sử a chử a va  chúa n bi   
pha n a m thử c cú ng nhử ca c co ng vie  c kha c cho ho  i chớ  Xúa n 
Qúe  Hửớng 2023.  Xin  Thie n Chú a , Đa ng tha ú súo t mo i sử , tra  
co ng bo  i ha  ú cho qúy  vi  va  gia qúye n. 
 

Cầu Nguyện Cho Các Anh Chị Em Đau Bệnh  

Nguyện xin Chúa ban bình an của Ngài đến những người trong 
G.X. dưới đây để cầu mong cho quý ÔBACE đang đau bệnh 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, 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 và quý vị Cao Niên đau yếu.  

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 

 

         Hội Chợ Xuân Quê Hương 2023  

    Trong niềm vui  hân hoan đón chào năm mới 2023, 
như thường lệ, để giữ gìn văn hóa và truyền thống ngày 
tết cổ truyền, GX sẽ có những sinh hoạt sau đây: 

  - Hội Chợ Xuân Quê Hương:  
Thứ 7, ngày 14 tháng 1, 4pm-
11pm.  Vào cửa miễn phí 

  - Tiệc Dạ Vũ: CN, ngày 15 
tháng 1, 7pm-12am.  Xin liên lạc 
VP để đặt vé. 

** Mọi thắc mắc hoặc muốn bảo 
trợ, xin liên lạc: 

- Xuân Lê: 229-726-0034  
- Thi Nguyễn: 813-334-9895  

 

Báo Cáo Tài Chánh - Chúa Nhật  25/12/2022 
   

T7     8:00  PM (Lễ Vọng G.S)      667  Người         $  5,106 
CN   8:30  AM                               185  Người         $  1,384 
CN  10:30 AM                               300  Người         $  2,808 
CN     2:30 PM                                  Không Có Lễ      $         0 
Online Giving                                                            $     195 
Tổng Cộng Tiền Rổ                                                   $  9,493 
——————————————————————–—–—— 
 

Tiền Quỹ Bảo Trì Nhà Thờ và Cơ Sở 
 

Tổng cộng tiền ẩm thực thu được:                         $   3,351 
Tiền chi tiêu đi chợ, supplies & 20% cho HĐ       $ -    639 
Tổng Cộng tiền nhận được từ ẩm thực:                 $   2,712 
 

Gian hàng rau/hoa quả:                                          $+    900 
Tổng thu cho quỹ bảo trì nhà thờ:                          $   3,612 

Ý lễ cầu nguyện trong các Thánh Lễ tuần này: 
 
Lễ 8:30AM 
1) Bà Đào & Các con xin cho Linh hồn Phêrô    
       Nguyễn Đức Dũng & các linh hồn tiên nhân. 
2)   GĐ Chị Annie xin cho linh hồn Maria  
3)   Chị Rina Nguyễn xin tạ ơn Chúa & Đức Mẹ 
 
Lễ 10:30AM 
1)  Chị Amenda Lee xin cho linh hồn Giuse Ben Lee. 
2) Chị Thu Nga Trần xin cầu bình an cho gia đình, cầu 
cho L.h. Gioan Basotixita, Phêrô, Giuse  và L.h. Ông Bà 
Nội Ngoại và các Đẳng Linh hồn. 
 
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. 

Cáo Phó 
 

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” (kinh Hòa Bình) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 

 
ĐGH Danh Dự Bênêdictô XVI 

 

Văn phòng Tin Tức của Tòa Thánh Vatican mới thông báo 
sáng sớm hôm nay là Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô 
XVI vừa an nghỉ trong Chúa lúc 9 giờ 34 phút ngày 31 tháng 
12 năm 2022 ở bên Roma. Ngài được phúc hưởng thọ 95 tuổi. 
 

Vậy trong niềm thương tiếc Đức Cố Giáo Hoàng Bênêdictô 
XVI, giáo xứ chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội Công giáo 
hoàn vũ đọc kinh cầu nguyện và để tang tưởng nhớ và thương 
tiếc Ngài và chúng ta cùng nhau mang tâm tình tạ ơn Chúa đã 
thương ban cho Giáo hội Công giáo một vị Giáo Hoàng rất lỗi 
lạc và xuất sắc, đặc biệt về sự khiêm nhường từ chức ngôi vị 
Giáo hoàng của Ngài vào năm 2013 sau 600 năm trong lịch sử 
Giáo hội. 
 

Xin Thiên Chúa là Cha của hết mọi người với đầy lòng thương 
xót ban cho linh hồn Đức Cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sớm 
được vào Thiên đàng hưởng hạnh phúc muôn ngàn đời với 
Thiên Chúa mà ngài đã tin và sống trọng cuộc đời để phục vụ 
Thiên Chúa trên dương thế này. 
 

Giáo xứ chúng ta sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Ngài 
vào tối thứ Ba ngày 3 tháng 1 này.  Kính xin quý Ông Bà Anh 
Chị Em và toàn thể Tín hữu đến tham dự thánh lễ cầu nguyện 
cho Ngài. 

Cha xứ long trọng kính báo, 
 
 
 
 

 
Gioan B. Đinh Xuân Chiến, SVD 

 
Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức 

 

Cám ơn quý phụ huynh đã cộng tác với Ban Giáo Dục để lo cho các 
con em đang học lớp giáo lý Thêm Sức năm nay. Để giúp chuẩn bị 
cho ngày các em sẽ lãnh nhận phép Thêm Sức cho sốt sắng, BGD 
kính mời quý phụ huynh đến tham dự buổi họp vào ngày 8 tháng 1 
sau Thánh Lễ 10:30AM.  Buổi họp sẽ ở phòng họp trong hội trường.   
Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc xin liên lạc Thày Nam Nguyễn hoặc 
cô Oanh Phạm.  


